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PARODA IR MOKSLO
POPIETÉ LMA VRUBLEVSKIÙ
BIBLIOTEKOJE
Lietuvos mokslø akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslø skyrius bei Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø biblioteka 2011 m. geguþës 27 d. visus pakvietë á parodà ir mokslo popietæ Kalnø ir jûrø erdvëse, skirtà geologo ir paleontologo Algimanto Grigelio bei geomorfologës Leonoros Þivilës
Gelumbauskaitës mokslinës kûrybos jubiliejui. Ðioje popietëje Lietuvos mokslø akademijos (LMA) Vrublevskiø bibliotekos
salëje buvo pristatytos jubiliatø bibliografijos rodyklës, taip pat
prof. akad. A. Grigelio parengta nauja knyga Akademikas VyAlgimantas Grigelis ir Leonora Þivilë
Gelumbauskaitë Karlovi Varuose
tautas Gudelis (Klaipëdos universiteto leidykla, 2011). Áþangi2005 m. (jubiliatø nuotr.).
niu þodþiu renginá pradëjo ir
jam vadovavo LMA Vrublevskiø bibliotekos direktorius dr.
Sigitas Narbutas. Savo mintimis apie jubiliatø darbus, taip
pat naujàjà knygà pasidalijo
akademikas Vytautas Basys 
LMA Biologijos, medicinos ir
geomokslø skyriaus pirmininkas, akademikas Meèislovas
Þalakevièius  Gamtos tyrimø
centro direktorius, prof. Arvydas Ðaltenis  Vilniaus dailës
akademijos prorektorius, architektûros dr. istorikas Napaleonas Kitkauskas, LMA VrublevMinëjimas LMA Vrublevskiø bibliotekoje. Jubiliatai ir deðinëje bibliotekos
direktorius dr. Sigitas Narbutas.
skiø bibliotekos Informacijos
skyriaus vedëja dr. Birutë Railienë. Mintimis apie akademikà Vytautà Gudelá pasidalijo jo
dukra Dþiuljeta Raudonienë
(Gudelytë) ir þentas Gvidas
Raudonius, Vilniaus universiteto doc. dr. Eduardas Èervinskas, Vilniaus universiteto prof.
habil. dr. Juozas Paðkevièius,
Lietuvos kultûros tyrimø instituto prof. habil. dr. Juozas Algimantas Krikðtopaitis, Gamtos
tyrimø centro Geologijos ir
geografijos instituto mokslo
Jubiliatus sveikina kolegos (V.Valuckienës nuotraukos).
darbuotojas habil. dr. ValentiP.S. Gyvenimo ir darbo jubiliejaus proga jubiliatai sulaukë ne- nas Baltrûnas. Na, þinoma,
maþai sveikinimø ir ið kitø ðaliø. Prie iðskirtiniø paminëtinas Rusijos sveikintojø buvo gerokai daupaleontologø draugijos sveikinimas, taip pat nuoðirdûs sveikinimai giau ir jø veidus galima pamaið garsiø mokslininkø, akademikø A. Þamoidos (Sankt Peterburgas) tyti nuotraukose.

ir B. Sokolovo (Maskva).
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PAS ÛINOMÀ MOKSLININKÀ IR MOKSLO
ORGANIZATORIÙ APSILANKIUS
Per Povilines pas prof.
habil. dr. Povilà Suveizdá
á namus buvo nukeliavusi
visa GTC Geologijos ir geografijos instituto delegacija. Proga neeilinë: gerbiamam Kolegai  80 metø. Lankytojus pasitiko jubiliato ir jo mielos þmonos
Levutës ðvytintys veidai.
Panaðu, kad sveèiai buvo
laukiami. Dël sveikatos
problemø institute tik retkarèiais pasirodantis profesorius, buvæs ilgametis
(nuo 1962 m.) Geologijos
ir geografijos, vëliau 
Profesorius Povilas Suveizdis su þmona Levute (viduryje) buvusiø mokiniø ir ben- Geologijos instituto moksdradarbiø draugijoje. Ið kairës: Elvyra Bulavkaitë ir Vita Ilginytë-Gelaþienë, o ið deði- lo darbuotojas, direktonës: Saulius Ðliaupa ir Graþina Skridlaitë.
riaus pavaduotojas mokslui, tuoj pat uþbërë atëjusius kolegas klausimais
apie darbà, mokslinius tyrimus ir jø finansavimà. Ir
kaip nesidomës, kai tarp
sveèiø du buvæ profesoriaus doktorantai  prof.
habil. dr. Saulius Ðliaupa
ir dr. Vita Ilginytë-Gelaþienë, taip pat buvusi profesoriaus vadovaujamo skyriaus mokslo darbuotoja,
dabartinës Giluminës
geologijos laboratorijos
vadovë dr. Graþina SkridProfesorius Povilas Suveizdis prie savo darbo stalo namuose.
laitë. Gal todël pokalbyje
daþnai ir skambëjo tokie jiems suprantami þodþiai: seismika, tektonika, geotermika, krisPovilas Suveizdis  habilituotas geologijos
talinis pamatas ir kai kurie kiti. Þinoma, buvo kalmokslø daktaras (1982), profesorius, TSRS valsbëta ir apie artëjanèià mokslinæ konferencijà, skirtybinës premijos (1984), Lietuvos mokslo pretà Geologijos ir geografijos instituto 70 metø
mijos (1996), Lietuvos mokslø akademijos akademiko Juozo Dalinkevièiaus vardinës premijos
mokslinei veiklai aptarti. Ðiai konferencijai profe(2003) laureatas, buvæs Lietuvos mokslo tarybos
sorius taip pat parengë praneðimà ir straipsná
narys, Lietuvos geotermijos asociacijos pirmininRegioniniø moksliniø tyrimø raida sprendþiant
kas, Lietuvos geologø sàjungos garbës narys, daugiluminës sandaros problemas. Buvo sutarta vël
giau nei 150 moksliniø straipsniø ir 6 monograsusitikti per ðià konferencijà, tiktai jau institute.
fijø autorius ir bendraautoris.
Bûtent taip ir ávyko.
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GYVENIMO PUSLAPIUS PASKLAIDÛIUS IR
EKSPEDICIJAS PRISIMINUS

Jubiliejinës fotoparodos aptarimà pradeda
Lietuvos geologø sàjungos pirmininkë dr.
Rimantë Guobytë. Ið
kairës  dr. Vytautas
Narbutas, ið deðinës 
dr. Vincentas Korkutis.

Tokiais þodþiais buvo pavadinta dr. Vincento
Korkuèio fotoparoda, surengta Lietuvos geologø
sàjungos iniciatyva. Rugsëjo 16 d. jos pasiþiûrëti
á GTC Geologijos ir geografijos instituto salæ suguþëjæ dr. Vincento Korkuèio artimieji, bièiuliai,
draugai ir kolegos jau þinojo, kad tai ne eilinë, o
jubiliejinë gerbiamo Vinco paroda. Þymiam geologui ir mokslininkui, Lietuvos valstybinës premijos laureatui (1980), daug prisidëjusiam prie naftos telkiniø Lietuvoje suradimo, vidurvasará sukako 80 metø. Parodos sveèiai ásitikino, kad jubiliatui ne tik geologinis plaktukas buvo svarbus, bet

Pervedimo keliu sugráþæs ið Vakarø Sibiro geologas Vincentas Korkutis pradëjo darbà Lietuvoje
paieðkøþvalgybos ekspedicijoje, kur netrukus suorganizavo sporto kolektyvà Geologas. Dalyvavo Vilniaus m. Þalgirio tinklinio, krepðinio bei stalo teniso varþybose, o po metø suorganizavo pirmàjà Pabaltijo geologø spartakiadà, kuri po to vyko net 12
metø. Jose Lietuvos geologø rinktinës iðkovojo daugiausia nugalëtojø vardø. Tai buvo nuostabios Pabaltijo geologø bendravimo akimirkos, atitrûkus nuo
sunkaus kasdieninio geologinio darbo. V. Korkutis
buvo ne tik vyriausiuoju spartakiadø teisëju, bet ir
aktyviu dalyviu bei stalo teniso varþybø nugalëtoju.
Ir gerokai vëliau Vincentas nenutraukë draugystës
su sportu, ypaè su lauko tenisu. Jis net 45 metus
buvo renkamas á Lietuvos teniso sàjungos prezidiumo narius, kur ëjo nario, atsakingojo sekretoriaus,
teisëjø kolegijos pirmininko, viceprezidento ir dis-

ir bûtinas visø kelioniø atributas  fotoaparatas, o
laisvalaikiu  ir lauko teniso raketë. Mokslas, menas ir sportas  tarsi mûzos  lydëjo ir tebelydi dr.
V. Korkuèio gyvenimà. Vakaronës metu buvo prisiminti mokslo metai Vilniaus Antano Vienuolio vidurinëje mokykloje (buv. Vytauto Didþiojo gimnazija), smagiai praleisti metai Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakultete, kur semtasi geologijos þiniø, 19551959 m. sunkus darbas Ðalymo ekspedicijoje Vakarø Sibire, na, o po to, gráþus á tëvynæ,  darbas gipso ir naftos paieðkose. Nuo 1968 m. gerbiamas Vincas ilgam laikui

ciplinarinës komisijos pirmininko pareigas. Uþ ilgametá teniso teisëjo darbà jis 1969 m. pelnë LSD
Þalgirio garbës nario vardà, o 1989 m. jam suteiktas Lietuvos kûno kultûros þymûno vardas. 1998
m. áteiktas medalis Uþ nuopelnus Lietuvos sportui, o uþ knygos Lietuvos tenisui  75 metai
paraðymà ir iðleidimà 1995 m. jis buvo iðrinktas
LTO akademijos nariu. 2003 m. V. Korkutis apdovanotas LTOK prezidento A. Poviliûno Olimpine þvaigþde Nr. 34 (2001), Lietuvos KKSD
Aukso medaliu Nr. 50 (2001), Lietuvos KKSD
Garbës komandoro þenklu Nr. 130 (2006), LSD
Þalgiris garbës þenklu Nr. 47 (2006), LTOK prezidento A. Poviliûno Sidabrine salotine (2011),
Lietuvos KKSD Antrojo laipsnio ordinu Nr. 79
(2011), Lietuvos teniso sàjungos Aukso þenklu
Nr. 1 (2011) ir Lietuvos þurnalistø sàjungos garbës
raðtu (2011).
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Smagu, kai draugams linksma.

ásikûrë Geologijos institute, tik 19851987 m. iðvyko pasidarbuoti á Jemenà. Bûtent institute pasiekti
didþiausi mokslo laimëjimai, parengtos solidþios
mokslinës ir mokslo populiarinimo knygos. V. Korkutis parengë daugiau nei 25 personalines foto
parodas ið kelioniø bei geologiniø ekspedicijø.
1976 m. buvo priimtas á Lietuvos foto meno sàjungà. V. Korkutis parengë ir iðleido knygà apie
Urale dirbusá mineralogà A. Þukelá  Mineralø pasaulyje (1980), apie Lietuvos nusipelniusá mokytojà Stasá Tijûnaitá (2003). Todël buvo priimtas á Lietuvos þurnalistø sàjungà. 2007 m. iðleido knygà

Karavanø keliais, o ðiuo metu jau uþbaigë rankraðtá apie geologiná darbà Vakarø Sibire  Kedrø pavësyje. Vincentas, nuo mokyklos suolo pamëgæs sportà, menà, fotografijà ir keliones, paraðë daugiau nei 350 apybraiþø ávairiuose þurnaluose, paskelbë apie 100 moksliniø straipsniø, tris
monografijas. 2006 m. jam suteiktas Lietuvos geologø sàjungos garbës nario vardas, o 2001 m. apdovanotas Lietuvos Prezidento V. Adamkaus Garbës raðtu.

GA informacija

NEPABAIGIAMÙ DARBÙ SRAUTE
Ona Kondratienë (Zinkevièiûtë) gimë 1931
m. Juodausiø kaime, Pabaisko valsèiuje, Ukmergës apskrityje. 19411947 m. mokësi Ukmergës gimnazijoje, 19481950 m.  Vilniaus
Salomëjos Nëries vidurinëje mokykloje. 1950
1955 m. studijavo Vilniaus universitete Gamtos
mokslø fakultete ir ágijo geologinës nuotraukos
ir naudingøjø iðkasenø telkiniø paieðkos specialybæ. Baigusi ástojo á Lietuvos mokslø akademijos Geologijos ir geografijos instituto aspirantûrà ir 1960 m. apgynë geologijos-mineralogijos mokslø kandidato (dabar  daktaro) disertacijà. 1998 m. uþ darbà Lietuvos kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaniniø tyrimø duomenimis suteiktas habilituotos

daktarës vardas. Nuo 1959 m. iki 1964 m.  Geologijos ir geografijos instituto Kvartero geologijos
ir geomorfologijos sektoriaus jaunesnioji, 1964
1998 m.  vyresnioji, o nuo 1998 m.  vyriausioji
mokslinë bendradarbë. Ilgà laikà buvo Sovietø Sàjungos paleontologø draugijos Lietuvos
skyriaus sekretorë, Pabaltijo tarpþinybinës stratigrafijos komisijos kvartero sekcijos sekretorë, nuo
1990 m.  Baltijos ðaliø stratigrafø asociacijos kvartero sekcijos pirmininkë. Lietuvos archeologijos
draugijos narë (nuo 1995 m.), o nuo 2009 m. 
garbës narë. Nuo 1996 m.  Lietuvos geologø sàjungos garbës narë, Lietuvos mokslininkø sàjungos narë. Uþ moksliná darbà ir visuomeninæ veiklà sovietiniais metais apdovanota Garbës þenklo
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Bendradarbiø ir bièiuliø bûryje.

Sveikina kolegos ið Kvartero tyrimø laboratorijos (B. Karmazos nuotraukos).

Monografijos, knygos, straipsniai: Europos lygumos
Maskvos ledyno danga (su bendraautoriais, 1982 m.), Lietuvos geologija (su bendraautoriais, 1994 m.), Lietuvos
kvartero stratigrafija ir paleogeografija remiantis paleobotaniniø tyrimø duomenimis (1996 m.), Rytø Europos lygumos pleistoceno eþerai (su bendraautoriais, 1998 m.),
Baltijos regiono kvartero stratotipø katalogas (sudarytoja, 1992 m.), Lietuvos stratigrafijos vadovas (rengëja, 2002
m.). Paskelbë daugiau nei 100 moksliniø straipsniø.

ordinu, keliais medaliais, garbës raðtais ir ávairiais þenkleliais. Onutë, kaip
meiliai jà vadina kolegos, visada nepabaigiamø darbø sraute: skubanti, turinti daug visuomeniniø ásipareigojimø,
kupina idëjø ir sumanymø, o laisvalaikiu domisi kraðto ir pasaulio istorija,
uþsiima rankdarbiais ir kulinarija.
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MOKSLUI IR
PEDAGOGINIAM
DARBUI ATIDUOTI
METAI

Meilutë Kabailienë (Chomskytë) gimë 1931
m. Kaune. 1950 m. baigë Vilniaus Salomëjos Nëries vidurinæ mokyklà. Tais paèiais metais ástojo á
Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto
Geologijos specialybæ. Universitetà baigë su pagyrimu 1955 m. ir ágijo geologinës nuotraukos ir
naudingøjø iðkasenø telkiniø paieðkos specialybæ. 19551959 m. mokësi aspirantûroje Lietuvos
mokslø akademijos Geologijos ir geografijos institute ir 1960 m. apgynë mokslø kandidato (dabar  daktaro) disertacijà Pietrytinës Baltijos pakrantës svarbiausi stratigrafijos bei paleogeografijos bruoþai ir jø palyginimas su kaimyniniais rajonais. Nuo 1959 m. dirbo jaunesniàja, nuo
1961 m.  vyresniàja moksline bendradarbe tame paèiame institute. 19711980 m. dirbo Vilniaus

pedagoginio instituto Geografijos katedroje, ið
pradþiø docente, nuo 1976 m.  profesore. Nuo
1980 m.  Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros profesorë. 1973 m. apgynë
daktaro (dabar  habilituoto daktaro) disertacijà
Þiedadulkiø spektrø susidarymas ir jø interpretavimo metodai, pritaikant Lietuvos holoceno stratigrafijai ir miðkø istorijai. 2005 m. Vilniaus universiteto Senatas suteikë profesorës emeritës vardà. Habilituota geologijos mokslø daktarë, profesorë, Lietuvos mokslo premijos laureatë (1978,
2008), 1967 m. TSRS Geologijos ministerijos apdovanota Þemës gelmiø pirmûno þenklu. Visuomeniniø organizacijø  Lietuvos geologø sàjungos, Lietuvos geografø draugijos, Rusijos palinologø draugijos garbës narë, Lietuvos palinologø
draugijos pirmininkë. Nuo 1980 m. aktyviai dalyvavo tarptautiniø mokslo projektø darbuose: pagal tarptautinæ geologinæ koreliacijos programà,
projekte Europos þiedadulkiø duomenø bankas,
nuo 1990 m. buvo renkama á ðio projekto tarptautinæ tarybà, taip pat dalyvavo tarptautiniame archeologijos objektø tyrimo projekte bei Europos
þiedadulkiø monitoringo programoje.

Sveikina Vilniaus universiteto geologiniø katedrø kolektyvai (E. Rudnickaitës nuotraukos).

Svarbiausi darbai skirti holoceno nuosëdø
stratigrafijai ir paleogeografijai. Iðaiðkino augalijos
ir klimato kaitos dësningumus vëlyvajame ledynmetyje ir holocene, tobulino þiedadulkiø ir diatomëjø
tyrimo metodus. Ðiais klausimais paraðë daugiau nei
200 moksliniø straipsniø, 13 monografijø, ið kuriø
svarbiausios ðios: Þiedadulkiø spektrø susidarymas

ir paleoaugalijos atkûrimo bûdai (1969); Taikomosios palinologijos pagrindai (1979); Lietuvos
holocenas (1990); Vegetacijos istorija ir klimato
pasikeitimai Lietuvoje (1998), Gamtinës aplinkos
raida Lietuvoje per 14 000 metø (2006) ir vadovëlá Kristalografija (2003). M. Kabailienei vadovaujant apgintos 9 daktaro disertacijos.
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Profesoriaus Vytauto Juodkazio knygos
Maûoji Lietuva  mano gimtiné pristatymas

2011 m. rugsëjo 14 d. popietæ Lietuvos mokslø akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslø skyrius pakvietë á Lietuvos mokslø akademijos (LMA) nario profesoriaus habilituoto daktaro
Vytauto Juodkazio naujos knygos Maþoji Lietuva  mano gimtinë sutiktuves. Apie ðios knygos pasirodymà Geologijos akiraèiø skaitytojai
jau buvo informuoti praeitame þurnalo numeryje
(Nr. 12). Prieð suteikdamas þodá knygos autoriui,
áþanginá þodá tarë LMA Biologijos, medicinos ir geomokslø skyriaus pirmininkas profesorius Vytautas Basys. Ádomiai savo knygà pristatë, iliustruodamas pasakojimà gausiais vaizdais ekrane, pats profesorius Vytautas Juodkazis. Jo þodþiais,
ði knyga  tai pirmasis autoriaus publicistinis

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslø skyriaus pirmininkas akad. V. Basys pristato prof. V. Juodkazio (kairëje)
knygà (V. Valuckienës nuotr.).

leidinys, skirtas ðeimai ir ðeimos bièiuliams. Joje pateikta autoriaus gimtojo kraðto  Maþosios
Lietuvos  istorija bei ávykiai Klaipëdos kraðte, dalá
kuriø autoriui teko stebëti ir ið naujo ávertinti pagal vaizdinius, iðlikusius ið paauglystës laikø, þiûrint á juos per asmeninës pasaulëjautos ir aðtuoniasdeðimties gyvenimo bei pasaulio paþinimo
metø prizmæ. Knygoje apraðomi prûsø, kurðiø ir
lietuviø siekiai ginti savo kalbà, paproèius ir pilietines teises vokiðkoje aplinkoje. Apþvelgiama
politinë padëtis po Pirmojo pasaulinio karo atgautame ir autonominëmis teisëmis prie Lietuvos prijungtame Klaipëdos kraðte. Pasakojama
apie þmones, tarpukario Lietuvos laikais dirbusius ðiame kraðte profesiná bei visuomeniná darbà, tarp jø ir apie autoriaus tëvus, taip pat plaèià
Juodkaziø giminæ.
Savo áspûdþiais ir mintimis apie ádomià ir vertingà knygà pasidalijo LMA narys profesorius Robertas Mokrikas, Gamtos tyrimø centro Geologijos ir geografijos instituto projektø vadovas habil. dr. Valentinas Baltrûnas, UAB GROTA, finansiðkai parëmusios knygos leidimà, vadovas
Antanas Marcinonis. Gerø þodþiø susilaukë ðios
knygos techninis parengimas spaudai, ypaè kokybiðkas ir iðradingas maketas. Na, o apie vyravusià pakilià nuotaikà knygos sutiktuvëse liudija
kelios LMA fotografës Virginijos Valuckienës nuotraukos, kuriø visà fotogalerijà ið ðio renginio galima pamatyti LMA svetainëje (www.lma.lt).
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