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GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTUI  70
Atrodo, kad taip neseniai buvo paminëtas
Geologijos instituto 60-metis (Geologijos akiraèiai, 2001, Nr. 2), o ðtai dabar jau minimas Geologijos ir geografijos instituto 70-metis. 1941 m.
Lietuvos mokslø akademijos prezidiumo nutarimu buvo ásteigtas Geologijos ir geografijos institutas. 1963 m. jis buvo reorganizuotas. Dalis
jo kaip Geologijos institutas buvo perduota
SSSR Geologijos ministerijai, o kita dalis pasiliko Lietuvos mokslø akademijos sistemoje kaip
Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyrius. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ
jie buvo áteisinti kaip du atskiri valstybiniai mokslo institutai  Geologijos institutas ir Geografijos institutas, kurie 2002 m. buvo sujungti á vienà  Geologijos ir geografijos institutà. Taigi, reorganizacijø ratas tarsi uþsidarë, taèiau neilgam
laikui. Nuo 2010 m. ðis institutas kartu su Botanikos institutu ir VU Ekologijos institutu sujungti á vienà Valstybiná mokslo institutà Gamtos tyrimø centrà. Ðiandien visi trys institutai yra iðsaugojæ savo pavadinimus kaip Gamtos tyrimø
centro kamieniniai padaliniai.
2011 m. rugsëjo 23 d. ávykusi mokslinë konferencija Geomokslai Lietuvoje: nauji iððûkiai ir
perspektyvos buvo skirta Gamtos tyrimø centro (GTC) Geologijos ir geografijos instituto 70
metø mokslinei veiklai aptarti geomokslø raidos
Lietuvoje ir pasaulyje kontekste. Pastaraisiais metais dël padidëjusiø aplinkos pokyèiø ir klimato
kaitos mûsø planetoje susidomëjimas Þemës
mokslais (geologija, geografija, geoinformatika
ir kt.) yra padidëjæs. Ne be reikalo Jungtinës Tautos 20072009 metus buvo paskelbusios tarptautiniais planetos Þemës metais. Tai padaryti paskatino aktualios planetos masto problemos, pareiga pademonstruoti didelá, ne visada iðnaudojamà geomokslø potencialà kuriant saugesnæ
visuomenæ, paskatinti naudotis geomokslø sukauptomis þiniomis. Ypaè akcentuotina paþintinë, ðvietëjiðka, holistinæ pasaulëjautà ugdanti
geomokslø reikðmë, taip pat svarba formuojant
Lietuvos valstybës kaip teritorinio, gamtinio, etninio ir politinio darinio tapatybæ per geografiná
ir geologiná kraðto paþinimà, gamtos iðtekliø
naudojimà, etnogenezæ lemianèiø veiksniø suvokimà. Konferencijos metu buvo iðklausyti
GTC Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus

universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir
UAB Vilniaus hidrogeologija mokslininkø, Latvijos universiteto Geografijos ir Þemës mokslø
fakulteto Geologijos katedros vedëjo dr. Ì. Stinkulio, Rusijos mokslø akademijos P. Ðirðovo okeanologijos instituto Atlanto skyriaus direktoriaus
dr. V. Sivkovo, Baltarusijos geologijos moksliniø
tyrimø instituto (BelNIGRI) direktoriaus dr. A. Kovkhuto praneðimai. Visø parengtø praneðimø medþiaga yra paskelbta 29 straipsniuose specialiame þurnalo Baltica priede (Baltica, Vol. 24, Special Issue, 2011), taip pat paskelbtame internete
(www.geo.lt).
Jubiliejaus proga Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekoje pristatyta moksliniø
publikacijø paroda, skirta Geologijos ir geografijos instituto 70-meèiui (parengë Sigita Dagienë
ir Birutë Poðkienë). Instituto bibliotekoje (T. Ðevèenkos g. 13, III aukðte) lankytojus pakvietë buvusio GGI direktoriaus akad. Kazimiero Bieliuko
moksliniø darbø paroda, skirta mokslininko 110
metø sukakèiai paþymëti (parengë Sigita Dagienë ir Giedrë Kulvièienë). Konferencijos metu instituto salëje veikë didelë fotoparoda Geologijos
ir geografijos institutui  70, dþiuginusi aká smagiais gamtininkø gyvenimo vaizdais (parengë
Violeta Pukelytë su kolegomis).
Lietuvos mokslø akademijos prezidiumo nutarimu 1941 m. ákurtas Geologijos ir geografijos institutas per savo 70 metø gyvavimo istorijà pergyveno daug pavaldumo ir struktûros permainø. Tai, þinoma, atsiliepë moksliniø tradicijø
tæstinumui ir tyrimø tematikai. Kai kurios tyrimø
kryptys, sulaukusios savo gulbës giesmës, uþleisdavo pozicijas naujoms, kartais ir labai trumpaamþëms. Taèiau Þemës gelmiø sandara ir
naudingosios iðkasenos, ypaè didþiausias mûsø turtas  poþeminis vanduo, taip pat Baltijos
jûros dugnas ir krantai, upës, eþerai ir pelkës
bei kraðtovaizdis visada buvo instituto mokslininkø tyrimø akiratyje. Geologijos ir geografijos
institutas, jo padaliniai, specialistø grupës visas
septynias deðimtis metø darbavosi savo kraðto
ir jo þmoniø interesams. Tai liudija daugybë parengtø ir iðleistø monografijø, straipsniø rinkiniø,
periodiniø leidiniø, atlasø, þemëlapiø. Nemaþai
darbø atlikta bendradarbiaujant su kitø ðaliø,
ypaè kaimyniniø, mokslininkais.
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Pirmasis ir antrasis Geologijos ir geografijos instituto direktoriai prof. akad. Juozas Dalinkevièius (ið A. Grigelio archyvo),
prof. akad. Kazimieras Bieliukas (ið GGI archyvo).
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Geografijos instituto buvæ direktoriai: prof. akad. Vytautas
Gudelis, prof. akad. Gediminas Pauliukevièius ir doc. dr.
Rièardas Baubinas (apaèioje deðinëje) (ið GGI archyvo).

Geologijos instituto buvæ direktoriai (ið kairës): habil. dr. Valentinas Baltrûnas, doc. dr. Valentinas Kadûnas, prof., habil. dr.,
akad. Algimantas Grigelis, dr. Algirdas Zuzevièius ir prof. dr. Petras Ðinkûnas  nuotr. deðinëje (B. Karmazos nuotr.).

2002 metais sujungtojo Geologijos ir geografijos instituto darbuotojø pirmoji kolektyvinë nuotrauka prie pastato
T. Ðevèenkos g. 13, Vilniuje (E. Gaiþausko nuotr.).
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Permainù deöimtmetis Geologijos ir geografijos institute
Rengdama ðá numerá apie Gamtos tyrimø
centro Geologijos ir geografijos instituto 70 metø
jubiliejø, Geologijos akiraèiø redakcija kalbëjosi su Geologijos ir geografijos instituto vadove
dr. Migle Stanèikaite.
Geologijos akiraèiai. Gerbiama Kolege,
Jûs  ilgaamþio Geologijos ir geografijos instituto vadovë, nors darbà jame pradëjote palyginti
neseniai  lygiai prieð 10 metø. Nuo 2008 m. iki
2010 m. vidurio darbavotës kaip direktoriaus pavaduotoja mokslui ir studijoms. Tad Jums gerai
þinomos pastarojo deðimtmeèio instituto gyvenimo aplinkybës, laimëjimai ir praradimai. Kaip
vertinate ðio laikotarpio instituto veiklos rezultatus 70 metø veiklos kontekste, ypaè buvusiø institutø sujungimà á vienà Geologijos ir geografijos institutà?

Miglë Stanèikaitë. Septyniø deðimtmeèiø
istorijos kontekste deðimt metø tikriausiai nëra
labai daug, taèiau pokyèiai, kuriuos per ðá laikotarpá teko iðgyventi instituto mokslinei bendruomenei, daug kà pakeitë neatpaþástamai. Ðalies mokslo sistemos pertvarkos naujai suformulavo instituto siekius ir planus bei pasikeitus aplinkybëms iðryðkëjanèias ateities perspektyvas.
Vienas þymiausiø pasikeitimø pastarojo deðimtmeèio geologø bei geografø bendruomeniø
gyvenime  tai 2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu ávykusi Geologijos instituto ir
Geografijos instituto reorganizacija sujungiant juos
á valstybiná mokslo institutà Geologijos ir geografijos institutà. Savo moksliná bei techniná potencialà
suvienijo dvi mokslo ástaigos, nagrinëjanèios ávairias su Þemës gelmëmis, jos pavirðiumi, klimato

kaita, kraðtovaizdþio formavimu, naudingøjø iðtekliø, gyvenamosios aplinkos kokybës iðsaugojimu
susijusias problemas. Niekam ne paslaptis, jog
panaðaus masto pasikeitimai þmogaus ar bendruomenës, ðiuo atveju  dviejø institutø bendruomeniø, kasdienybëje ilgam laikui suardo nusistovëjusius ryðius ir áproèius, pakeièia darbo tempà.
Panaðaus pobûdþio slenksèiø savo veiklos pradþioje neiðvengë ir naujasis Geologijos ir geografijos institutas. Nedaug prie instituto plëtros prisidëjo ir visà pastaràjá deðimtmetá tvyrojusi neuþtikrintumo, laukimo dvasia... Nesiimèiau konkreèiau ávardyti ðios kolektyvà supusios abejoniø miglos prieþasèiø  tai galëjo bûti ir bendros instituto
vystymosi strategijos nebuvimas, nuolat maþëjæs
finansavimas, savo ruoþtu lëmæs menkus mokslininkø atlyginimus, nepakankamas paèiø mokslininkø aktyvumas ir kvalifikacija, nuolatinis tolesniø reformø laukimas... Tikriausiai visi ðie ir dar
daug neiðvardytø veiksniø veikë paraleliai, taèiau
bûtent tuo metu institutas prarado dar ir nemaþà
dalá mokslinio kolektyvo, kà laikyèiau paèiu stipriausiu smûgiu mûsø ástaigos dabarèiai bei ateièiai. Þuvis ieðko, kur giliau, o þmogus  kur geriau... Þymiai aptirpusios mokslinës pajëgos vertë maþinti moksliniø padaliniø skaièiø, perþiûrëti
vykdomø moksliniø tyrimø apimtis, ieðkoti papildomø finansavimo ðaltiniø. Nepaisant visø sunkumø, dël instituto kolektyvo atkaklumo, entuziazmo ir geranoriðkumo pavyko, iðsaugant pagrindines moksliniø tyrimø kryptis ir mokslininkø branduolá, tæsti labai skirtingos vykdomø tyrimø tematikos, apimties ir tæstinumo fundamentinius bei
taikomuosius biudþetiniø organizacijø ir privaèiø
ûkio struktûrø finansuotus mokslinius tyrimus.
Tokia, truputá minoriðka, Geologijos ir geografijos instituto darbo pradþià charakterizuojanti gaida tikrai nereiðkia, jog per pastaràjá deðimtmetá kolektyvas nesugebëjo nieko nuveikti. Pasiekimai
vykdant fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, dalyvavimas nacionaliniuose bei
tarptautiniuose projektuose, darbas kartu su uþsienio kolegomis pirmaujanèiuose uþsienio mokslo centruose leidþia tikëtis jei ne geologiniø bei
geografiniø tyrimø renesanso, tai bent jø iðlaikymo mûsø bei uþsienio ðaliø mokslo bendruomeniø pripaþástamame lygmenyje, kuris, manyèiau,
ðiuo metu yra jautriausia mûsø veiklos dalis 
neásiliejæ su atitinkamo lygio tyrimais á tarptautinæ mokslo erdvæ bent kiek palankesniø ateities
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perspektyvø negalime tikëtis. Labai dþiugu, jog didelë instituto mokslininkø dalis tai supranta ir, tikiuosi, pritaria bûtinybei situacijà keisti.
G.A. Kaip sekësi naujajam Geologijos ir geografijos institutui, kokie mokslinio tyrimo darbai
buvo reikðmingiausi?
M.S. Praëjusiame deðimtmetyje naujojo instituto bendruomenë nagrinëjo labai skirtingos
vykdomø tyrimø tematikos, apimties ir tæstinumo fundamentines mokslines problemas, vykdë biudþetiniø organizacijø bei privaèiø ûkio
struktûrø finansuotus mokslinius tyrimus.
Fundamentiniø tyrimø srityje daug atlikta
nagrinëjant kristalinio pamato sandarà ir amþiø,
kvartero laikotarpio tarpledynmeèiø chronologijà ir paleogeografijà, jauniausio Nemuno ledyno
degradacijà ir mûsø ðalies bei kaimyniniø regionø paleogeografinës raidos ypatumus, augalijos
plëtros tendencijas, jø chronologijà, sedimentaciniø baseinø vystymosi istorijà poledynmeèiu.
Daug dëmesio skirta mûsø ðalies poledynmeèio
apgyvendinimo tendencijø, gamybinio ûkio pobûdþio bei jo plëtros, fiksuojamø pokyèiø chronologijos analizei. Geologijos ir geografijos institute buvo tæsiami ir ilgus deðimtmeèius vykdyti
Baltijos jûros bei Kurðiø mariø tyrimai. Tvirtos pozicijos, kurias Geologijos instituto ir Geografijos
instituto tyrëjai uþëmë tarp Baltijos jûros raidà,
jos vystymosi istorijà nagrinëjanèiø Ðiaurës Europos mokslininkø, neapleistos ir tai tikrai dþiugina. Ne maþiau svarbûs ir moksliniai darbai, susijæ su jûros ir mariø krantø raidos analize, jø dinamikos prognoze kintanèio klimato sàlygomis,
didëjant ûkinës veiklos poveikiui.
Didelis dëmesys praëjusiame deðimtmetyje buvo skirtas naujø energetiniø iðtekliø, visø
pirma geoterminës energijos tyrimams, jos pritaikymo ûkio reikmëms ávertinimui, tradiciniø
energetiniø iðtekliø kiekio ir kokybës Baltijos regione analizei pasitelkiant ilgameèiø fundamentiniø tyrimø duomenis. Pastaraisiais metais instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja analizuojant CO2 laidojimo galimybes giliose mûsø ðalies geologinëse struktûrose.
Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà priimtos
naujos aplinkosaugos direktyvos bei augantis
poreikis gyvenamosios aplinkos kokybei iðsaugoti lëmë ir geoekologiniø tyrimø plëtrà. Gyvenamosios aplinkos bei vienos ið svarbiausiø mûsø ðalies naudingøjø iðkasenø  geriamojo vandens  kokybei uþtikrinti skirti geoekologiniai,
geocheminiai bei hidrocheminiai tyrimai buvo
svarbi pastarojo deðimtmeèio tyrimø dalis. Kurðiø

9
mariose ir Baltijos jûroje buvo tiriami vandens
dugno nuosëdø hidrogeocheminës bûklës erdviniaichronologiniai ypatumai, apibrëþti jø pasireiðkimo rajonai, nustatytos jø specifiðkumo
prieþastys ir ávertintas poveikio gamtinei sistemai
mastas. Instituto tyrëjai nagrinëjo mikroelementø kiekiø dirvoþemyje bei vandens baseinø nuosëdose kaitos sàsajas su medþiagine nuosëdø
sudëtimi, buvo nagrinëjami hidrogeocheminiai
procesai, poþeminio vandens iðtekliø ir jø sudëties formavimosi dësningumai, vykdomi iðtekliø
ávertinimo ir apsaugos tyrimai. Ðiø tyrimø, didþia
dalimi finansuotø ûkio subjektø, rezultatai labai
svarbûs uþtikrinant racionalø teritorijø planavimà,
dirvoþemio bei giliøjø litosferos sluoksniø, vandens baseinø bei poþeminio vandens storymiø
tarðos prevencijà ir kontrolæ.
Kalbant apie gyvenamosios aplinkos kokybës kaitos analizæ bei jos apsaugà svarbûs yra
kraðtovaizdþio tyrimai. Pagrindinë ðiø tyrimø
kryptis  tai kokybinis kraðtovaizdþio erdvinës
struktûros ir jos kaitos ávertinimas. Tyrimø metu
buvo nustatomas kraðtovaizdþio natûralumo,
fragmentacijos bei ávairovës laipsnis, prognozuojamos kraðtovaizdþio komponentø erdvinës kokybinës raiðkos tendencijos, ávertinamas technogenizacijos laipsnis. Panaðaus pobûdþio informacija labai svarbi integruotai kraðtotvarkai, jautriø teritorijø planavimui.
Svarbi instituto fundamentiniø bei taikomøjø tyrimø dalis buvo skirta aplinkos radioaktyvumo, branduolinës geofizikos ir branduolinës
chronologijos tyrimams, naujø branduoliniø tyrimø metodø vystymui ir jø taikymui branduolinës energetikos objektø, taip par ir Ignalinos
atominës elektrinës, ir jø aplinkos sàveikos analizei, aplinkoje vykstanèiø medþiagø pernaðos
procesø ir reiðkiniø chronologijos nustatymui.
Pastaraisiais metais radioizotopiniai tyrimø metodai vis plaèiau taikomi ir atliekant ávairius augalijos ir gyvûnijos tyrimus.
Þymi pastaràjá deðimtmetá pasaulyje atliekamø
moksliniø tyrimø dalis yra klimato kaitos tyrimai.
Ne iðimtis ir mûsø institutas, kuriame nagrinëjami
ðalies klimato ypatumai ir jø kaita instrumentiniø
stebëjimø laikotarpiu, atliekami teoriniai ir eksperimentiniai klimato svyravimø tendencijø, ryðiø tarp
ávairiø klimato kaità lemianèiø procesø, vandens
sistemø (eþerø, pelkiø, upiø ir jø baseinø, urbanizuotø teritorijø, karstinio regiono) tyrimai, jø kaitos tendencijø vertinimas, klimato svyravimø ir
vandens sistemø kaitos prognozavimas. Bendradarbiaujant su uþsienio ðaliø mokslininkais buvo
atliekamos kvartero tarpledynmeèiø bei poledyn-
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meèio klimato sàlygø kaitos rekonstrukcijos.
Be Þemës gelmiø bei jos pavirðiaus tyrimø
institute buvo vykdoma ir ðalies visuomenëje
vykstanèiø procesø, kurie þymiai kito Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare, analizë. Pagrindinës ðiø tyrimø kryptys apëmë ES rytinio paribio
teritoriniø sistemø transformacijø bei socioekonominiø, kultûriniø ir kitø visuomenës geografijos tyrimø sferoje esanèiø reiðkiniø ávertinimà.
G.A. Vykdyti ir atlikti darbai tikrai reikðmingi.
Matyt, didele dalimi tai instituto senbuviø, patyrusiø specialistø nuopelnas. Na, o kaip sekësi
rengti jaunàjà mokslininkø pamainà?
M.S. Manyèiau, jog tai bendrø vyresniosios
kartos ir jaunimo, kurio, deja, institute pastaraisiais
metais liko tikrai nedaug, pastangø rezultatas. Gaila, taèiau jau ne vienus metus mokslinë veikla nëra
paèiø prestiþiðkiausiø profesijø sàraðe ir jaunus
þmones gana sunku sudominti tyrëjo darbu. O ir
finansinës galimybës neretà atbaido nuo daug intelektualiniø pastangø reikalaujanèios veiklos. Labai skirtingos prieþastys lemia, jog jauni þmonës,
pradëjæ rengti mokslinius darbus, jø neretai nebaigia ir tai pastaraisiais metais buvo bûdinga ne
vien mûsø institutui. Statistika liudija, jog per pastaràjá deðimtmetá daugiau nei pusë pradëjusiø doktorantûros studijas jø nebaigë... Be abejo, negalime nutylëti ir vidiniø instituto problemø, kad kai
kurie doktorantai bûdavo paliekami savarankiðkai
spræsti iðkylanèias mokslines ir organizacines problemas. Turime pripaþinti, jog neretai ir menkas
vyresniøjø kolegø suinteresuotumas paruoðti sau
pamainà taip pat prisidëjo prie to, jog iðtisos tyrimø kryptys ar laboratorijos ðiandien, deja, jau tik
instituto istorijos faktas. Keièiantis, ypaè pastaraisiais metais, doktorantûros studijø sistemai, iðaugus reikalavimams doktorantø moksliniams vadovams bei maþëjant bendram potencialiø doktorantø skaièiui, paruoðti pakankamà jaunø mokslininkø skaièiø instituto veiklai uþtikrinti bus labai
sunku. Sugebëjimas ir noras pritraukti motyvuotus, gerai teoriðkai pasiruoðusius, darbðèius jaunuosius tyrëjus ateityje iðliks viena pagrindiniø tolesnës instituto egzistencijos sàlygø.
G.A. Anksèiau moksliniø tyrimø rezultatai bûdavo apibendrinami storose ataskaitose. Ðiais
laikais ataskaitø reikðmingumas sumaþëjo, svarbesnis pasidarë tyrimø rezultatø skelbimas
mokslinëje spaudoje ir tarptautinëse konferencijose. Kaip sekësi ðiame veiklos bare?
M.S. Taip, mokslinës veiklos vertinimo sistema pastaraisiais metais þymiai kito. Moksliniø
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tyrimø rezultatai tampa pripaþinti ir vertingi tik tada, kai juos pristatantys straipsniai atspausdinami aukðto reitingo tarptautiniuose moksliniuose
leidiniuose, pristatomi tarptautinëse mokslinëse
konferencijose. O ir publikacijose pateikiamø tyrimø lygis neturi nusileisti pasauliniam tos mokslo srities kontekstui. Kitaip tariant tyrëjas turi ne
tik gauti originalius, patikimais tyrimais pagrástus
mokslinius rezultatus, taèiau ir sugebëti jais sudominti tarptautinæ mokslo bendruomenæ. O joje, kaip ir bet kurioje gyvoje dinamiðkoje bendrijoje, egzistuoja savi dësniai, poþiûriai, taisyklës,
net ir savos mados... Ðiam pasauliui perprasti reikia daug pastangø, laiko, geranoriðkø kolegø, jau
ne vienus metus paþástamø su jo uþkulisiais, patarimo, o neretai  paprasèiausios sëkmës. Deja,
nemaþa instituto tyrëjø dalis pastaràjá deðimtmetá
prarado daug laiko, kuris galëjo bûti skirtas ðioms
taisyklëms suvokti. Pastaraisiais metais palaipsniui didëjantis publikacijø skaièius aukðto reitingo tarptautiniuose leidiniuose dþiugina, taèiau norëtøsi, jog autoriø sàraðuose didëtø mûsø instituto mokslininkø pavardþiø ávairovë... Labai rekomenduoèiau mokslininkams aktyviau iðnaudoti
galimybæ spausdinti savo tyrimø rezultatus instituto leidþiamame þurnale Baltica (vyr. redaktorius
prof. habil. dr. A. Grigelis), nuo 2007 metø átrauktame á Institute of Scientific Information (Mokslinës informacijos instituto) Web of Science (Mokslo
tinklo) duomenø bazæ, o nuo 2009 metø  cituojamas Thomson ISI®, Thomson Web of Science
(Thomsono mokslo tinklo), Science Citation Index
Expanded (SciSearch®) (Iðplëstinio mokslo citavimo indekso). Panaðiu ávertinimu gali pasigirti vos
keliolika mûsø ðalies moksliniø leidiniø.
Bûtinybë pristatyti mokslines þinias adresuojant tarptautinei auditorijai ypaè iðaugo pastaraisiais metais, kai keièiantis mokslo ástaigø
vertinimo metodikai dalis jø finansavimo buvo
susieta su moksliniø tyrimø rezultatais, t. y.
mokslinëmis publikacijomis tarptautiniuose
moksliniuose leidiniuose, dalyvavimu tarptautiniuose tyrëjø kolektyvuose. Neabejoju, jog vykdant ðiuos tyrimus mums prireiks ir senosiose
ataskaitose sukauptø þiniø, taèiau laikas reikalauja pateikti jas jau visiðkai naujai.
G.A. Kad plaèioji visuomenë daugiau domëtøsi geomokslais, kad jaunimas pasirinktø geologijos, geografijos, aplinkotyros studijas aukðtosiose mokyklose, matyt, buvo kaþkas daroma.
Kaip sekësi?
M.S. Instituto mokslininkai nepaisydami visø
pokyèiø ir toliau rëmë geologiniø ir geografiniø
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þiniø sklaidà, stengësi sudominti jomis jaunimà.
Institute veikiantá Mineralø muziejø lanko moksleiviø ekskursijos ið visos ðalies, skaitomos teminës paskaitos, vykdomi praktiniai uþsiëmimai.
Nemaþai instituto mokslininkø pasidarbavo plëtojant Lietuvos geologijos muziejø Vievyje, kurá
kasmet aplanko tûkstanèiai lankytojø, taip pat
ir moksleiviø. Instituto darbuotojai vadovauja
Jaunøjø geologø stovykloms ir ekspedicijoms,
dalyvauja Jaunøjø geografø judëjimo veikloje.
2009 metais institute buvo ávykdytas Lietuvos
Respublikos Ðvietimo ir mokslo ministerijos finansuotas mokslo ir technologijø populiarinimo
projektas Þvilgsnis á Þemës gelmes  planetos istorijos metraðtá.
G.A. Kaip matyti, praëjæ metai institutui nebuvo lengvi. Kas pasikeitë instituto gyvenime,
patyrus dar vienà reorganizacijà?
M.S. Dar vienas þymus praëjusio deðimtmeèio lûþis instituto bendruomenës laukë 2009
metais, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybës
nutarimu Geologijos ir geografijos institutas, Botanikos institutas ir Vilniaus universiteto Ekologijos institutas sujungiant reorganizuoti á valstybiná moksliniø tyrimø institutà Gamtos tyrimø
centrà (Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1800, 2009-12-23). Sujungus buvæ
institutai tapo kamieniniais centro padaliniais.

Gamtos tyrimø centro direktoriumi Ðvietimo ir
mokslo ministro paskirtas habil. dr. M. Þalakevièius, Mokslo tarybos pirmininku iðrinktas dr.
R. Pakalnis.
Administracinës instituto gyvenimo permainos sutapo ir su þymiais finansavimo taisykliø
pasikeitimais, biudþetiná finansavimà didþia dalimi keièiant konkursiniu. Pirmieji konkursai, kuriuose dalyvavo mûsø instituto mokslininkai, ne
vienà privertë ið naujo ávertinti savo pasiekimus
ir galimybes naujoje konkurencinëje erdvëje.
Labai svarbu, jog ðiose kovose instituto mokslininkams pagelbës ir nauja laboratorinë áranga, moksliniams tyrimams skirti prietaisai ir jø
kompleksai, mûsø ásigyti dël ðalies finansuojamø konkursiniø projektø bei ES struktûrinës paramos. Tokio masto árangos atnaujinimo mûsø
institutas nepatyrë jau daug deðimtmeèiø.
Labai norisi tikëti, jog nepaisant visø sunkumø instituto bendruomenë iðliks kaip vieningas
bendraminèiø kolektyvas, norintis ir gebantis
vykdyti konkurencingus mokslinius projektus
bei pristatyti savo sukauptas þinias ir mokslo korifëjams, ir besidominèiam moksleiviui, kuris 
kas þino  gal ir tæs ðiandien pradëtus tyrimus.
G.A. Gerbiama kolege, G.A. redakcija dëkoja uþ pokalbá, iðsakytas mintis ir linki sëkmës ágyvendinant visus Jûsø ir Jûsø kolegø siekius.

Konferencija Geomokslai Lietuvoje:
iööúkiai ir perspektyvos
Konferencija ávyko 2011 m. rugsëjo 23 d.
Geologijos ir geografijos institute (Vilniuje,
T. Ðevèenkos g. 13) ir buvo skirta Gamtos tyrimø centro (GTC) Geologijos ir geografijos instituto 70 metø mokslinei veiklai aptarti geomokslø raidos kontekste. Konferencijà parëmë Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos geologø sàjunga ir Lietuvos geografø draugija. Visø parengtø praneðimø medþiaga yra paskelbta 29
straipsniuose specialiame þurnalo Baltica priede (Baltica, Vol. 24, Special Issue, 2011), taip
pat paskelbtame internete (www.geo.lt). Praneðimus ir straipsnius parengë mokslininkai ið
GTC Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus
universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto,
Klaipëdos universiteto, Lietuvos geologijos tarnybos, UAB Vilniaus hidrogeologija, kitø institucijø, taip pat entuziazmo nepraradæ buvæ instituto mokslininkai. Konferencijos dienà á salæ
buvo suguþëjæ daugiau nei 120 dalyviø ið 25
ávairiø ástaigø ir organizacijø.

Konferencijà áþanginiu þodþiu pradëjo
Gamtos tyrimø centro direktorius habil. dr. Meèislovas Þalakevièius. Po to posëdþiui pirmininkavæs habil. dr. Valentinas Baltrûnas pakvietë
paskaityti praneðimus dabartinæ GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovæ dr. Miglæ
Stanèikaitæ, ilgametá Geologijos instituto direktoriø profesoriø akademikà Algimantà Grigelá
bei Vilniaus universiteto profesoriø, ilgametá VU
Gamtos mokslø fakulteto dekanà ir katedros
vedëjà Kæstutá Kilkø. Konferencijos dienà buvo iðklausyti tik 12 Lietuvos mokslininkø praneðimø, taip pat Latvijos universiteto Geografijos ir Þemës mokslø fakulteto Geologijos katedros vedëjo dr. Ìirto Stinkulio, Rusijos mokslø akademijos P. Ðirðovo okeanologijos instituto Atlanto skyriaus direktoriaus dr. Vadimo
Sivkovo, Baltarusijos geologijos mokslinio tyrimo instituto (BelNIGRI) direktoriaus dr. Andrejaus Kovkhuto praneðimai apie geologinës aplinkos tyrimus kaimyninëse ðalyse. Sveikinimo
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Konferencijos Geomokslai Lietuvoje: iððûkiai ir perspektyvos programa
1013 val.  Gamtos tyrimø centro direktoriaus habil. dr. M. Þalakevièiaus áþanginis þodis
M. Stanèikaitë. PERMAINØ DEÐIMTMETIS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTE (20012011) t A. Grigelis. GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS: LÛÞIAI LAIKE IR ERDVËJE t K. Kilkus. AKADEMIKAS
KAZIMIERAS BIELIUKAS IR GEOGRAFIJOS MOKSLAS LIETUVOJE t A. M. Kovkhuto. SCIENTIFIC PRIORITIES
IN GEOLOGY OF BELARUS t V. V. Sivkovas. THE MAIN TRENDS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES OF SHIRSHOV
INSTITUTE OF OCEANOLOGY, RAS, ATLANTIC BRANCH t A. Soesoo. DEVELOPMENTS IN EARTH SCIENCES IN
THE INSTITUTE OF GEOLOGY AT TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (neatvyko) t Ì. Stinkulis. STUDIES
AND RESEARCH IN GEOLOGY AT THE UNIVERSITY OF LATVIA
1417 val.  G. Skridlaitë. PREKAMBRO TYRIMAI GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTE t V. Ðeirienë,
M. Stanèikaitë, D. Kisielienë, V. Baltrûnas, P. Ðinkûnas, B. Karmaza. KVARTERO TYRIMAI INSTITUTE: NUO
LEDYNMEÈIØ IR TARPLEDYNMEÈIØ IKI ÞEMDIRBYSTËS PLËTROS t A. Ðliaupa, S. Ðliaupa. L IETUVOS
NEOTEKTONINËS STRUKTÛROS TYRIMAI t V. Juodkazis, R. Mokrik, M. Gregorauskas. NUO POÞEMINIO
VANDENS APRAÐOMØJØ STEBËJIMØ IKI REGIONINIØ HIDRODINAMINIØ TYRIMØ t A. Èesnulevièius, K. Ðvedas,
R. Morkûnaitë, S. Paðkauskas, V. Pukelytë, I. Vekeriotienë, D. Karmazienë. LIETUVOS GEOMORFOLOGIJOS
RAIDA XX AMÞIAUS PASAULIO GEOMORFOLOGINIØ IDËJØ KONTEKSTE t L. Þ. Gelumbauskaitë. PIETRYÈIØ
BALTIJOS GEOLOGINIØ TYRIMØ RAIDA IR PROBLEMOS t J. Taminskas, M. Pileckas, R. Ðimanauskienë,
R. Linkevièienë. LIETUVOS ÐLAPYNËS: KLASIFIKACIJA IR SKLAIDA t R. Taraðkevièius, R. Zinkutë. LIETUVOS
MIESTØ GEOCHEMINËS ANOMALIJOS IR JØ SKLAIDA t D. Burneika, V. Daugirdas, E. Kriauèiûnas,
G. Ribokas. LIETUVOS REGIONØ RAIDOS GEOGRAFINIAI TYRIMAI

B.Karmazos nuotr.

þodþius taip pat tarë Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto Geologijos ir mineralogijos
katedros vedëjas, ilgametis instituto darbuotojas
prof. dr. Petras Ðinkûnas, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevièius, Aplinkos
ministerijos Saugomø teritorijø ir kraðtovaizdþio
departamento direktorius Vidmantas Bezaras,
GTC Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorijos vadovo dr. Levono Manusadþiano vadovaujama delegacija, Lietuvos agrariniø ir miðkø
mokslo centro Miðkø instituto direktoriaus pavaduotojas mokslui dr. Marius Aleinikovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Kæstutis Armolaitis, kitø institucijø atstovai.

Jubiliejaus proga Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekoje buvo surengta
moksliniø publikacijø paroda, skirta Geologijos
ir geografijos instituto 70-meèiui. Á instituto bibliotekà (T. Ðevèenkos g. 13) lankytojus pakvietë buvusio GGI direktoriaus akademiko Kazimiero Bieliuko moksliniø darbø paroda, skirta
mokslininko 110 metø sukakèiai paþymëti. Konferencijos metu ir po jos instituto salëje veikë
didelë fotoparoda Geologijos ir geografijos institutui  70, dþiuginusi aká smagiais geografø
ir geologø darbo bei gyvenimo vaizdais.

GA informacija
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Lietuvos mokslø akademijos prezidiumo nutarimu 1941 metais buvo ásteigtas Geologijos ir geografijos institutas, o pirmuoju direktoriumi paskirtas akad. prof. Juozas Dalinkevièius (18931980). Per
70 metø daug kartø keitësi Instituto pavadinimas, atskirø jo padaliniø pavaldumas, taèiau pagrindinis
tyrimø objektas  kraðto Þemës gelmës, vandenys ir pavirðius  liko tas pats.
Institutas, jo padaliniai, specialistø grupës visas septynias deðimtis metø darbavosi tik savo kraðto ir jo
þmoniø interesams. Tai liudija daugybë parengtø ir iðleistø monografijø, straipsniø rinkiniø, periodiniø
leidiniø, atlasø, þemëlapiø.

Paroda Lietuvos mokslù
akademijos Vrublevskiù
bibliotekoje

Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø biblioteka 2011 metø rugsëjo 6 d. popietei visus pakvietë á mokslo darbø parodà, skirtà Gamtos tyrimø centro Geologijos ir
geografijos instituto 70meèiui. Parodos atidaryme kalbëjo LMA Vrublevskiø bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas,
GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovë dr.
Miglë Stanèikaitë, ilgametis instituto direktorius
profesorius, akademikas
Algimantas Grigelis, kiti
parodos sveèiai. Ðià graþià ir informatyvià parodà
parengë bibliotekos darbuotoja Sigita Dagienë, o
jai talkino bendradarbës
Rûta Kazlauskienë, Audronë Stasiukaitytë, taip
pat bibliotekos skaitmenintojai. Parodos ekspozicijà ádomiais ir spalvingais
mineralais papuoðë Instituto mineralø muziejaus
vedëja Birutë Poðkienë.
Ðios graþios parodos
akimirkas matome B. Karmazos nuotraukose.

