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Lietuvos mokslø akademijoje egzistuoja graþi ir gaji tradicija  pagerbti mokslininkus reikðmingø
sukakèiø proga. 2008-ieji  jubiliejiniai geologø bendruomenës nario, LMA nario korespondento, habil. dr. profesoriaus Vytauto Juodkazio metai. 2008 m. lapkrièio 1-jà jam sukako 80 metø. Ta proga
Mokslø akademijos biblioteka surengë parodà Profesoriui Vytautui Juodkaziui  80, parengë jo moksliniø darbø Bibliografijos rodyklæ.
Parodà atidarë ir jos autoriø susirinkusiems pristatë LMA bibliotekos direktorius dr. J. Marcinkevièius. Parodos atidarymo ir jubiliejaus proga Vytautà Juodkazá pasveikino LMA viceprezidentë akademikë V. Vasiliauskienë, LR Vyriausybës atstovas dr. M. Dagys, Vilniaus universiteto GMF dekanas
prof. K. Kilkus, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Mockevièius, Lietuvos geologø sàjungos
pirmininkë dr. R. Guobytë, Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos generalinë sekretorë A. Dirmaitë, gausus geologø, dirbanèiø mokslinëse institucijose ir geologinëse ámonëse, bûrys.

AUKSINÉ PJÚTIS TÈSIASI...
Profesoriui Vytautui Juodkaziui  80
Praëjus garbingo jubiliejaus renginiui á pasisiûlymà paraðyti Geologijos akiraèiø skyreliui Jubiliejinës datos proginá straipsnelá Jubiliatas pasakë, kad gal neverta, nes apie tuos jo
jubiliejus þurnale jau ne kartà buvo raðyta. Drásome paprieðtarauti, kad tokia G.A. tradicija
 þurnalo skaitytojams ádomu suþinoti, kas, kaip
ir kokius jubiliejus ðvenèia... Be to, buvo nuspræsta neraðyti apie visus Profesoriaus darbus,
uþtarnautus vardus ar titulus, nes ir be to yra
apie kà raðyti ir pamàstyti. Per tuos kelerius nuo
75-meèio prabëgusius metus Jubiliatas spëjo
padaryti tiek daug ir svarbaus, kad kitas ir per

Jubiliatà sveikina Lietuvos mokslø akademijos viceprezidentë akademikë Veronika Vasiliauskienë.

visà savo gyvenimà nepadarytø. Taigi pratæsiant
prieð penkerius metus raðytà panaðø jubiliejiná
straipsnelá, galima dràsiai tvirtinti, jog, anot Voltero, auksinë pjûtis tæsiasi....
Mums regis, kad taip yra dël keliø prieþasèiø. Pradëkime nuo paprastesniø. Nors oficialiai Vytautas Juodkazis jau senokai yra uþtarnautame poilsyje, taèiau jis ir toliau bene pirmas ateina á katedrà (ryte darbas produktyvesnis!) ir bene paskutinis ið jos iðeina (per ilgesnæ
darbo dienà galima daugiau padaryti!). Akivaizdu, jog Profesorius myli savo darbà, profesijà, todël negali likti nuoðalyje, kai sprendþiami

The celebrant is welcomed by Academician Veronika Vasiliauskienë, Vicepresident of Lithuanian Science Academy.
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Profesoriø sveikina jo mokiniai.

Former students congratulate their Professor.

gyvybiniai hidrogeologijos uþdaviniai ar klausimai. Pagaliau jis  pareigos þmogus: jeigu
reikia ir paþadëta  bus padaryta. Beje, to paties jis reikalauja ir ið kitø, tiesa, ne visada sëkmingai.
Ðtai prieð kelerius metus tapo akivaizdu, kad,
norint iðgyventi rinkos ekonomikos sàlygomis, bet
kurioje veikloje reikia turëti strategijà, programà ar net kelias programas. Kadangi vieniems
tai neatrodë svarbu, o kitiems nesinorëjo rodyti
iniciatyvos (teks daug dirbti, o ar bus ið to naudos?), Profesorius ir buvo tas idëjø bei veiklos
generatorius, kurio atkaklumo ir energingos veiklos dëka tokia hidrogeologijos strategija buvo parengta, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuota,
Lietuvos Vyriausybës patvirtinta ir paskelbta
Valstybës þiniose. Dabar ji ágauna tæsiná:

integruojantis á ES, reikia atlikti namø darbus.
Svarbiausias hidrogeologø uþdavinys  pagal
ES Bendrosios vandens politikos direktyvos reikalavimus bûtina ið naujo ávertinti visos Lietuvos
turimus geriamojo poþeminio vandens iðteklius,
jø kiekybinæ ir kokybinæ bûklæ, pateikti ðios bûklës prognozæ ir paruoðti jos gerinimo priemones
vadinamiesiems baseininio valdymo planams. Turëdamas didþiulæ patirtá ir autoritetà, V.Juodkazis
yra ðio projekto realizacijos metodinës grupës vadovas. Taèiau tai dar ne viskas  jis rûpinasi, kad
pasirodytø naujas normatyvinis dokumentas, reglamentuojantis poþeminio, dar sluoksnyje esanèio vandens kokybæ, vadovauja keliø magistrø bei
doktorantø mokslinei veiklai ir t.t.
Tai, kad Profesoriui auksinë pjûtis tæsiasi, patvirtina ir jubiliejinei datai parengti labai reikalingi,

Lietuvos hidrogeologijos mokyklos dosjë parodos stende
Lietuvos hidrogeologijos mokykla susiformavo 19651980 m. ir remiasi giliu tyrimo objekto  Baltijos
artezinio baseino  regioniniø geologiniø sàlygø bei poþeminio vandens dinamikos, jo cheminës sudëties
ir terminiø savybiø paþinimu.
t Svarbiausia Baltijos artezinio baseino vertybe yra gëlas geriamasis ir mineralinis poþeminis vanduo, kurio
iðtekliø vertinimui plaèiai taikomi hidrogeologiniø procesø matematinio modeliavimo, izotopiniai, hidrogeocheminiai ir kiti tyrimo metodai.
t Lietuvos hidrogeologijos mokyklos pasiekimai buvo ávertinti 1979 metais  Tarptautinë hidrogeologø
asociacija vietà tarptautiniam simpoziumui, skirtam poþeminio vandens iðtekliø vertinimo metodikai ir
metodologijai aptarti, pasirinko Lietuvà, Vilniø.
t Lietuvos hidrogeologijos mokyklos paveldas  33 daktaro ir 4 habilituoto daktaro disertacijos, monografijos, vadovëliai, moksliniai straipsniai, Baltijos ðaliø kvartero ir prekvartero hidrogeologiniai bei poþeminio
vandens dinaminiø ir eksploataciniø iðtekliø 1:500 000 mastelio þemëlapiai.
t

B

C

Exhibition Professor Vytautas Juodkazis 80 presents his books and monographs (A), manuals (B) and maps (C) (Photos by V.Valuckienë).
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Parodos Profesoriui Vytautui Juodkaziui  80 stendai, skirti knygoms-monografijoms (A), vadovëliams (B), þemëlapiams (C) (V.Valuckienës nuotraukos).
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80
geros poligrafinës kokybës leidiniai: Vytautas
Juodkazis. Bibliografijos rodyklë. 2008.  190 p.
ir Vytautas Juodkazis, Antanas Marcinonis. Aplinkos hidrogeologija.  2008.  460 p. Kiekvienas moksle ar gamybinëje ámonëje dirbantis geologas þino, kad rengiant geologiniø tyrimø projektus, o atlikus tyrimus  ir ataskaitas bei publikacijas, labai svarbu po ranka turëti raðytiniø
darbø bibliografijà. V. Juodkazio bibliografijos
rodyklëje  655 áraðai (knygos ir broðiûros,
vadovëliai ir mokymo priemonës, moksliniai
straipsniai, mokslo populiarinimo ir proginiai
straipsniai, redaguoti ir recenzuoti moksliniai leidiniai, vadovavimas doktorantams, kartografiniai darbai, nepublikuoti darbai ir kt.). Taigi
kiekvienam, dirbanèiam geologiniø tyrimø srityje, ði bibliografijos rodyklë bus naudinga.
Knyga Aplinkos hidrogeologija reikalauja
atskiro ir platesnio aptarimo. Manau, kad tai bus
padaryta kitame straipsnyje. Èia tik paminësime, kad leidinys skirtas sparèiai besivystanèios
geologiniø tyrimø ðakos, susijusios su antropogeniniø veiksniø poveikiu geologinei aplinkai,
sampratai ir tyrimø metodikai.
Raðant apie jubiliejiná renginá, reikia paminëti ir parodà, skirtà Profesoriaus moksliniø darbø akivaizdþiam pavieðinimui. Beje, skirtingai
nei spausdinti darbai (knygos, straipsniai, þemëlapiai), parodos daþniausiai neturi iðliekamosios vertës, nes joje nepabuvojæs, jos ir neásivaizduosi. Tad parodà trumpai apþvelgsime.
Paroda buvo organizuota tematiniu principu: atskiri stendai buvo skirti svarbiausiems Jubiliato moksliniams darbams  knygoms ir monografijoms; penkiems paraðytiems vadovëliams ir enciklopediniam hidrogeologiniø terminø þodynui; keturiems Baltijos ðaliø hidrogeologiniams 1:500 000 mastelio þemëlapiams, kuriuos
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sudarë nemaþas Baltijos ðaliø hidrogeologø kolektyvas, vadovaujamas dar tik daktaro laipsná
turëjusio V.Juodkazio; jo redaguotiems moksliniams leidiniams, Lietuvos geologø sàjungos
oficiozui Geologijos akiraèiai ir kt.
Mokslo istorijos poþiûriu ádomus yra paskutinis parodos stendas, skirtas Lietuvos hidrogeologijos mokyklos raidai. Jos pradininku
laikomas profesorius Mykolas Kaveckis (1889
1968)  daugelio pokario metais Vilniaus universitete geologijà studijavusiø absolventø mokytojas. Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje
jis vienas pirmøjø pradëjo vykdyti poþeminio
vandens tyrimus.
Palankiausios sàlygos hidrogeologijos mokyklai Lietuvoje formuotis susidarë 1963 m. susikûrus Lietuvos geologijos institutui ir 1965 m.
ákûrus jame Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos skyriø, kuriam 23 metus vadovavo Jubiliatas. Lietuvos hidrogeologø atliekami Baltijos
artezinio baseino tyrimai tarptautinio pripaþinimo susilaukë 1979 m. Tarptautinës hidrogeologø asociacijos iniciatyva Vilniuje organizuoto
simpoziumo, skirto poþeminio vandens iðtekliø
ávertinimui, metu. Nuo tada prasidëjo Lietuvos
hidrogeologø tarptautinis bendradarbiavimas,
nors sovietiniais metais jis nebuvo itin sklandus. Neþiûrint á tai, buvo uþmegztos paþintys,
ágyta patyrimo, kuris, atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ ir atsivërus sienoms, buvo tinkamai iðplëtotas.
Jubiliejinëje ðventëje sveikinusieji Profesoriui linkëjo stiprios sveikatos ir neiðsenkanèios
kûrybinës energijos. Mes prisidedame prie ðiø
linkëjimø ir neabejojame, kad sulauksime naujø Profesoriaus darbø.

Algirdas Klimas,
Robertas Mokrikas

PADËKA
Þmogaus ir profesionalo sëkmæ ar nesëkmes gyvenime daþnai lemia nuo jo nepriklausanèios aplinkybës. Tad svarbi yra aplinka. Jubiliejiniø metø proga nuoðirdþiai dëkoju tëvams, ðeimai, mokytojams,
kurie parengë mane gyvenimui, bendraminèiams, kurie ëjo su manimi gyvenimo ir profesinës veiklos
bei mokslo keliu.
Esu dëkingas Lietuvos mokslø akademijai ir Vilniaus universitetui, organizavusiems mano jubiliejinæ ðventæ, visoms institucijoms ir þinyboms, ámonëms ir asmenims, sveikinusiems mane 80-ties metø
sukakties proga.
Nuoðirdus aèiû,
Vytautas Juodkazis

