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2004 metais Vilniuje ir Kaune įvyko pirmasis Mokslo festivalis. Jis buvo organizuojamas 

kartu su Lietuvos mokslų akademija ir Britų taryba (tuometinė direktorė Lina Balėnaitė), 

kurios dėka į Lietuvą atkeliavo paroda apie Jungtinės karalystės kosmines programas, 

tyrinėjančias kometas, Venerą, Saturną ir jo palydovą Titaną. Programą papildėme 

paskaitomis ir eksperimentais iš astronomijos, astrobiologijos, aeronautikos sričių. 

Buvo kalbama apie galaktikų susidarymo mechanizmus, augalų auginimą kosmose, 

kvantinę gyvybės prigimtį ir raketines technologijas. Prof. Monika Grady iš Londono 

gamtos istorijos muziejaus pasakojo apie meteorituose slypinčias paslaptis, o akad. 

Artūras Žukauskas (dabartinis VU rektorius) – apie augalų valdymą šviesa ir kosminius 

sodus. Chemijos fakulteto studentai laboratorijoje atkūrė procesus, kurie prieš šimtus 

milijonų metų galėjo vykti Žemėje. Per dvi savaites įvyko keliolika renginių.

Sveiki, Mokslo festivalio 
bendraautoriai ir dalyviai!
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2005 metais mūsų ilgalaikiais partneriais tapo kompanija „Microsoft Lietuva“ (tuometinis 

gen. direktorius Mindaugas Glodas). Įvyko 36 renginiai Vilniuje ir Kaune, o taip pat kartu 

su astronomais rugsėjo 23 d. organizavome pirmąją Europos tyrėjų naktį.

2006 metais trečiajame Mokslo festivalyje įvyko 42 renginiai. Prie partnerių prisijungė 

UAB „Fermentas“ (dabar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“). VšĮ „Mokslas ir inovacijos 

visuomenei“ tapo Europos mokslo renginių asociacijos nare ir įsijungė į tarptautinį 

mokslo festivalį „WONDERS“. Todėl programoje dalyvavo mokslo populiarintojų grupė 

iš Šveicarijos. Mes išsiuntėme tris eksperimentuotojų grupes į Olandijos mokslo savaitę 

„Wetenweek“.

2007 metais prie partnerių prisijungė „Teva Baltics“/„Sicor Biotech“ UAB ir UAB „Ekspla“. 

Organizavome parodą konkursą „Mokslo veidai“. 2009 metais pradėjome festivalio 

atidarymą filmu ir šią tradiciją tęsiame iki šiol. 2010 metais prie Kauno ir Vilniaus 

prisijungė Klaipėda, o 2011 metais renginiai išsiplėtė į penkis didžiausius šalies miestus.

Per penkiolika metų Mokslo festivalis tapo didžiausiu mokslo populiarinimo renginiu 

Lietuvoje. Šiemet jo renginiai vyksta šešiolikoje miestų ir rajonų, o renginių skaičius 

viršija tris šimtus šešiasdešimt. Kuriant Mokslo festivalio programą dalyvauja šimtai 

mokslininkų, doktorantų, studentų ir net gimnazistų. Užsimezgė glaudūs ryšiai su 

keliomis dešimtimis mokyklų ir gimnazijų, su universitetais, kolegijomis, aukštųjų 

technologijų įmonėmis, muziejais. Turinio įvairovė, kuo platesnis įvairių mokslo sričių, 

taip pat meno atspindėjimas ir interaktyvumas – toks dabar yra pagrindinis programos 

sudarytojų siekis. Norime, kad ypač jaunieji lankytojai ne tik sužinotų apie naujausias 

mokslo ir technologijų tendencijas, bet ir patys galėtų tas technologijas išbandyti. 

Kad suvoktų plataus, tarpdisciplininio išsilavinimo, kūrybiškumo reikšmę ir pasiruoštų 

nenuspėjamai ateičiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ bendraautoriams, 

praturtinantiems programą savo idėjomis ir darbais. Kviečiame ir toliau aktyviai dalyvauti šioje 

Mokslo, technologijų ir meno šventėje.

Organizatoriai
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Festivalio 
dalyviai

 Vilnius:

Lietuvos mokslų akademija, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Ekspla“, „Teva Baltics“/
„Sicor Biotech“ UAB, UAB „Biotechpharma“, UAB „Ferentis“, VR Café, Lenkijos institutas Vilniuje, 
Fizinių ir technologijos mokslų centras, VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“, Asociacija „Meno ir mokslo 
laboratorija“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, VšĮ „Robotikos mokykla“, Avia-
cijos akademija „BAA Training“, Lietuvos mikrobiologų draugija, Gamtos tyrimų centras, „SynBio“, 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos na-
cionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, INFOBALT asociacija, Vilnius-Lithuania iGEM.
Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultetas, VU Istorijos fakultetas, VU Fizikos fakultetas, VU Che-
mijos ir geomokslų fakultetas, VU Medicinos fakultetas, VU MF Žmogaus genomo tyrimų centras, 
VU Botanikos sodas, VU Planetariumas, VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, VU Cheminės 
fizikos institutas, VU Biomokslų institutas, VU Gyvybės mokslų centras, VU Gyvybės mokslų centro 
Biochemijos institutas, VU Geomokslų institutas, VU FF Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos 
centras, VU verslo mokykla, VU muziejus, VU Zoologijos muziejus, VU Biblioteka, Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto (VGTU) Aplinkos inžinerijos fakultetas, VGTU Statybos fakultetas, VGTU 
Mechanikos fakultetas, VGTU Elektronikos fakultetas, VGTU Transporto inžinerijos fakultetas, VGTU 
Kūrybinių industrijų fakultetas, VGTU Verslo vadybos fakultetas, VGTU Antano Gustaičio aviacijos 
institutas, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Užupio meno inkubatorius, 
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Vytau-
to Didžiojo gimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Vilniaus Žvėryno 
gimnazija, Vilniaus Gabijos gimnazija, Vilniaus Žėručio pradinė mokykla.

LINPRA, UAB „Baltec CNC Technologies“, Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos aviacijos muziejus, 
UAB „Mokslo“ kavinė. Kauno technologijos universiteto (KTU) „Santakos“ slėnis, KTU Matematikos ir 
gamtos mokslų fakultetas, KTU Statybos ir architektūros fakultetas, KTU Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino fakultetas, KTU Elektros ir elektronikos fakultetas, KTU Cheminės technologijos fakultetas, 
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas, KTU 
Informatikos fakultetas, KTU Architektūros ir statybos institutas, KTU Biomedicininės inžinerijos 
institutas, KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, KTU Medžiagų mokslo institutas, 
KTU Aplinkos inžinerijos institutas, KTU Tarptautiškumo plėtros departamentas, KTU Karjeros ug-
dymo skyrius, KTU E. mokymosi technologijų centras, KTU studentų korporacija „Tautito“, KTU 
GIFTED talentų akademija.
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 Kaunas:
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 Klaipėda:

 Šiauliai:

 Panevėžys:

KTU inžinerijos licėjus, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos sodas, VDU Informa-
tikos fakultetas, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos Farmacijos 
fakultetas, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetas, LSMU Neuromokslų institutas, 
LSMUL Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninė, LSMU Anatomijos instituto muziejus, Kauno ko-
legijos (KK) Medicinos fakultetas, KK Technologijų fakultetas, KK Humanitarinių studijų centras, KK 
Justino Vienožinskio menų fakultetas, KK Vadybos ir ekonomikos fakultetas, Kauno technikos ko-
legija, VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno Jėzuitų gimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno „Varpo“ 
gimnazija, Kauno „Vyturio“ gimnazija, Kauno Kazio Griniaus progimnazija.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB „Klaipėdos nafta“, VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutas“, VšĮ „Code Academy Kids“.
Klaipėdos universiteto (KU) Jūros tyrimų institutas, KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakul-
tetas, KU Socialinių mokslų fakultetas, KU Sveikatos mokslų fakultetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės 
mokykla, Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK) Technologijų fakultetas, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gim-
nazija, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

VšĮ „Eduplius“, Šiaulių universitetas, Šiaulių universiteto mokslo institutas, Šiaulių valstybinės kole-
gijos (ŠVK) Sveikatos priežiūros fakultetas, ŠVK Verslo ir technologijų fakultetas, Šiaulių „Romuvos“ 
gimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija.

UAB „Adax“, UAB „Devold“, VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“, VšĮ „Panevėžio mokslo ir tech-
nologijų parkas“, UAB „Glasremis“, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Panevėžio kole-
gijos Biomedicinos mokslų fakultetas, Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas, Panevėžio 
kolegijos Technologijos mokslų fakultetas,  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Panevėžio „Min-
ties“ gimnazija, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija.

VU TFAI Molėtų astronomijos observatorija, Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla, Laze-
rinės technologijos centras, Pasvalio kraštiečių bendrija, Alytaus šv. Benedikto gimnazija, Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazija, Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Jonavos Senamiesčio gimnazija, Molėtų 
gimnazija, Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 
Ukmergės Siesikų gimnazija, Kauno r. Babtų gimnazija, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranaus-
ko gimnazija, Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla.

 Kaunas:

 Alytus, Anykščiai, Druskininkai, Jonava, Merkinė, Molėtai, Trakai, Kauno, Kaišiadorių,   
Pasvalio ir Šilutės rajonai
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„Pasaulį kuria ir keičia naujos idėjos, inovacijos. Didžioji jų dalis gimsta 
mokslo pasaulyje. Festivalis yra tikra mokslo šventė, kurioje dalyvauja mokslo 
ir studijų institucijos, mokslininkai, studentai, mokiniai ir visi besidomintys 
mokslo naujienomis. Tai išskirtinė proga iš arti susipažinti su mokslo 
pasauliu, naujausiais įvairių sričių mokslo atradimais ir patiems išbandyti 
tyrėjo darbą moderniose laboratorijose. Džiaugiuosi, kad „Erdvėlaivis Žemė“ 
jau penkioliktą kartą sėkmingai keliaus po Lietuvą, atverdamas jaunimui 
įdomiausias mokslo erdves“, – sako viena iš festivalio globėjų, Švietimo ir 
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Festivalio 
renginiai

Vilniuje

Atidarymo metu kino centre „Forum Cinemas 
Vingis“ Mokslo festivalio organizatoriai pratęs 
tradiciją ir kvies žiūrėti rež. Emer Reynolds do-
kumentinį filmą „Tolyn į kosmosą“ apie 1977 
m. paleistus du kosminius zondus „Voyager“. 
Vienas iš jų, 2012 m. oficialiai palikęs Saulės 
sistemą, jau skrieja tarpžvaigždinėje erdvėje, 
nutolęs nuo mūsų planetos keliolika milijardų 
kilometrų.
Mokslo festivalio programa siekia atspindėti 
pasaulio mokslo ir visuomenės aktualijas, su-
pažindinti su svarbiausiomis tendencijomis 
medicinoje, robotechnikoje, informacinėse 

technologijose ar socialiniuose moksluose. 
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje viešnia 
iš Lenkijos, filosofė dr. Aleksandra Przegalińs-
ka-Skierkowska skaitys paskaitą „Kada dirbti-
nis intelektas pavys žmogų“. Lietuvos mokslų 
akademijoje bus organizuojamas seminaras 
„Mokslo komunikacija fake news epochoje“. 
Lietuvos mokslo premijos laureatas akad. Leo-
nas Valkūnas kalbės apie mokslininkų mėgini-
mus suprasti fotosintezę ir sukurti dirbtinį pro-
cesą, kuris visiems laikams išspręstų energijos 
deficito problemą. Kita šios premijos laureatė, 
menotyrininkė dr. Dalia Klajumienė pasakos 
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apie XIX a. grindų dangas ir kaip technologi-
nės inovacijos keičia mūsų aplinką ir ugdo es-
tetinius jausmus. Mokslo įtaigumą meninėmis 
priemonėmis sustiprins asmeninių žiūrovo pa-
tirčių spektaklis „X tavyje“ (organizatorius - pla-
taus profilio meninis sindikatas „Bad Rabbits“).
LMA Vrublevskių biblioteka pakvies į neįpras-
tą parodą, skirtą Bonos Sforcos ir Žygimanto 
Senojo vedybų 500 metų jubiliejui, kurioje su-
žinosite, ką XVI–XVII a. žmonės manė apie ve-
dybas, kaip jos buvo organizuojamos, kokie tei-
sės dokumentai reglamentavo dviejų žmonių 
sąjungą. Apie Jogailaičių vedybas ir dinastines 
santuokas vėlyvųjų Viduramžių Europoje pasa-
kos istorikas akad. Rimvydas Petrauskas. 
Tradiciškai turiningą programą Mokslo festiva-
liui parengė Vilniaus universiteto (VU) tyrėjai ir 
studentai. Prof. Osvaldas Rukšėnas pasidalins 
neuromokslų naujienomis, akad. Gintaras Va-
lušis pasiūlys pažvelgti į kasdien naudojamus 
daiktus – mobilųjį telefoną, kompiuterį, televi-
zorių iš aukštųjų technologijų pusės. VU filo-
sofai pademonstruos akių sekimo ir emocijų 
atpažinimo įrangą, kuri gali tapti mūsų socia-
linio gyvenimo talkininku. VU TFAI astronomai 
demonstruos, kaip vykdomi astronominiai ste-
bėjimai su Molėtų observatorijoje esančiu di-
džiausiu šiaurės Europoje 1.65 m teleskopu. VU 
Medicinos fakulteto Žmogaus genomo tyrimų 
centre sužinosite apie Žmogaus genomo sekos 
duomenų gavybą ir analizę. VU bibliotekoje iš-
moksite restauruoti knygas. VU fizikai supažin-
dins su naujausiomis telekomunikacijų tech-
nologijomis, išmokys aptikti įvairias biologines 
medžiagas aplinkoje ir nustatyti jų savybes. Su-
prasite kaip gamtoje atsiranda spalvos ir šviesa, 
kaip spalvas ir šviesas išmatuoti prietaisais. Eks-
kursijos VU Botanikos sode metu paragausite 
pomologinių augalų vaisių. 
Užupio menų inkubatoriuje išgirsite atsakymą 
į mokslininkų užduodamą klausimą, kodėl per-
kame madą ir kaip efektyviausiu būdu pakeisti 
įvaizdį.
Kompanija „VR cafe“ parengė jums netikėtą 
ekskursiją – užsidėję akinius, atsidursite kosmo-
se, kur galėsite išlipti iš kosminio laivo ir pasijus-

ti astronautu. Tai edukacinė virtualios realybės 
patirtis. Atvirų durų diena aviacijos akademijoje 
„BAA Training“ – puiki proga susipažinti su pilo-
to profesija vienoje didžiausių Šiaurės Europos 
aviacijos akademijų. Nacionalinio kibernetinio 
saugumo centro darbuotojai pasakos, ką veikia 
užpuolikai kibererdvėje ir kokią įtaką tai turi 
mūsų kasdienėje veikloje. 
VU Jungtiniame gyvybės mokslų centre taip 
pat parengta interaktyvi programa. Sužinosi-
te, kaip sąveikauja įvairios molekulės ląstelėje, 
kaip jos sužino, kokią molekulę atpažinti. Profe-
sionalioje žmogaus vėžio tyrimų laboratorijoje 
pamatysite, kaip chemoterapija veikia vėžines 
ląsteles. Išgirsite, ką kriminalistai gali sužino-
ti, radę plauko atspaudą, kam augalai kaupia 
eterinius aliejus ir kodėl žmogus prarado plau-
kuotumą. Išmoksite atpažinti aromatinius au-
galus, susipažinsite su dirbtinių audinių kūrimo 
principais ir išgirsite, kada bus sukurti funkcio-
nalūs dirbtiniai audiniai. Galėsite dalyvauti jė-
gos, jutimų ir proto turnyre. Greta esančiame 
Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų 
centre iš arti pamatysite, kaip kuriami ir šviečia 
naujausi puslaidininkiniai šviestukai. Išgirsite, 
kaip CERN atliekami antimedžiagos tyrimai. 
Stebėsite iš kosminės erdvės mus atakuojančių 
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Kaune

Turiningą programą kauniečiams ir miesto 
svečiams parengė universitetų, gimnazijų, ko-
legijų mokslininkai ir studentai. Šiemet itin 
plati programa jūsų laukia Kauno kolegijoje. 
Čia bus organizuotos atviros chemijos, fizikos ir 
kitų mokslų laboratorijos. Naudodami maisto 
produktus ir kitas medžiagas, lankytojai įver-
tins jų cheminę sąveiką. Kompiuterinių tinklų 
laboratorijoje susipažins su įdomiais interneto 
reiškiniais ir kibernetinės saugos technologijo-
mis. Kompiuteriu projektuos gėlynus, aplankys 
nuotoliniu būdu valdomų informacinių siste-
mų stendų ir daugiafunkcinių robotų parodą. 
Medicinos fakultete mokysis gaivinti žmogų, 
sužinos biokosmetikos kūrimo principus, įver-
tins savo burnos būklę, per mikroskopą pama-
tys, kur augaluose slepiasi kristalai. Technolo-
gijų fakultete susikurs interaktyvų žemėlapį, 
pasakojantį apie Lietuvos Nepriklausomybės 
kovas su bolševikais, vertins pieno kokybę ir su-
sipažins su bionikos principais. Humanitarinių 
studijų centre išmoks naudotis įvairiais infor-
macijos kodavimo ir iššifravimo būdais. Vady-
bos ir ekonomikos fakulteto seminare sužinos, 
ko reikia žmogui, norint sukurti nuosavą verslą. 
J. Vienožinskio menų fakulteto Stiklo studijoje 
– darbai su keramika ir stiklu.

dalelių trajektorijas. VU Chemijos ir geomokslų 
fakulteto Geomokslų institute – paskaitos apie 
mikrofosilijas ir jų svarbą mokslui; dirbtinių Že-
mės palydovų veikimo principus ir naudą. VU 
Planetariumo žvaigždžių salėje – edukacinė 
programa apie Žemėje slypinčius lobius ir Ga-
laktikos centruose nubundančius „monstrus“. 
VGTU mokslininkai mokys lankytojus valdyti ti-
krus pramoninius robotus. Galėsite konstruoti 
iš parankinių medžiagų „šimtakojus“ mikroro-
botus (brush bots) ir jais varžytis. Sukonstruosi-
te elektrinio traukinio modelį, skrisite bepiločiu 
orlaiviu, naudodami kompiuterinį simuliatorių, 
apsilankysite profesionaliose fotografijų dirb-
tuvėse. Besidomintys energetika sužinos, kaip 
pakinkyti pjezo, magnetokalorinį ar kavitacijos 
efektus ir kas yra mistinė implozijos energija. O 
inžinerijos mėgėjai išgirs apie vandens reikšmę 
kelio konstrukcijoje. Moksleiviai ir visi norintys 
sužinos apie dar neatrastus pinigų taupymo 
būdus; kaip ir kada inžinerijos dėka pasaulyje 
gali atsirasti įspūdingiausias tiltas, futbolo aikš-
tės dydžio objektas kosmose, du žemynus ski-
riantis kanalas. 
Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technolo-
gijų fakultete – apie 3D skenavimą, virtualius 
audinius ir sau tinkantį virtualų drabužį. Ir apie 

e-tekstilę, demonstruojant gelbėtojų aprangą. 
Agrotechnologijų fakultete – visa tiesa apie vi-
taminą C ir apie tai, kur jį rasti.
Pažymint Tarptautinę mikroorganizmų dieną, 
rugsėjo 15 d. Jungtiniame Gamtos mokslų 
centre (Saulėtekio al. 7) – puokštė renginių, ku-
riuose išbandysite mikrobiologo darbą, išgirsi-
te apie žmogaus mikrodraugus ir priešus, kaip 
bakterijos gamina audinių dažus, išmoksite di-
agnozuoti parazitų sukeliamas ligas, o didžiau-
sio pasaulyje sintetinės biologijos konkurso 
„iGEM“ nugalėtojai – VU studentų komandos 
nariai atvers šios srities perspektyvas.

© KTU nuotr.
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tikslus. Medžiagų mokslo instituto specialistai 
demonstruos savaime pasitaisantį stiklą ir na-
nomedžiagų sintezę. Statybos ir architektūros 
fakultete – „Lego“ kaladėlių iš betono gamyba. 
Pagalvota ir apie mažiausius lankytojus – pradi-
nukams bus surengtos popierinių laivelių lenk-
tynės. Aplankysite Medicininės diagnostikos ir 
ultragarsinių technologijų laboratoriją. Elektros 
ir elektronikos fakultete išmoksite perduoti 
elektros energiją be laidų. Garso įrašų studijo-
je susikursite radijo reklamą. Informatikos fa-
kultete pakliūsite į virtualios realybės pinkles, 
kad paslidinėtumėte Alpėse. Matematikos ir 
gamtos mokslų fakultete – paslaptingieji ma-
gnetiniai skysčiai, investavimo finansų rinkose 
pamokos, mokslo dirbtuvės su įvairiais galvo-
sūkiais ir kriptografijos paslaptimis. Šią dieną 
Elektronikos rūmų fojė optikos eksperimen-
tus demonstruos ir festivalio svečiai iš Seinų 
lietuvių „Žiburio“ mokyklos bei Punsko Kovo 
11-osios licėjaus. Lietuvos zoologijos sode su-
sipažinsite su plėšriais ir pavojingais, patikliais 
ir draugiškais, smalsiais ir žaismingais Lietuvos 
krašto gyvūnais.
Kauno Jėzuitų gimnazijoje rugsėjo 14-ąją 
organizuojama patyriminė gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir ma-
tematikos (STEAM) diena. Mokinių ir mokytojų 
komandos iš STEAM mokyklų mišriose koman-
dose dalyvaus viktorinoje, kurioje dominuos 
praktinės užduotys.

Kauno technikos kolegijoje – įvairių objektų 
projektavimo ir gamybos patirtis septinto-
kams-devintokams, o 5-7 klasių mokiniams 
teks sulituoti „kosminį namą“ iš elektronikos 
komponentų. VDU pakvies į eksperimentinę 
multimedijos erdvę, kur apgaunamos žmo-
gaus juslės, o VDU Kauno botanikos sodas – į 
apžvalginę ekskursiją.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
specialistai, kūrybiškai sujungę Pabėgimo 
kambario ir darbo mokslinėje laboratorijoje pa-
tirtis, pakvies lankytojus ištrūkti iš Neuroonko-
logijos laboratorijos ir, pasitelkus logiką, išgel-
bėti pasaulį. Smalsiausieji vaistų technologijos 
ir socialinės farmacijos katedroje mokysis ga-
minti tabletes, Anatomijos muziejuje pamatys 
žmogaus raumenų, virškinimo, lytinę, širdies ir 
kraujagyslių ir kt. sistemas, o LSMU Veterinari-
jos akademijos Gyvūnų anatomijos muziejuje 
galės apžiūrėti naminių ir egzotiškų kraštų gy-
vūnų griaučius.
Kaip atsirado ir vystėsi aviacija, kokiais jos pa-
siekimais galime naudotis šiandien, pakvies 
sužinoti Lietuvos Aviacijos muziejus.
Šiemet tradicinė Kauno technologijos univer-
siteto diena Mokslo festivalyje įvyks rugsėjo 
14 d. Duris jums plačiai atvers įvairūs įvairūs 
fakultetai, institutai ir Santakos slėnis. Chemi-
nės technologijos fakultete atliksite organinių 
junginių sintezės eksperimentus. Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino fakultete sužinosite, kaip 
fiksuojami ir analizuojami sportininkų, žmonių 
po traumų ar operacijų biomechaniniai para-
metrai, kaip atstatomos sutrikusios žmogaus 
judėjimo funkcijos. Na, o mados inžinerijos stu-
dentės pakvies į savo darbų parodą.
KTU Santakos slėnyje išgirsite apie pirmą-
ją Lietuvoje mentorystę, sukuriančią ryšį tarp 
moksleivio ir studento, siekiant padėti moks-
leiviui suprasti, kokia studentiška patirtis jo gali 
laukti ateityje. Gaudysite laiko vagis ir mėgin-
site įveikti atidėliojimo virusą. Sužinosite, kad 
kavos tirščiai puikiai tinka grybams auginti ir 
kaip emocijos veikia mūsų sprendimus. Globa-
lių tendencijų mėgėjams – paskaita apie žie-
dinę ekonomiką ir pasaulio darnaus vystymosi 
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Apsilankę Klaipėdos universitete mokysitės 
dalyvauti savivaldoje, imituojant viešą pilietinę 
akciją miesto gatvėse. Patirsite, kaip paukščiai 
suvokia pasaulį. Pamatysite pneumobilį, tarp-
tautinėse varžybose pelniusį penkis apdovano-
jimus. Gamtos muziejuje susipažinsite su pa-
grindinėmis mineralų ir uolienų grupėmis bei 
geologiniais procesais, formuojančiais mūsų 
aplinką, apžiūrėsite įdomiausius mineralų ir 
uolienų pavyzdžius iš įvairiausių šalių, išgirsite 
apie mineralų bei uolienų atpažinimo meto-
dus. Išmoksite nustatyti taršos intensyvumą 
paplūdimiuose, o Klaipėdos skulptūrų parke 
dalyvausite orientaciniame žaidime „Skulptūrų 
labirintai“.
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas 
supažindins su mokslininkų bei tyrėjų atlieka-
mais tyrimais Baltijos ir kitose jūrose ir vande-
nynuose. Institute rengiamos šventinės mugės 
ekspozicijose, paskaitose ir mokslo dirbtuvėse 
moksleiviams bus pristatomi aplinkos darnio-
jo vystymosi principai, mokoma jais vadovau-
tis atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus 
įvairiose gyvenimo situacijose.

Klaipėdos valstybinė kolegija pakvies išbandy-
ti papildytos realybės technologiją, išsiaiškinti 
kuo lyderis išsiskiria iš kitų žmonių, kokios jo sa-
vybės ir kaip jas ugdyti. Dar viena svarbi tema – 
kaip susikalbėti skirtingų kartų atstovams. Taip 
pat išnagrinėsite svarbiausius asmeninių finan-
sų valdymo principus, kad lengviau įgyvendin-
tumėte svajones. Išmoksite kurti 3D skaitme-
ninių žemės paviršiaus modelius, naudojant 
bepilotes skraidykles. Susipažinsite su naujau-
siomis 3D pastatų projektavimo tendencijo-
mis, taikant papildytos realybės technologijas. 
Naudojantis įranga, registruojančia smegenų 
veiklos aktyvumą, mintimis valdysite kompiu-
terinio žaidimo herojų. Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija pakvies į ekskursiją po uos-
tą. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje 
moksleiviai išbandys jūrinio laivo įrangą, galės 
valdyti įvairius laivus sumodeliuotose realiuo-
se plaukiojimo rajonuose. Klaipėdos Ąžuolyno 
gimnazijoje archeologė dr. Agnė Čivilytė papa-
sakos, kaip ir kodėl žmonės jau priešistoriniais 
laikais perdirbdavo įvairias medžiagas.

Klaipėdoje

© A. KOROLIOVO nuotr.
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dždvario gimnazijoje planuojami eksperimen-
tai, padėsiantys įminti materialaus pasaulio 
paslaptis: spalvų chemija, molio laboratorija, 
plazmolizės tyrimai augaluose. Akad. Gintau-
tas Tamulaitis pasakos, kaip Žemėje atsirado 
kompiuteriai ir kaip jie vystysis.
Panevėžyje Mokslo festivalio renginiai vyks mo-
kyklose, kur apie kvantinius efektus biologinėse 
sistemose kalbės dr. Olga Rancova iš VU. Bus 
kalbama apie CERN veiklą, aptariamos pagrin-
dinės konfliktų kilmės geografinės priežastys 
bei geopolitinės aplinkos konteksto svarba ka-
rinio konflikto eigai. KTU Panevėžio technolo-
gijų ir verslo fakultete – apie draugišką aplinkai 
energiją, o Panevėžio kolegijoje – apie šiuolai-
kinę kontracepciją ir lytiškai plintančias ligas, 
duomenų bazių technologijas. Netgi išgirsite 
versiją, kur dingo neandertalietis ir atrasite, 
kaip smegenys saugo informaciją.
Gamtos mokslų šou „Pamatysiu ir pats ban-
dysiu“ vyks Panevėžio Žemkalnio gimnazijoje. 

Šiauliuose, Panevėžyje 
ir kituose regionuose

Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojai ketina 
papasakoti apie informacines technologijas 
logistikoje, draugiškas aplinkai statybines me-
džiagas. Lankytojai galės ištirti vandentiekio ir 
šulinio vandens kokybę, nustatyti jame esančių 
nitratų ir nitritų jonų koncentracijas. Susipa-
žinti su Lietuvos žemės gelmių sandara, daž-
niausiai sutinkamais mineralais ir uolienomis. 
Konstruoti, užprogramuoti ir išbandyti Arduino 
valdikliu valdomus robotikos įrenginius. Socia-
linių mokslų mėgėjams – virtuali paroda-per-
formansas apie jauno žmogaus dvasinį dialogą 
su laisve, naudojant tamsos-šviesos-garso-poe-
zijos efektus ir informacines technologijas.

Šiaulių universitete išgirsite, kaip technologijos 
keičia muzikinę kūrybą, jos suvokimą ir paskirtį. 
Planuojama aktuali paskaita pedagogams apie 
paauglių mergaičių seksualumą. Laukia ir mu-
zikinių technologijų istorija.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje viešnia iš 
Vilniaus, dr. Eugenija Rudnickaitė atskleis, kuo 
Lietuvos geologams įdomi Grenlandija. Šiaulių 
Romuvos gimnazijoje UAB „Thermo Fisher Sci-
entific Baltics“ atstovė Vilija Musneckytė kalbės 
apie mūsų laukiančią naują vėžio gydymo erą, 
kurios pagrindas – imunoterapija. Šiaulių Di-

© KAUNO DIENA nuotr.
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Jo metu mokiniai, demonstruodami gamtos 
mokslų bandymus, stengsis atradimų džiaugs-
mą patirti patys ir pasidalyti su kitais. Įvairūs 
eksperimentai skirti 1-ųjų ir 5-ųjų klasių mo-
kiniams, tad yra linksmi ir nuotaikingi: svo-
gūno epidermio ląstelių tyrimas su šviesiniu 
mikroskopu, augalinių ir gyvūninių audinių 
stebėjimas per mikroskopą, magnetinio lauko 
piešiniai, „Maxi oro burbulai“ ir kt. Su eksperi-
mentų programa šiame šou dalyvaus svečiai iš 
Alytaus ir Šiaulių gimnazijų.
Įvairiose šalies mokyklose ir gimnazijose sve-
čiuosis žymiausi šalies mokslininkai. Trakų Vy-
tauto Didžiojo gimnazijoje LMA tikrasis narys 
prof. Eugenijus Butkus pasakos, kaip naujos 
medžiagos ir technologijos keičia mūsų gyve-
nimą. Molėtų gimnazijoje dr. Audrius Gegeckas 
kalbės apie mikroorganizmų reikšmę, kuriant 
paveldimų ligų gydymo technologijas, naujos 
kartos rūbus, gamtai draugiškus atliekų perdir-
bimo procesus. Rumšiškių Antano Baranausko 

gimnazijoje remiantis  GAIA kosminės observa-
torijos duomenimis dr. Romualda Lazauskaitė 
apžvelgs Galaktikos sudėtį ir sandarą, naujau-
sius Galaktikos tyrimus. Gimnazijoje etnologas 
prof. Libertas Klimka supažindins su lietuvių 
kultūros pasididžiavimo objektais iš baltų kal-
bos, materialiojo paveldo, mokslo istorijos, 
etninės kultūros sričių. Alytaus Šv. Benedikto 
gimnazijoje dr. Kastytis Zubovas kalbės apie 
juodąsias skyles, jų atsiradimą ir tyrimus, povei-
kį galaktikoms. Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
joje dr. Giedrius Alkauskas aiškins, kodėl mums 
nereikia bijoti kompiuterio proto. Molėtų astro-
nomijos observatorijoje sužinosite, kam nau-
dojami teleskopai ir kokių prietaisų reikia, kad 
prakalbintume žvaigždžių šviesą. Kokie būna 
teleskopų miestai – observatorijos ir kodėl jie 
statomi kalnuose.
Be abejo, tai tik nedidelė dalis to, ką jums siūlo 
inovatyviausi ir aktyviausi Lietuvos mokslinin-
kai, doktorantai, studentai, gimnazistai, norin-
tys pasidalyti su jumis šiuolaikinio mokslo ža-
vesiu. Festivalis tęsia skrydį stulbinančiai įvairia 
mokslo pasaulio erdve, kaip per Visatą skriejan-
tys „Voyager“ zondai.© KTU nuotr.
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14     FESTIVALIS ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2018

INOVATYVUMO IR VERSLUMO PAMOKOS 
MOKSLO FESTIVALYJE

Mokslo festivalyje moksleiviai susipažins su mokslo ir technologijų taikymais versle. Pa-

sitikrins savo verslumo gebėjimus, aplankys įvairias aukštųjų technologijų kompanijas, 

verslo įmones, sužinos apie perspektyvias profesijas ir kokių kompetencijų reikia, norint 

realizuoti savo svajones.

„Lietuva jau šiandien yra pasaulinė inovatorė lazerių, biotechnologijų ir IT sri-
tyse, šalies specialistai kuria ir išskirtines robotizuotas sistemas, dirbtinio in-
telekto sprendimus. Ateities Lietuvos ekonomikos sėkmė priklausys nuo to, 
ar sugebėsime ir toliau auginti šias industrijas, skatindami jas rinktis jaunus 
specialistus. Jaunimą su inovatyviomis industrijomis supažindinantys ren-
giniai, tokie kaip „Erdvėlaivis Žemė“, padeda pamatą ir inovacijomis grįstos 
šalies ekonomikos augimui, ir jaunų žmonių suvokimui, kad Lietuvoje taip 
pat galima kurti išskirtinius sprendimus pasauliui, gaunant gerą atlyginimą“, 
- teigia vienas iš festivalio globėjų, Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Siekiant šių tikslų, Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje kartu su Ugdymo plėtotės cen-

tru, asociacijomis INFOBALT ir LINPRA vyks seminaras „Dirbtinė intuicija: kokių kompe-

tencijų reikės dirbtinio intelekto ir robotizacijos eroje“. Seminare išgirsite apie esmines 

giliojo mokymo metodų ir algoritmų kūrimo tendencijas pasaulyje ir Europoje, Lietuvos 

pažangą robotikos, dirbtinio intelekto taikymo srityse. Taip pat sužinosite, ar ugdomos 

šios kompetencijos aukštosiose mokyklose, kolegijose, kokios srityse veikia pramonės 

įmonės ir startuoliai. Išgirsite svarstymų, kaip šios technologijos pakeis ugdymo proce-

są, ekonomiką ir kitas sritis. Seminaras skirtas jaunimui, besidominčiam karjeros gali-

mybėmis, ateities perspektyvomis, taip pat pedagogams.

VU filosofijos fakultete organizacinės psichologijos specialistės dr. Ieva Urbanavičiūtė ir 

dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė parengė diskusiją „Pokyčiai organizacijoje: įgyvendinti 

negalima stabdyti“, kurioje, remdamosios Lietuvos įmonėse atliktais tyrimais, aptars 

svarbiausius psichologinius kaitos organizacijoje aspektus ir būdus tinkamai įgyvendin-

ti pokyčius, siekiant padidinti darbuotojo ir organizacijos gerovę.
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Robotika festivalyje

Panevėžys nuo seno garsėja kaip mies-
tas, turintis daug inžinerinių ir gamybos 
įmonių, tad mieste plėtojami robotikos 
projektai, ugdoma jaunoji inžinierių karta. 
Sudominti vaikus inžineriniais mokslais 
daug efektyviau, pateikiant tai žaidimo, 
varžybų forma. Skatindama robotikos ir 
STEAM kompetencijų ugdymą, Panevė-
žio miesto savivaldybė steigia Robotikos 
varžybų centrą „Minties“ gimnazijoje. Re-
giono moksleiviai mokysis robotikos pa-
grindų, dalyvaus varžybose, ugdys loginio 
mąstymo, darbo komandoje įgūdžius 
bei inžinerines kompetencijas. Studentai 
renkasi Robotikos studijų programą KTU 
Panevėžio technologijų ir verslo fakultete. 
Čia įrengtoje pramoninių robotų labora-
torijoje mokosi kurti, projektuoti, diegti 
bei aptarnauti robotus ir jų sistemas. No-
rintys įgyti praktinių žinių mechatroninių 

ir informacinių sistemų srityje, renkasi ug-
dymo programas Panevėžio kolegijoje bei 
Panevėžio profesinio rengimo centre. Su 
mokslo institucijomis bendradarbiaujan-
tis Panevėžio mechatronikos centras atlie-
ka mokslinius tyrimus ir kuria sprendimus 
automatikos, mechatronikos, mikro/nano 
technologijų įmonėms. Panevėžio miesto 
savivaldybė bendradarbiauja su Odensės 
miesto Danijoje robotikos bendruomene.
Todėl, bendradarbiaujant su VšĮ „Panevėžio 
mokslo ir technologijų parkas“, festivalio 
metu šiame mieste planuojamas pažinti-
nis turas po itin modernią, automatizuotą 
norvegų „Devold“ gamyklą, gaminančią 
termo rūbus. Lankytojai susipažins su ga-
mybos procesu nuo audinio ritinio iki ga-
lutinio produkto supakavimo. Ekskursijoje 
po ADAX gamyklą, gaminančią moder-
nias šildymo sistemas, bus galima sužinoti 

© VGTU nuotr.
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apie ateities daiktų interneto sprendimus 
ir išgirsti, kaip gamyklos atrodys ateityje. 
Ekskursijoje po Panevėžio mechatronikos 
centrą mokiniai susipažins su mikro-nano 
kūrimo technologijomis, iš arti pamatys 
analitinius ir gamybinius šios srities įren-
ginius ir sukurtus prototipus. Lankytojai 
pamatys kriptovaliutų išgavimo sistemas, 
sužinos kas vyksta pasaulinėje kriptovaliu-
tų rinkoje ir kaip „blockchain“ technologi-
ja bus naudojama ateityje.
Vilniuje veikiančios Robotikos mokyklos 
darbuotojai lankysis Merkinės V. Krėvės 
gimnazijoje, kur kvies jaunuosius roboti-
kos mėgėjus daugiau sužinoti apie šią sri-
tį, o Vilniuje ir Kaune organizuos progra-
mavimo pratybas, remiantis populiariuoju 

„Minecraft“ žaidimu.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo ir Žemynos 
gimnazijose lankysis programavimo aka-
demijos moksleiviams „Code Academy 
Kids“ vadovė Aurelija Makselytė, parengu-
si paskaitą apie moksleivių verslumą ir jo 
svarbą. Šiaulių m. verslo inkubatoriuje VšĮ 
„Eduplius“ vadovas Romanas Šarpanovas 
pakvies pirmų – ketvirtų klasių mokinius 
į du edukacinius užsiėmimus. Pirmajame 
iš jų naudojami „Ozobot“ robotukai, pa-
dedantys lavinti informatinį ir kritinį mąs-
tymą, ieškoti problemų sprendimų nau-
dojant kodavimo principus. Naudojant 
„Lego“ kaladėles, vaikai pažins bazinius 
architektūros principus.

© VGTU nuotr.
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GYVYBĖS MOKSLŲ 
AKTUALIJOS 

Kadangi kasmet didelio populiarumo su-
silaukia ekskursijos aukštųjų technologijų 
įmonėse, šiemet pratęsime tradiciją. Pro-
fesiją besirenkantys moksleiviai lankysis 
didžiausių biotechnologinių kompanijų 
laboratorijose, kur pamatys, kaip kuriami 
naujos kartos vaistai, priešvėžiniai pre-
paratai. Pavyzdžiui, UAB „Thermo Fisher 
Scientific Baltics“ naujose aukščiausios 
klasės sterilios gamybos laboratorijose 
pradėjo inovatyvų magnetinių dalelių 
konjugavimo su antikūnais projektą. Jis 
itin reikšmingas, tobulinant naują kovos 
su vėžiu metodą – limfocitų ląstelių te-
rapiją. Šios dalelės jau tiekiamos farma-
cijos lyderei „Novartis“ ir naudojamos jų 
sukurtai pirmajai antivėžinei genų tera-
pijai – revoliuciniam leukemijos gydymo 

metodui, naudojant paties paciento imu-
nines ląsteles. 2017 m. kompanijai skirtas 
su Nobelio premija „Lean“ srityje lygina-
mas tarptautinis Shingo apdovanojimas. 
Šis įvertinimas įteikiamas už aukščiausio 
lygio pasiekimus tobulinant verslo proce-
sus. Toks apdovanojimas pirmą kartą at-
keliauja ne tik į Lietuvą, bet ir į visą rytinį 
Europos Sąjungos regioną.
Apsilankę didžiausios pasaulyje gene-
rinių vaistų gamintojos „Teva Baltics“/
„Sicor Biotech“ UAB Lietuvos padaliny-
je ir biotechnologinės farmacijos centre 
„Biotechpharma“ iš arti pamatysite, kaip 
kuriami naujos kartos biofarmaciniai pre-
paratai, pasitelkiant genų inžinerijos me-
todus, kaip atliekama jų kontrolė.

© THERMOFISHER SCIENTIFIC nuotr.
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ŠVIESOS GALIA 

Kitas Lietuvos koziris – lazerinės ir šviesos 
technologijos. Besidominčių šia sritimi 
laukia Saulėtekio slėnio technologijų ir 
inovacijų centras. Fotonikos slėnyje eks-
kursijos metu aplankysite lazerių kūrimo 
dirbtuves, mokslininkų laboratorijas. Susi-
pažinsite su lazerių veikimo principais ir 
pamatysite vieną iš lazerių taikymo sričių 
– 3D spausdinimą. Čia veikia tokia pasau-
lyje žinoma kompanija kaip „Ekspla“. Jos 
specialistai, naudodami Lietuvoje sukurtą 
ir patobulintą spinduliuotės stiprinimo 
technologiją kartu su „Šviesos konversija“ 
sukūrė vieną galingiausių lazerių pasauly-
je „Sylos 1“. Jis bus instaliuotas Vengrijoje. 
Lazerinė sistema leis generuoti ekstre-
maliai trumpus – kelių atosekundžių tru-
kmės impulsus. Jie bus naudojami, tiriant 
elektronų judėjimo ypatumus atomuose 
ir molekulėse. Kitas aukštų energijų laze-
rių gamybos projektas, kuriame dalyva-
vo „Ekspla“ su partneriu iš JAV „National 
energetics“ – „ELI beamlines“ laboratori-
joms Čekijoje skirtas 10 petavatų galią 
generuojantis lazeris. Jis bus naudojamas 
plazmos ir didelio energijos tankio fizikos, 
molekulinių, biomedicinos, medžiagų 
mokslo tyrimams, dalelių srauto greitini-
mui.

© EKSPLA nuotr.



FESTIVALIS ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2018     19 

Kaune KTU dienos Mokslo festivalyje 
metu išbandysite įvairius automatikos 
prietaisus, susipažinsite su jų programa-
vimo ir veikimo galimybėmis, įvertinsite 
šiuolaikinės vadybos sistemos LEAN pri-
valumus lėktuvų gamyboje. KTU Santakos 
slėnyje socialinių mokslų atstovė
Živilė Stankevičiūtė seminare kalbės apie 
robotų ir žmonių santykius darbo rinkoje. 
Nestigs veiklos ir inžinerijos entuziastams. 
Statybos ir architektūros fakultetas pa-
kvies sužaisti simuliacinį žaidimą „Cons-
truction Simulator“. Ko reikia žmogui, kad 
jis galėtų kurti nuosavą verslą ir tikėtis 
sėkmės? Pirmiausiai atsakyti į klausimus: 
„Ko aš noriu? Kam man to reikia? Ką aš 
pasiruošęs dėl to paaukoti?“ Kauno kolegi-
jos Vadybos ir ekonomikos fakultete semi-
naro metu bus analizuojama, kas labiau 
apsimoka: ar turėti savo verslą ir džiaugtis 
sprendimų laisve, ar dirbti kitiems.
Klaipėdos universitete planuojama vieša 
paskaita, kurioje bus aptariami pagrin-
diniai verslumo komponentai ir keliems 
lankytojams specialia įranga bus patikrin-

ti verslumo gebėjimai. Vadybos mėgė-
jams skirta paskaita „Prekių tiekimo į rin-
kas kanalai arba skirtingi būdai parduoti 
tą pačią prekę“. Panevėžyje – ekskursija į 
UAB „Glasremis“, kurios metu metu ap-
silankysite meninio stiklo studijoje. Pro 
ekspozicijos salės langus pamatysite, kaip 
gimsta stiklo dirbiniai. Panevėžio kolegi-
joje – praktiniai užsiėmimai imitacinė-
je bendrovėje IB „Suvenyras“ (paskaita 
„Verslininko abėcėlė“). Šiaulių valstybinė-
je kolegijoje dalyviai galės sukonstruoti, 
programuoti ir išbandyti Arduino valdi-
kliu valdomus robotikos įrenginius. Taip 
pat susipažinti su transporto logistikos 
informacinėmis technologijomis (darbas 
su elektroninėmis transporto biržomis, 
maršrutų sudarymas, transporto priemo-
nių sekimas).
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ – vieta, 
kurioje lengva įsitikinti, kaip teorija virsta 
praktika. Kaip mokslo išradimai ir origina-
lios idėjos tampa naudingais produktais, 
o mokslo ir verslo sąjunga spartina visuo-
menės pažangą.

© ORGANIZATORIŲ nuotr.
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KĘSTUTIS JASIŪNAS
UAB „EKSPLA“ Generalinis direktorius 
(Festivalio partneriai nuo 2007 metų).

Kaip, jūsų manymu, per tuos metus pa-
sikeitė pats Mokslo festivalis ir jo lanky-
tojai?
Pirmieji festivaliai, kiek pamenu, daugiau 
buvo paskaitos apie egzotinius dalykus ir 
viena kita ekskursija į laboratorijas. Lanky-
tojai ir dalyviai buvo nustebę, pasimetę ir 
kupini entuziazmo. Dabar festivalių turi-
nys subrendęs, išsigryninęs, o dauguma 
ateina jau pasidomėję tema ir užduoda 
protingus klausimus.

Kokias naujas mokslo ir technologijų (o 
gal ir socialines?) tendencijas pastebite 
pastaraisiais metais Lietuvoje ir pasau-
lyje?
Kai Erdvėlaivis Žemė startavo, tuo metu 
„Facebook“ tik išeidinėjo iš JAV studentų 

bendravimo platformos į platųjį pasaulį. 
Dabar didelių duomenų apdorojimas pa-
siekė tokį lygį, kad jau reikia riboti sociali-
nių tinklų galimybes. Didžioji dalis moks-
linių ir technologinių pasiekimų gamtos 
ir socialiniuose moksluose skirta didelių 
duomenų apdorojimui ir apdorotų rezul-
tatų panaudojimui. Lietuvos mokslas ir vi-
suomenė irgi įtraukti į šį verpetą.

Kaip pasikeitė jūsų kompanijos veikla ir 
kas šiuo metu yra svarbiausia, norint pa-
siekti savo tikslus?
Mūsų kompanija užaugo, susiformavo. 
Dabar jaunoji karta perima iniciatyvą, tik 
reikia ja pasitikėti ir kompanijos laukia 
naujos augimo galimybės. Beieškodami 
naujų rinkų ir galimybių, mes vis įbren-
dame į naujus technologinius liūnus ir iš 
mokslininkų kompanijos tampame inži-
nerinių sprendimų kolektyvu.

Pasaulis sparčiai keičiasi. Ką patartumė-
te jauniesiems Mokslo festivalio lanky-
tojams ir dalyviams?
Nelabai svarbu, į kokius mokslus jūs da-
bar labiau linkę gilintis. Tai gali įtakoti 
geresnis mokytojas ar aplinkinių pavyz-
dys. Svarbiausia išmokti greitai, efektyviai 
mokytis, kad galėtumėte priimti nenu-
matytus gyvenimo iššūkius, susijusius su 
pokyčiais technologijose, santykiuose ir 
aplinkoje. 

© EKSPLA nuotr.
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PROF. OSVALDAS RUKŠĖNAS
Gyvybės mokslų centro Biomokslų ins-
tituto Neurobiologijos ir biofizikos sky-
riaus vadovas, dalyvaujantis festivalio 
programoje nuo 2005 metų. 

Kaip, jūsų manymu, per tuos metus pa-
sikeitė Mokslo festivalis ir jo lankytojai?
Jei vienu žodžiu – išaugo. Išaugo ir pro-
grama, ir renginio geografija, ir dalyviai. 
Manau, kad tai vienas iš svarbių veiksnių, 
sąlygojančių festivalio augimą. Stiprėjant 
festivaliui auga publikos reikalavimai, 
kas savo ruožtu verčia dar daugiau pasi-
tempti.

Kokias naujas mokslo ir technologijų (o 
gal ir socialines?) tendencijas pastebite 
pastaraisiais metais Lietuvoje ir pasau-
lyje?
Virtualizacija, dirbtinis intelektas intensy-
viai skverbiasi į visas įmanomas ir neįma-
nomas sritis.

Kaip pasikeitė jūsų (kompanijos, uni-
versiteto) veikla ir kas šiuo metu yra 

svarbiausia, norint pasiekti savo tikslus?
Vilniaus universitetas stipriai persitvarko, 
vyksta administracinė pertvarka, diegiami 
nauji vadybos, mokymo metodai. Žodžiu, 
vyksta procesai, kurie svarbūs, kad univer-
sitetas išliktų patrauklus studentams, sti-
prus konkurencinėje kovoje.

Pasaulis sparčiai keičiasi. Ką patartumė-
te jauniesiems Mokslo festivalio lanky-
tojams ir dalyviams?
Neprarasti smalsumo, žingeidumo, nes 
tai yra varomoji viso progreso ir asmeninio 
tobulėjimo jėga.
Organizatoriams noriu padėkoti už jų pui-
kų, pasiaukojantį darbą, pasveikinti su ju-
biliejumi ir palinkėti stiprybės organizuo-
jant festivalį ateityje.

© V. SKARAIČIO nuotr. 
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AKAD. RIMANTAS 
JANKAUSKAS
VU Mokslo prorektorius, antropologas, 
dalyvaujantis Festivalio programoje nuo 
2005 metų. 

Kaip, jūsų manymu, per tuos metus pa-
sikeitė Mokslo festivalis ir jo lankytojai?
Festivalis išlaikė savo branduolį, sėkmin-
gai vykdo savo misiją – populiaria, bet ne 
prasta kalba ir formomis skleisti pasaulio 
mokslo naujienas Lietuvos visuomenei, 
ypač jaunimui. Festivalis išaugo, išsiplėtė 
ir tematika, apima ne tik tiksliųjų, bet ir 
socialinių bei humanitarinių mokslų pro-
blemas.

Kokias naujas mokslo ir technologijų (o 
gal ir socialines?) tendencijas pastebite 
pastaraisiais metais Lietuvoje ir pasau-
lyje?
Pirmiausia pastebimas biomokslų ir bio-
technologijų proveržis, didžiųjų duomenų 
ir „blockchain“ technologijų bankininkys-

tėje plėtra, bet su plačiomis taikymo gali-
mybėmis socialinėje aplinkoje.

Kaip pasikeitė jūsų (kompanijos, univer-
siteto) veikla ir kas šiuo metu yra svar-
biausia, norint pasiekti savo tikslus?
Šiuo metu Vilniaus universitetui svarbiau-
sia stiprinti mokslinių tyrimų kokybę, iš-
saugoti ir pritraukti talentus bei sudaryti 
jiems tinkamas sąlygas. Tai susiję ir su tam 
tikra vertybių kaita.

Pasaulis sparčiai keičiasi. Ką patartumė-
te jauniesiems Mokslo festivalio lanky-
tojams ir dalyviams?
Ugdyti kritišką mąstymą ir kūrybingumą, 
o tam padeda platesnė pasaulėžiūra ir 
platesnės žinios. Kritiško mąstymo pa-
grindai leidžia susiorientuoti informacijos 
jūroje ir atskirti tiesą nuo „fake news“.

© O. POSAŠKOVOS nuotr. 
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AKAD. EUGENIJUS BUTKUS
ŠMM ministrės patarėjas, chemikas, da-
lyvaujantis Festivalio programoje 
nuo 2005 metų. 

Kaip, jūsų manymu, per tuos metus pa-
sikeitė Mokslo festivalis ir jo lankytojai?
Mokslo festivalis tapo labai plačiai žino-
mas renginys. Kol Lietuvoje nėra Mokslo 
sklaidos centro, festivalis iš dalies užpil-
do šią spragą. Festivalis pritraukė įvairaus 
amžiaus lankytojų, daug jaunimo, ypač 
pastaraisiais metais. Anksčiau paskaitose 
dalyvaudavo nemažai vyresnio amžiaus 
klausytojų. Pastaraisiais metais renginiai 
pakito. Jie įvairesni, interaktyvesni, o tai la-
biau patrauklu mokiniams ir jaunimui. Be 
to, išsiplėtė festivalio geografija, jis vyksta 
daugelyje miestų ir tai labai svarbu.

Kokias naujas mokslo ir technologijų (o 
gal ir socialines?) tendencijas pastebite 
pastaraisiais metais Lietuvoje ir pasau-
lyje?
Mokslas kai kuriose, ypač gyvybės mokslų 
srityse pasiekė nepaprastų laimėjimų. Ga-

lima paminėti genų redagavimą, mikros-
kysčių technologijas. Be to, ir fundamen-
tinę atomo struktūros pažinimo sritį. Prie 
kai kurių šių pasiekimų (pvz., genų reda-
gavimo) svariai prisideda Lietuvos moksli-
ninkai. Tačiau kartu reikia atkreipti dėme-
sį, kad nemažai daliai visuomenės trūksta 
bendro išsilavinimo. Didėja atskirtis tarp 
tų, kurie mokslo pasiekimus vertina ir tų, 
kurie nė nenori jų suprasti. Šis atotrūkis ir 
visuomenės išsisluoksniavimas turi kelti 
susirūpinimą visų lygių švietimo ir moks-
lo kokybe, atmetant pseudomokslą, kuris 
neretai užpildo žinojimo nišą supapras-
tintu ir primityviu supratimu.

Kaip pasikeitė jūsų (kompanijos, univer-
siteto) veikla ir kas šiuo metu yra svar-
biausia, norint pasiekti savo tikslus?
Universitetai privalo keistis, suteikti koky-
bišką išsilavinimą, nes diplomų prigamin-
ta pakankamai. Bet tai nereiškia, kad iš-
silavinusių žmonių daugėja. Labai svarbu 
komunikuoti su visuomene, sugebėti pa-
prastai perteikti mokslo naujoves.

Pasaulis sparčiai keičiasi. Ką patartumė-
te jauniesiems Mokslo festivalio lanky-
tojams ir dalyviams?
Festivalio dalyviams reikia sudaryti gali-
mybę kuo interaktyviau dalyvauti rengi-
niuose. Vien paskaitų nepakanka. Be to, 
galima dar plėsti festivalio aprėptį ir ge-
ografiją, pritraukti mūsų mokslininkų ar 
studentų iš užsienio.

© ASMENINIO ARCHYVO nuotr.
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