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MOKSLØ AKADEMIJOJE

VYTAUTUI NARBUTUI  VARDINÉ AKADEMIKO
JUOZO DALINKEVIÆIAUS PREMIJA
Gimæs 1930 m. Ukmergëje, 1940 m. Vytautas
su tëvais persikëlë á Vilniø. Èia 1948 m. baigë Vilniaus I-àjà (buvusià Vytauto Didþiojo) berniukø gimnazijà. 19481953 m. studijavo geologijà Vilniaus
universiteto Gamtos mokslø fakultete. Su pagyrimu
baigæs universitetà ágijo geochemikogeologo specialybæ. 19531956 m. mokësi aspirantûroje, o nuo
1956 m. iki ðiol dirba Geologijos ir geografijos
(19632003  Geologijos) institute mokslo darbuotoju, skyriaus vadovu (nuo 2000 m.  visuomeninis
konsultantas). V. Narbutas yra puikus Lietuvos ir viso Baltijos regiono devono ir karbono sistemø geologijos, litologijos ir geochemijos bei paleogeografijos þinovas. Jo mokslo darbuose atsispindi jo profesoriø Juozo Dalinkevièiaus ir Mykolo Kaveckio átaka. V. Narbutas  buvæs Lietuvos Sàjûdþio Seimo
(19901993 m.) narys, vienas ið ekologinio ûkininkavimo Tatulos programos iniciatoriø ir steigëjø,
Lietuvos raðytojø sàjungos narys (1993 m.)1 , Lietuvos geologø sàjungos garbës narys (2001 m.),
apdovanotas Vilniaus miesto I laipsnio medaliu Uþ
nuopelnus Vilniui ir tautai (2010 m.).
2011 m. LMA vardiniø premijø moksliniø darbø konkursui Juozo Dalinkevièiaus premijai gauti
pristatytà V. Narbuto darbà sudaro mokslo leidiniai ir straipsniai, paskelbti Lietuvos devono ir karbono geologijos klausimais paties autoriaus arba su bendraautoriais 20012011 m. laikotarpiu.

2012 m. vasario 28 d. V. Narbutui paskirta
J. Dalinkevièiaus premija uþ ðiuos mokslo darbus:
t Devono uolienø karstas ir aplinkosaugos problemos
Ðiaurës Lietuvoje: monografija (kartu su Augustinu Linèiumi ir Vytautu Marcinkevièiumi). Vilnius: Agora, 2001.
t Lietuvos vidurinio devono terigeniniai kompleksai
(kartu su Algimantu Uginèiumi). Vilnius: Akstis, 2001.
t Lietuvos Þemës gelmiø raida ir iðtekliai (Evolution
of Earth Crust and its Resources in Lithuania). Vilnius:
Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas, 2004. (Skyriai: 2.1.6. Prekvartero stratigrafija ir uolienø litogenezë: devonas ir karbonas; 2.6.5. Paleogeografiniø sàlygø kaitos ypatybës: devonas ir karbonas; þemëlapiø atlasas: Lietuvos þemës gelmiø raida ir iðtekliai; 23.
Devono periodo sedimentaciniai paleogeografiniai þemëlapiai M1:1 000 000. Elektroninis iðteklius).
t Gamtos ir þmogaus istorijos pëdsakai Birþø kraðte
(kartu su Augustinu Linèiumi). Vilnius: Akstis, 2005.
t BirþøPasvalio kraðto gamtos ir istorijos slëpiniai
(kartu su Augustinu Linèiumi). Vilnius: Akstis, 2008.
t Lietuvos devono nebaigtinë tyrimø istorija: rezultatai
ir problemos (kartu su Valentina Karatajûte-Talimaa ir Gaile Þalûdiene). Baltica, Nr. 24, 2011, Specialusis leidimas.

J. Dalinkevièiaus premijos skyrimo komiteto paskirti ekspertai prof. dr. Gediminas Motuza-Matuzevièius ir dr. Jolanta Èyþienë aukðtai ávertino pristatytus darbus, aptarë autoriaus tyrimø faktinës
medþiagos, metodologijos ir apibendrinimø lygmenis, patvirtino reikðmingà tø tyrimø moksliná indëlá á kraðto geologijos paþinimà.
Premijos komiteto nariai pasisakë ávairiais
V. Narbuto moksliniø tyrimø aspektais. Prof. habil.
dr. Juozo Paðkevièiaus nuomone, pretendento ánaðas á Lietuvos devono ir karbono geologijos tyrimus
labai didelis, nuodugniai iðtirta litologija, stratigrafija, paleogeografija, pasiûlytas devono dolomito panaudojimas visuomeniniø pastatø apdailai. Prof. habil dr. Valentinas Baltrûnas paþymëjo, kad pretendentas yra tiesioginis akad. J. Dalinkevièiaus mokinys, jo darbø tæsëjas, tyrimø objektai nuosekliai
susijæ  tai devono tyrimai, karstinio proceso tyrimai, ekologinës apsaugos problemos Birþø
Pasvalio karstiniame rajone. Doc. dr. Jurga Lazauskienë paþymëjo platø pretendento tyrimø
spektrà  nuo faktø iki apibendrinimo. Beje, svarbus ir mokslo þiniø populiarinimo aspektas, publikacijos periodinëje spaudoje kultûros paveldo,
gamtosaugos, visuomeninio gyvenimo klausimais.
Premijos komiteto pirmininkas, LMA narys, prof.
habil. dr. Algimantas Grigelis paþymëjo, kad pretendentas yra daugelio moksliniø straipsniø ir keleto
monografijø autorius ir bendraautoris, ið esmës
sprendþia ðiuolaikines devono stratigrafijos problemas. Uþ fundamentalius Lietuvos devono ir karbono geologijos tyrimus, paskelbtus monografijoje
Lietuvos geologija, V. Narbutui (su bendraautoriais) 1966 m. paskirta Lietuvos valstybinë mokslo
premija. 20012011 m. jis paskelbë penkis stambius mokslo darbus. Be to, 2011 m. jis paskelbë
iðsamø moksliná straipsná Lietuvos ir viso Baltijos regiono devono probleminiais klausimais tarptautiniame þurnale Baltica. Jo reikðmingas mokslinis indëlis ir mokslinës bei visuomeninëspublicistinës
veiklos palikta þymë Lietuvos moksle ir kultûroje yra
þinoma ir labai vertinama.
Taigi, dr. Vytautas Narbutas uþ Lietuvos devono ir karbono geologijos tyrimus (20012011 m.)
vertas bûti paþymëtas Lietuvos mokslø akademijos vardine akademiko Juozo Dalinkevièiaus premija. Linkime kolegai didelës kûrybinës sëkmës ir
ateityje.
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V. Narbuto iðleisti veikalai: Rudená, saulei ðvieèiant: apsakymai.  Vilnius: Vaga, 1982; Per toli paþadëjo: romanas.  Vilnius: Vaga, 1992.

