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EXPERIENTIA EST OPTIMA RERUM MAGISTRA
Ðiuo senu lotyniðku posakiu patirtis  geriausias mokytojas bûtø galima apibendrinti ðio Geologijos akiraèiø numerio temas. Tai nëra nauja ar
netikëta mintis, taèiau kartais ji pamirðtama ieðkant
originaliø idëjø, kuriant naujas teorijas, sprendþiant
ávairiø tyrimø metodologines ar metodines problemas. Kartais nauju þvilgsniu ávertinta primirðta patirtis arba nauju metodu apibendrinti seni duomenys tampa neákainojamais, sutaupanèiais ir daug
laiko, ir energijos, ir lëðø. Patirtis gali bûti sava, paveldëta ar nuþiûrëta ið svetur, taèiau bet kuriuo
atveju tai  geras mokytojas. Pastaruoju metu padidëjo susidomëjimas mokslo istorija, ávairiø idëjø
ir paradigmø raidos (nuo atsiradimo iki ásitvirtinimo arba visuotinos uþmarðties) schemomis.
Ðiemet jau prasidëjo pasiruoðimas lietuviðkosios geologø mokyklos kûrëjo, bent keliø geologijos mokslo ðakø pradininko, Vytauto Didþiojo
universiteto ir Vilniaus universiteto profesoriaus,
pirmojo Geologijos ir geografijos instituto direktoriaus, akademiko Juozo Dalinkevièiaus (1893
1980) gimimo 120 metø sukakties paminëjimui.
Ta proga jau antrame numeryje ið eilës spausdiname prof. akad. Algimanto Grigelio straipsnius apie prof. akad. J. Dalinkevièiø. Ðá kartà 
apie jo darbo metus Lietuvos mokslø akademijoje. Tai gana ilgas laikotarpis, per kurá Vilniaus universitete buvo iðugdytos pirmosios pokarinës geologø kartos, toliau sëkmingai plëtojusios geologijos mokslà ir praktinius darbus Lietuvoje daugiau nei pusæ amþiaus, buvo suformuotas stiprus ir kompetentingas mokslininkø
branduolys dar 1941 m. ákurtam Geologijos ir
geografijos institutui. Ta proga þurnalo skaitytojus informuojame, kad 2012 m. vasario 28 d. Lietuvos mokslø akademijos prezidiumas nutarë pritarti akad. J. Dalinkevièiaus gimimo 120-meèiui
skirtø renginiø ciklui 2013 metais ir siûlyti Lietuvos
geologijos muziejui Vievyje suteikti akad. Juozo
Dalinkevièiaus vardà. Jubiliejaus organizacinio komiteto posëdyje aptarta jubiliejiniø renginiø programa, numatyti kai kurie konkretûs veiksmai.
Su mokslo istorija glaudþiai siejasi ir Vilniaus
universiteto doktoranto Andrejaus Spiridonovo
straipsnis Paleontologija, evoliucija ir paleobiologinë revoliucija, kuriame aptariama ir originaliai interpretuojama 2009 m. pasirodþiusi mokslinës eseistikos knyga The Paleobiological revolution, skirta moderniosios paleobiologijos,
patyrusios ilgà ir labai prieðtaringà paþinimo kelià, raidai.

Didelë praeito GA numerio dalis buvo skirta mokyklai ir geomokslams. Pradëtàjá rimtà pokalbá ðiame numeryje tæsia prof. habil. dr. Olegas Pustelnikovas, ðiuo metu dëstantis Klaipëdos
universiteto Geofiziniø mokslø katedroje bei Pamario akademijos (Lenkija) Geomorfologijos ir
kvartero geologijos katedroje, 13 metø padëjæs
rengti geografijos mokytojus tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jo straipsnyje pateikiami duomenys apie geologijos þiniø
pateikimà Lietuvos, Lenkijos ir kai kuriø kitø ðaliø
bendrojo lavinimo bei pedagoginio profilio aukðtosiose mokyklose. Galbût kai kurios autoriaus
mintys gali bûti ginèytinos, taèiau nuoðirdus susirûpinimas dël sumenkëjusio geologijos statuso Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose tikrai
vertas pritarimo ir pastangø keisti situacijà.
Be to, ðiame numeryje skaitytojams pateikiami dr. Bernardo Paukðèio ir dr. Vincento Korkuèio
straipsniai apie darbus ir sveèiavimàsi tolimose
ðalyse. Kiekviena aplankyta ðalis ádomi ne tik bendrajam pasaulio paþinimui (kraðtovaizdis, istorija,
etnografija, kultûra), bet ir profesiniu poþiûriu, kai
susiduriama su gamtos sukurtomis geologinëmis
ádomybëmis (kalnais, grotomis, atodangomis, mineralais), sudëtingomis gamtos iðtekliø, ypaè poþeminio vandens, naudojimo problemomis. Tokiø
kelioniø ar darbø metu kitaip pamatome ir suvokiame savo kraðto gamtos ypatumus, iðkilusias ar
galimas problemas, ir dþiugu, jei galime pasinaudoti kitø ðaliø kolegø patirtimi. Ðiuo atþvilgiu labai
ádomus prof. habil. dr. Algirdo Klimo straipsnis, kuriame jis trumpai apþvelgia savo 50 metø darbo
hidrogeologijoje patirtá. Sàmoningas atëjimas á
geologijos mokslus, ilgametë iðtikimybë poþeminio vandens problematikai, sugebëjimas derinti
praktinius (gamybinius), mokslinius ir mokymo
(studijø) interesus, pastovios naujø metodologiniø
ir metodiniø sprendimø paieðkos hidrogeologijoje, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose mokslo
renginiuose, nerimstanti mokslo populiarinimo
veikla gali tik þavëti.
Kituose 2012 metø GA numeriuose vyraus
kiek kitokios temos: artimiausiuose numeriuose numatome plaèiau aptarti geologø kalbos ir
terminijos klausimus, gamtos geologinio paveldo iðsaugojimo problemas. Tad kvieèiame þurnalo skaitytojus dràsiau iðsakyti savo nuomonæ
ðiais klausimais! Ir nepamirðkite, kad mûsø þurnale visuomet atsiras vietos ir kitoms ádomioms
ar aktualioms temoms.

