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GEOLOGIJOS MOKSLÙ PAVILIOTAS

DATOS

Profesoriui Algimantui Grigeliui  75

Jaunystëje viskà palygini su savo svajonëmis.
Senatvëje  su savo prisiminimais

E. Herriot  prancûzø politikas ir
raðytojas

Atëjo solidþiø jubiliejø metas. Visai neseniai
mes, VI (1949-1954) laidos geologai, paþymëjom
savo Universiteto baigimo penkiasdeðimtmetá.

Nedaug mûsø beliko... Juo brangesni ir ðiltesni susitikimai, atmintyje likæ malonûs, neretai
linksmi prisiminimai. Pavyzdþiui, neseniai suþinojom, kad mûsø kolegai Algimantui, uþaugusiam gydytojø ðeimoje, karo metu teko ganyti
karves! Perfrazuojant patarlæ, karviø neganæs
akademiku nebûsi.
Senø draugø bûryje pasijutom dar pilni energijos ir norø kaþkà nuveikti. Pirmiausiai nutarëm,
kad privalu susumuoti nueito kelio, nuveiktø

Kurso draugai dailininko Justino Vienoþinskio memorialinëje sodyboje Daèiûnø vienkiemyje netoli Obeliø: kurso
seniûnas Donatas Uþpalis, Aldona Baltakytë-Vienoþinskienë, Valentina Karatajûtë-Talimaa ir Algimantas Grigelis
(2004 m. spalio mën. 2 d.).

Study friends in the memorial homestead of the artist
Justinas Vienoþinskis in Daèiûnai near to the Obeliai town:
former monitor Donatas Uþpalis, Aldona Baltakytë-Vienoþinskienë, Valentina Karatajûtë-Talimaa and Algimantas
Grigelis (2 October 2004).
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darbø rezultatus. Nelengvas tai darbas. Tik tvarkingas, gerai savo darbà praeityje organizavæs
mûsø Jubiliatas jau iðleido knygà, kurioje atspindëti moksliniø, leidybiniø, organizaciniø darbø rezultatai (Trys gyvenimo briaunos  19542000 metai).
Algimanto Grigelio 70-èiui buvo paskelbti
keli straipsniai, kuriuose apþvelgta jo ávairiapusë mokslinë veikla. Atrodytø, kad daug nuveikta ir laikas gyventi sau  neskubant, be dideliø
rûpesèiø ir ásipareigojimø.
Taèiau Algimantui E. Herriot aforizmo pritaikyti tikrai dar negalima. 2001-2005 m. jo paskelbtø leidiniø sàraðe daugybë knygø, straipsniø, praneðimø teziø, bet nëra prisiminimø. Profesorius pilnas planø ir toliau darbuotis Lietuvos geologijos, geologijos istorijos, geologinio
kartografavimo, jûros geologijos, geologiniø þiniø populiarinimo srityse.
Ðiame trumpame straipsnelyje norëèiau paminëti tik svarbiausius Jubiliato veiklos momentus 2001-2005 m. Pirmiausia, tai straipsniai ir praneðimai apie Ignotà Domeikà ir knygos apie ðià
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iðkilià asmenybæ redagavimas. Straipsnis apie
þymø paleontologà Alsidq de Orbinji ir Ignoto
Domeikos UNESCO metus Lietuvoje. Taip pat
straipsniai ir praneðimai apie Jubiliato mokytojus  akademikà Juozà Dalinkevièiø ir prof. Aleksandrà Fursenko.
Labai reikðminga Lietuvos geologijai A. Grigelio tarptautinë veikla. Tai dalyvavimas Tarptautinës juros stratigrafijos pakomisijos darbe;
FOREGS jûros geologijos kontaktinëje grupëje. Tarptautinio þurnalo BALTICA redagavimas,
dalyvavimas Ðiaurës Europos geologinio þemëlapio (Geological Survey of Norway) bei IGME
5000 Europos geologinio þemëlapio (BRG, Hanoveris) sudaryme.
2001-2005 m. Jubiliatas dalyvavo tarptautiniuose renginiuose Vokietijoje (Kylis), Airijoje
(Dublinas), Lenkijoje (Krokuva, Varðuva, Sopotas), Baltarusijoje (Minskas), Rusijoje (St. Peterburgas), Prancûzijoje (Paryþius), Italijoje (Florencija), Èekijoje (Praha) ir kt.
2001 m. Tarptautinëje konferencijoje (Vilnius-Palanga-Nida), skirtoje Baltijos gintarui, Algimantas Grigelis skaitë praneðimà apie gintaringø nuogulø geologijà Sambijos pusiasalyje,
o graþiai iliustruotas jo straipsnis iðspausdintas
Baltic Amber (Vilnius, 2001, 35-40 p.).
Profesorius, Lietuvos mokslø akademijos narys korespondentas Algimantas Grigelis 2006 m.
geguþës 11 d. atðventë 75 metø jubiliejø. Mes,
jo bendraþygiai, kolegos, visi Lietuvos geologai
ir mokslininkai, linkime jam ir toliau arti geologijos mokslo dirvonus, garsinti mûsø ðalá, dar
ilgai likti þvaliam ir darbingam.

Habil. dr. Valentina Karatajûtë  Talimaa

Sveikiname profesoriø Algimantà Grigelá garbingo jubiliejaus proga

Profesorius Algimantas Grigelis  aktyvus Lietuvos geologø sàjungos narys. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, labai daug nuveikë kuriant Lietuvos nacionaliná geologø komitetà, kuriam vadovavo 19912004 m., puoselëjant Lietuvos geologø bendruomenës tarptautinius ryðius, organizuojant bei vykdant Lietuvos geologijos ir Baltijos jûros geologinius tyrimus, inicijuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Jis vadovavo Lietuvos geologø delegacijoms trijuose Tarptautiniuose geologø kongresuose: 30-ajame  Pekine, 1996; 31-ajame  Rio da Þaneire, 2000; 32-ajame  Florencijoje, 2004.
Profesorius  aktyvus geologijos mokslø pasiekimø propaguotojas: daugelio monografijø autorius ir bendraautorius, ávairiø leidiniø, tarp jø ir þurnalo Baltica, sudarytojas ir atsakingasis redaktorius, nuolatinis Lietuvos geologø sàjungos oficiozo Geologijos akiraèiai bendradarbis, savo ádomiais straipsniais labai praturtinantis þurnalo tematikà. Ir ðiame þurnalo numeryje skaitytojas ras jo plunksnai priklausanèiø raðiniø.
Gerbiamas Profesoriau, Lietuvos geologø bendruomenës ir Geologijos akiraèiø redakcijos bei skaitytojø vardu sveikiname Jus, þvalø ir kûrybingà áþengusá á 76-uosius metus. Linkime Jums visokeriopos sëkmës.

Lietuvos geologø sàjungos pirmininkë dr. Rimantë Guobytë
Geologijos akiraèiø atsakingasis redaktorius prof. Vytautas Juodkazis

