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Asociacijos BASNET Forumas ataskaita 
 2018 m 

2018 m. BASNET Forumas aktyviai dirbo tartautiniame ir Baltijos šalių regioniniame ir 
nacionaliniame lygmenyse. 
 

 Projektinė veikla: 

2018 m. BASNET Forumas:   
1. BASNET Forumo iniciatyvinė fizikių mokslininkių grupė, iniciavo ir  aktyviai dalyvavo 

ruošiant IUPAP WG5 fizikių darbo grupei paraišką pasaulinei fizikių ICWIP 2020 
konferencijai organizuoti Vilniuje. 

2. Partnerio teisėmis BASNET Forumas dalyvavo ruošiant projekto, koordinuojamo  
Burgarski Svoboden Universitet (Bulgarija), „Enhansing an Inclusive and reflective 
Science and Technological EDUcation towards an open schooling for society“ (INST –
EDU) Nr. 824548 - INST-EDU paraišką . EK Horizon 2020 programos šaukimui 
H2020-SwafS-01-2018-2019.  

3. Aktyviai dalyvavo pakartotinai ruošiant Vengrijos Mokskų Akademijos Sociologijos 
instituto koordinuojamo projekto „Gender Equality in Academia in Central and 
Eastern Europe” (AGENCEE) paraišką Nr. 824699, kuri buvo pateikta EK Horizon 
2020 programos šaukimui SwafS-2020-18-01.  

4. Pateikė paraišką (P-ACO-18-18) LMT paramos asociacijoms 2018 m. programai. 
Projektas buvo sėkmingas ir laimėjo finansavimą. Viena iš įgyvendintų projekto metu 
veiklų –asociacijos internetinio portalo esminis atnaujinimas, taip pat ir papildant jį 
naujomis lyčių lygybės moksle politiką ES ir Baltijos šalyse atspindinčiomis rubrikomis.  

5. Pateikė paraišką (P-ACO-19-4) projekto LMT paramos asociacijoms 2019 m. 
programai.  

6. Antrojo pareiškėjo statusu dalyvavo inicijuojant, ruošiamnt  ir teikiant COST Action 
OC-2018-2-23484 " Change agents network: empowerment of gender equality and 
cultural change " paraišką. Pagrindinis pareiškėjas Max Plank Society, Vokietija.  
Projekte dalyvaujančios institucijos: NOW-I (Netherlands), Weizmann Institute (Israel), 
CNR (Italy), Cyprus Institute (Cyprus), Intersection (Serbia), IFIN-HH (Romania), Desy 
(Germany).  

 
BASNET Forumas asociacijos organizuoti renginiai:  
 
2018 m. asociacija organizavo eilę renginių: 
 

1. BASNET Forumas paminėjo Marijos Sklodovskos Kiuri 150‐tąjį jubiliejų renginiais, 
Vilniaus Universiteto (2017 gruodžio 12 d.) ir Lietuvos nacionalinėje Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo (2018 sausio 15 d.) bibliotekose. Šia proga bibliotekoms buvo 
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padovanotos M. Kiuri jubiliejaus proga M. Kiuri muziejaus Paryžiuje (Musée Curie) 
išleistos knygos „Marie Ciurie: une femme dans son siesle“ (Marija Kiuri: savo 
laikmečio moteris). Knygų įsigijimą finansavo ilgametis BASNET Forumas partneris 
Prancūzų institutas Lietuvoje. 

2. BASNET Forumas organizavo eilę renginių skirtų susitikimams su asociacijos kvietimu 
balandžio 12-13 d. Vilniuje viešėjusiomis EK Horizon 2020 projekto „Gender Equality 
Network in the European Research Area“ (GENERA) vykdytojomis iš Lenkijos 
Krokuvos Jogailos universiteto Dr. Paulina Sekula ir Dr. Justyna Struzik. Viešnios skaitė 
pranešimus ir dalyvavo dikusijose asocijacijos organizuotuose renginiuose, 
pristatydamos savo tyrimų rezultatus, nušviečiančius darbo ir karjeros perspektyvas 
fizikoje. Balandžio 12 d. pristatydama viešnių pranešimą „Ar fizika turi lytį“ bendrame 
FTMC ir VU FF seminare BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė 
pažymėjo, kad nežiūrint į tai, kad GENERA projekto tikslas yra įgyvendinti lyčių 
lygybės planus mokslo institucijose, jis yra išskirtinis, ypatingas tuo, kad yra skirtas 
lyčių lygybei spręsti fizikoje - tiksliąjame moksle, kur lyčių disproporcija yra viena 
didžiausiu. Todėl lyčių situacijos išsamūs tyrimai šioje srtityje yra labai svarbūs ne tik 
projekto vykdytojams, bet ir Europos mokslo politikos plėtrai. Lenkijos mokslininkių 
tyrimas, atliktas 11-je GENERA projekto partnerių – mokslo institucijų, vykdančių 
tyrimus fizikos srityje. Jame dalyvavo virš 80 įvairaus amžiaus fizikių ir fizikų. Tyrime 
buvo nagrinėjami abiejų lyčių karjeros ypatumai fizikoje ir jų priklausomybė nuo 
mokslininkų amžiaus ir kitų faktorių, tokių kaip mokslinio darbo sąlygos, mobilumas, 
migracija, fizikos mokslo internacionalizacija ir kt. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo 
aptartos socialinės vyrų dominavimo fizikoje priežastys ir kliūtys sėkmingai moterų 
karjerai fizikoje. Po susitikimo su fizikų visuomene mokslininkės viešėjo VU Lyčių 
lygybės centre. Balandžio 13 d. Filosofijos fakultete jos susitiko su Vilniaus 
universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų studentais ir dėstytojais, kur pristatė 
tyrime naudotas metodikas, aptarė tyrimo rezultatus su Filosofijos fakulteto 
Sociologijos katedroje su katerdos mokslininkais apskrito stalo diskusijoje. Po pietų 
Lenkijos mokslininkės susitiko su Europos Lyčių lygybės instituto (EIGE) 
mokslininkėmis. 

3. Dalyvavimas tarptautinėse  konferencijose ir kituose renginiuose 
 

1. 2018 sausio 22-23 d. Horizonto 2020 projekto GENERA darbiniame pasitarime, 
vykusiame Kings College London skaitė žodinį pranešimą projekto stebėtojo statusą 
turinčių institucijų atstovams apie BASNET Forumas asociacijos ir VU indėlį GENERA 
projekte.  

2. 2018 m. kovo 28 d. LMT organizuotame renginyje „Horizonto 2020, Teminė sritis 
mokslas ir visuomenė ir visuomenei“ BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia 
Šatkovskienė pasidalino patirtimi pranešime „EK Bendrosios Programos paraiškų 
rengimo patirtis“. 

3. 2018 gegužės 29-31 d. BASNET Forumas atstovė D. Šatkovskienė dalyvavo Horizon 
2020 projekto Baltic Gender dabiniame pasitarime “Methods and test cases to include 
gender aspects in marine research“ ir kasmetiniame projekto vykdytojų susitikime, 
vykusiame Taline. Ji yra Baltic Gender projekto Tarptautinės projekto patariamosios 
tarybos narė.   

4. 2018 birželio 06-08 d. Dr. D. Šatkovskienė, LR prezidentūros kvietimu dalyvavo 
tarptautiniame renginyje moterų pasaulio lyderių aukščiausio lygio susitikime “Jau 
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laikas: 100 priežasčių veikti!“ (The WPL Summit 2018 “IT’S ABOUT TIME! 100 
REASONS TO ACT!”. 

5. 2018 rugsėjo 19-21 d. Pizoje (Italija) vyko kasmetinis EPWS renginys 12-toji EPWS 
Generalinė asamblėja ir konferencija “#wetooinscience –Sexual Harassment in Higher 
Education Institutions and Research Performing Organizations“ 
(http://www.donnescienza.it/2018-wetooinscience/). Renginyje dalyvavo BASNET 
Forumas prezidentė ir EPWS vykdomosios tarybos narė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė. 
Didelis dėmesys Generalinės asamblėjos metu buvo skirtas 2021 m. prasidedančiai 
naujai bendrajai programai „Horizon Europe“ ir lyčių lygybės temai joje. Associazione 
Donne e Scienza (Italijos mokslininkių asociacija) ir EPWS organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje “#wetooinscience –Sexual Harassment in Higher Education Institutions 
and Research Performing Organizations“ buvo paliesta labai subtili, bet svarbi ir mažai 
tirta tema - seksualinis priekabiavimas mokslo organizacijose. Konferencija buvo 
pirmasis žingsnis siekiant kiekybiškai išmatuoti, suprasti ir aktyvinti mechanizmus, 
kuriais siekiama užkirsti kelią priekabiavimui ir apskritai smurtui, kurie taip pat 
egzistuoja mokslo ir akademinėje visuomenėje.  

6. LR Užsienio reikalų ministerijos kvietimu Dr. Dalia Šatkovskienė dalyvavo 2018 m. 
lapkričio mėn 28-30 Vilniuje vykusioje konferencijoje “International experts’ 
conference on capacity-building in implementing the women, peace and security 
agenda”, kurioje buvo svarstomi JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos 1325 (UNSCR1325) 
įgyvendinimo planai.  

 
Narystė tarptautinėse organizacijose, dalyvavimas tarptautiniuose komitetuose  
 

1. BASNET Forumas aktyviai dalyvauja  Europos Mokslininkių Platformoje (EPWS). 
Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė ir Dr. Sandra Pralgauskaitė yra  EPWS vykdomosios 
tarybos narėmis. D. Šatkovskienės iniciatyva EPWS pradėjo naują rubriką portale „Šio 
mėnesio mokslininkė“. BASNET Forumas siūlymu pirmąja pasiūlyta šioje rubrikoje 
mokslinike, davusią interviu EPWS buvo jauna mokslininkė iš Lietuvos Dr. Rasuolė 
Lukošė (FTMC). Gruodžio mėnesį BASNET Forumas siūlymu pasirodys interviu su 
žymia Estijos mokslininke Prof. Anne Kahru, dirbančia Talino Nacionaliniame 
cheminės fzikos ir biofizikos institute. BASNET Forumas taip pat ženkliai prisidėjo 
ruošiant EPWS Memorandumą, kuriame svarstomi klausimai susiję su lyčių lygybės 
politika tik ką Europos Komisijos pateiktoje viešam svarstymui naujojoje Mokslo ir 
inovacijų programoje Horizon 2020 Europe (2021-2027). 

2. BASNET Forumas nariai yra vertinami Europos Komisijos ir kitų institucijų, kaip 
aukštai kvalifikuoti ir ženkliai prisidedantys formuojant lyčių lygybės politiką ES. Jie 
kviečiami EIGE ekspertais, HORIZON 2020 programos projektų patariamųjų tarybų 
(BALTIC GENDER ir kt.) bei eilės tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų 
nariais (D. Šakovskienė buvo tarptautinės konferencijos „International Conference on 
Marine Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society (RRI-
SIS MARINA2018) Tartu, Estija, 2018 rugsėjo 17-19 d. programinio komiteto narė, yra 
tarptautinės konferencijos „Femininity and Masculinity towards complementarity - the 
interdisciplinary approach“, kuri vyks 2019 m. balandžio 9 d. Varšuvoje Kardinolo 
St. Vyšinkskio Universitete ir kt.) 
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Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 
 

a. Bendradarbiavimo plėtra 
Šiuo metu BASNET Forumas lyčių lygybės moksle užtikrinimo klausimais bendradarbiauja 
su Lietuvos, Estijos, Latvijos, Norvegijos ir Lenkijos švietimo ir mokslo ministerijomis, 
Baltijos šalių Mokslo tarybomis ir Rektorių konferencijomis, Latvijos ir Tartu universitetais, 
Lenkijos Torunės ir Kielce universitetais, Varšuvos Kardinolo Stefano Wyszyńskiego 
universitetu, Norvegijos Trondhaimo Technikos universitetu, Stokholmo Karališkuoju 
Technologijos universitetu, Islandijos ir Lichtenšteino universitetais, Belgijos Karališkuoju 
gamtos mokslų institutu, Švedijos Sodertorno universitetu (Sodertorns Hogskola), Strasbūro 
universitetu, Prancūzijos Nacionaliniu mokslinių tyrimų centru (CNRS) ir Sorbonos 
universitetu, Vokietijos greitintuvų centru DESY, Vokietijos Helmholtso Okeanų tyrimų 
centru (GEOMAR), IUPAP mokslininkių darbo grupe, Europos fizikos tyrimus vykdančių 
organizacijų tinklu GENERA, NordForsk agentūra, EIGE bei tokiomis tarptautinėmis 
organizacijomis kaip CBSS ir kt. 
 
b. Asociacijos valdymas  

 Įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir trys BASNET Forumas Vykdomosios 
tarybos posėdžiai; 

 Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis; 
 Atliktas kasmetinis finansinės apskaitos patikrinimas (už 2017 m.); 
 Atnaujintas BASNET Forumas internetinis portalas.  

 
Numatomos BASNET Forumas veiklos 2019 m. 

 Tęsti “Lyčių lygybė moksle. Ant pažinimo ribos” projektą, kurio tikslas yra visuomenės 
sąmoningumo lyčių lygybę moksle klausimais didinimas ir žinių apie fundamentalų 
mokslininkių indėlį tiksliuosiuose moksluose sklaida, išverčiant ir išleidžiant knygą apie 
Marie Ciurie: une femme dans son siesle (Marija Kiuri: savo laikmečio moteris), kurios 
nepavyko išleisti 2017 m. dėl leidyklos užvilkinto autorinių teisių pardavimo klausimo. 

 Organizuoti 2019 m. kovo 18-19 d. LR Seime asociacijos 10-mečio jubiliejinį renginį 
tarptautinę konferenciją „Gender equality in STI: progress and chalenges“, skirtą 
pristatyti naujas tendencijas ES lyčių lygybės užtikrinimo mokslo politikoje ir Horizon 
Europe programoje bei aptarti šiuolaikinį požiūrį į NVO svarbą mokslo politikos kūrime, 
viešinime ir įgyvendinime. 

 Prisidėti prie Lyčių lygybės plano sukūrimo VU FF ir jo įtraukimo į fakulteto ir VU 
strateginius planus.  

 Inicijuoti LR Mokslo ir studijų įstatymo keitimą, įtraukiant į jį su lyčių lygybės įtvirtinimu 
moksle susijusius klausimus. 

 Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuoti ir dalyvauti naujuose nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose projektuose. 

 Didinti individualių ir institucinių asociacijos narių skaičių; 
 Aktyviai dalyvauti viešinant asociacijos veiklas atnaujintame internetiniame BASNET 

Forumas portale https://www.basnetforumas.eu bei plečiant informacinių veiklų ratą. 
 
BASNET Forumas prezidentė                                                 Vilnius, 
Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė    2018 11 29 

 


