Aso
ociaccijos BASN
B NET Forum
F mas attaskaaita
2020 m.
m
2020 m BA
ASNET Foruumas aktyv
viai įgyvenddino užsibrėėžtus tiksluss, siekdamaas lyčių lygy
ybės mokslee
Baltijos šalių regione.
Proojektinė veikla
2020 m. BA
ASNET Forrumas:
1. Įgyvendinoo tęstinį sav
vo projektą „Ant pažin
nimo ribos“,, viešinantį fundamenttalų moterųmokslininkkių indėlį tiiksliųjų mokkslų raidai,, išleisdamaas lietuvių kalba ir prristatydamass
visuomeneii Kiuri mu
uziejaus Paaryžiuje irr Marjonos Ogiusten knygą „M
Marija Kiurii.
Moteris praalenkusi sav
vo laiką“(M
Marie Curie. Une femmee dans son ssiècle).
2. Laimėjo ir įgyvendino
o O. Milošoo fondo prog
gramos projjektą, skirttą dalinai reemti knygoss
išleidimą.
3. Įgyvendinoo 2020 m LMT
L
param
mos asociacijoms projeektą (sutartties Nr S-AC
CO-20-7).
4. Antrojo paareiškėjo sttatusu BAS
SNET Foru
umas dalyv
vavo inicijjuojant, ru
uošiant irr
teikiant CO
OST Action OC-20200-1-24976 projekto
p
„M
Making Earlly Career Researchers
R
s'
Voices Heaard for Gen
nder Equaliity“(VOICE
ES) paraišk
ką. Pagrinddinis pareiškėjas Ecolee
Normale Suupérieure (E
ENS) -Pariss, Sciences et Lettres (PSL)
(
(Pranncūzija). Projektas šiuoo
metu yra veertinimo staadijoje.
5. Antrojo parreiškėjo stattusu BASN
NET Forumaas dalyvavo
o inicijuojannt, ruošian
nt ir
teikiant CO
OST Action
n OC-2020- 1-24341pro
ojektą „Boosting Innovvation in Ressearch by
DIversity Innclusion an
nd Equality““ (BIRDIE) paraišką. Pagrindinis
P
pareiškėjass Deutsches
Elektronen--Synchrotro
on (Vokietijja). Projektaas šiuo metu
u yra vertiniimo stadijojje.
p VU vyk
kdomo EK H
Horizon 202
20 program
mos projektoo SPEAR įg
gyvendinimoo
6. Prisideda prie
Fizikos fakkultete. Šio projekto įggyvendinim
mui BASNE
ET Forumo iniciatyva VU Fizikoss
fakultete suukurta darbo grupė, skkirta identiffikuoti Fizik
kos fakultettui svarbias problemass,
susijusias su VU strrateginiu prrioritetu „D
Darbo ir sttudijų sąlyygų gerinim
mas“ ir VU
U
strategine kryptimi
k
„A
Atvirumo lyggybei ir įvaairovei kūrim
mas“; grupeei vadovaujja BASNET
T
Forumas valdybos
v
pirmininkė D
Doc. Dr. Sandra Pralg
gauskaitė. ĮĮgyvendintaas vienas išš
svarbių užddavinių: id
dentifikuotoss esamos problemos;
p
šiuo metuu darbo gru
upė aktyviaai
dalyvauja kuriant
k
VU Lyčių lygyybės planą ir
i siekiant, kad jame aatsispindėtų problemoss,
būdingos VU
V Fizikoss fakultetui,, bei būtų įtrauktos reeikiamos prriemonės, skatinančios
s
s
moteris siekkti mokslinės karjeros Fizikos fak
kultete.
BASNE
ET Forumaas asociacijos organizu
uoti renginniai
2020 lapkričio mėn.
m
9 d. BASNET
B
Foorumas asocciacija orgaanizavo lietuuviško knygos „Marijaa
Kiuri. Moteris pralenkusi savo laikką“ leidimo
o pristatym
mą visuom
menei. Dėl COVID-199
pandeemijos karantino teko
o pasinauddoti tiesiog
gine rengin
nio transliaccija per 15 min TV
V
(httpss://www.15m
min.lt/video
o/knygos-m
marija-kiuri-moteris-praalenkusi-savvo-laika-liettuviskojoleidim
mo-pristatym
mas-visuom
menei-1903882 ). Knygo
os pristatym
me dalyvavoo ir pasisak
kė BASNET
T

1

Forum
mo prezidenntė Doc. Drr. Dalia Šatkkovskienė, Prancūzjos
P
Ambasadorrė Lietuvojee J.E. Clairee
LIGN
NIERES-CO
OUNATHE,, Lenkijos Respublikos ambasad
dorė Lietuvvos Respub
blikoje J.E
E.
Urszuula DOROS
SZEWSKA, VU Moksslo prorekto
orė Prof. Ed
dita Sužiedeelienė, M. Kiuri
K
anūkėė
Prof. Hélène Laangevin-Joliot, sveikinoo knygos iššleidimą lietuvių kalbaa (video įrašas). Knygąą
pristaatė viena iš knygos au
utorių, Kiuuri muziejau
us Paryžiujee atstovė N
Natalie Pigeeard-Micaullt
(videoo įrašas), o jai tai padaaryti padėjo p. Lina Perrkauskytė, išvertusi knyygą iš pranccūzų kalboss.
Apie M.Kiuri reeikšmę šiuo
olaikiniam m
mokslui kallbėjo, knygos išleidimąą parėmusių
ų institucijųų
vadovvai. Renginnio metu passisakė Naciionalinio Vėėžio institutto direktorėė Prof. Dr. (HP)
(
Sonataa
Jarmaalaitė, Lietuuvos Nacionalinės M. Mažvydo Bibliotekoss Generalini
nis direktoriius Prof. drr.
Renalldas Gudauuskas, Kau
uno technollogijos univ
versiteto Reektorius Proof. Eugenijjus Valatkaa,
buvęss VU Mokkslo prorek
ktorius Pro f. Rimantaas Jankausk
kas ir UA
AB Biok Laboratorija
L
a
generralinė direkttorė p. Rom
mualda Straggienė. Knyg
gos pristatym
mo visuomeenei renginiio pabaigojee
BASN
NET Forum
mas asociaciijos vykdom
mosios taryb
bos pirminin
nkė Doc. Drr. Sandra Prralgauskaitėė
padėkkojo asmenims ir orgaanizacijoms,, supratusiems knygoss svarbą ir prisidėjusieems prie joss
išleiddimo. Inform
macija apiee renginį aanonsavo BASNET
B
Forumas ir jo partneriis VU savoo
portalluose,
LRT
savo
program
moje
„Labas
„
rytas
Lietuva““
https:://www.lrt.llt/mediatekaa/irasas/20000128287/m
marija-kiuri-moteris-praalenkusi-sav
vo-laikakaip-nnaujausia-kknyga-leidziia-naujai-paazinti-zinom
ma-mokslininke. Knyggą visuomeenei pristatėė
ir reecenzavo savo laido
ose „Renkkuosi knyg
gą“ ir „K
Knygų lenntyna“ Žin
nių radijass
https:://www.ziniiuradijas.lt/llaidos/renkuuosi-knyga//isskirtines-moters-bioggrafija-mariija-kiurimoterris-pralenkuusi-savo-laik
ka?soundtraack=1. Ap
pie knygąą rašė pportalas bernardinai.llt
https:://www.bernnardinai.lt/ssavo-gyvenaamaji-meta--pralenkusi--m-curie-ir--siandien-issliekaikveppianciu-pavyyzdziu/. D. Šatkovskieenės inform
maciją apiee lietuviškąą knygos leeidimą ir joo
pristaatymo rengginį pavad
dintą „Disssemination of womeen scientist
sts’ input to sciencee
devellopment – Marie
M
Curie’s exampl e“ atspausd
dino EPWS portalas hhttps://epws.org/mariecurie--a-woman-iin-her-centu
ury/.
2. 2020 lapkričioo 15 dieną nuotolinių būdu buvo
o organizuottas kasmetin
inis BASNE
ET Forumass
susitikimas. Suusitikime dalyvavo
d
aaktyviausioss BASNET Forumaas narės iš
i Vilniauss
ologijos uniiversiteto irr svečiai iš FTMC ir K
Klaipėdos universiteto
u
o.
univeersiteto , Kaauno techno
BASN
NET Forum
mas prezideentė Dalia Š
Šatkovskien
nė pristatė susirinkusie
s
ems asociaccijos 2020m
m
ataskaaitą. Toliauu buvo svaarstomi paggrindinės asociacijos
a
veiklos 20021metams ir galimass
bendrradarbiavim
mas su kitom
mis institucijjomis jas įg
gyvendinantt.
Dalyyvavimas ta
arptautinėsse konfereencijose ir kituose
k
rennginiuose
1. 2020 06 11. Horizon 2020
2
Baltic gender projjekto Patariamosios tarrybos narės statusu Docc.
Š
ė dalyvavo Baigiamojo
oje projekto
o konferenciijoje (nuotoliniu būdu);
Dr. Dalia Šatkovskienė
vskienė, kaipp EPWS naario BASNE
ET Forumass asociacijos prezidentėė
2. 2020 09 01. D. Šatkov
ir EPWS vykdomossios taryboos narė, dalyvavo
d
ir
i pasisakėė kasmetin
nėje EPWS
S
Asamblėjojje (nuotolin
niu būdu);
3. 2020 09 144. D. Šatko
ovskienė daalyvavo Eu
uropinio fizikų tinklo GENERA kasmetinėjee
Generalinėjje Asmblėjo
oje;
K Horizon 2020
2
prograamos SPEA
AR projektoo
4. 2020 09 233. S. Pralgaauskaitė daalyvavo EK
seminare (nnuotoliniu būdu);
b
5. 2020 10 12.
1 BASNE
ET Forumaas preziden
ntė dalyvav
vo Horizonn 2020 AC
CT projektoo
Plenarinėjee sesijoje “Gender Eqquality Plan
ns as eligib
bility criteriia for Horizon Europee
Funding”;

2

6. 2020 11 12-13. D. Šatkovskien
Š
nė svečio sttatusu daly
yvavo tarptaautinėje konferencijojee
„Gender eqquality in CEE
C
counttries: Policiies and praactices 20200. Institutio
onal changee
through impplementatio
on of GEPs at the RPOs and RFOss in the CEE
E countries““;
7. 2020 11 16. D. Šatkovskien
Š
nė dalyvavo
o Europos mokslo tarybos orrganizuotojee
konferencijjoje “Sex an
nd Gender D
Dimension in
i Frontier Research“;
R
8. 2020 11 199. S. Pralgauskaitė daalyvavo nuo
otoliniuose mokymuosse „Kokia nauda
n
teiktti
dėmesį lyččių lygybei universitetto kontekstee?“, kuriuos vedė Evaa Sophia Myers
M
(Pietųų
Danijos uniiversitetas).

Naarystė tarpttautinėse organizacijo
o
ose, dalyva
avimas tarp
ptautiniuosee komitetuose
1. BASNET Forumas yra presttižinės Eu
uropos mo
okslininkių asociacijo
os Europoss
mokslininkkių platform
mos (EPWS ) tikruoju nariu.
n
Asocciacija aktyv
yviai dalyvaauja EPWS
S
darbe. BA
ASNET Fo
orumas preezidentė Doc.
D
Dr. Dalia
D
Šatkkovskienė yra EPWS
S
vykdomosios tarybos narė, o valddybos asociiacijos pirm
mininkė Dr. Sandra Praalgauskaitė jją pavaduojjančioji narrė. D. Šatkoovskienės in
niciatyva su
ukurta rubriika EPWS portale
p
„Šioo
mėnesio mokslininkė“
m
“ yra sėkmiingai tęsiam
ma. D. Šatk
kovskienė ddalyvauja šiią iniciatyvąą
įgyvendinaančioje grup
pėje. BASN
NET Forum
mas siūlym
mu nuo 20021 metų inicijuojama
i
a
rubrika, kuurioje pasiisakys Euroopos Sąjun
ngos politiikai atsakinngi už lyččių lygybėss
įgyvendinim
mą moksle.
2. BASNET Forumas
F
narriai yra verttinami Euro
opos Komisijos ir kitų iinstitucijų, kaip aukštaai
kvalifikuotii ekspertai, ženkliai pprisidedanty
ys formuojaant lyčių lyygybės politiką ES. Jiee
kviečiami EIGE
E
eksp
pertais, HOR
RIZON 202
20 program
mos projekttų patariam
mųjų tarybųų
(D. Šakovskienė yra Horizon
H
20020 projekto
o BALTIC GENDER patariamossios taryboss
narė) bei eilės tarp
ptautinių koonferencijų organizaciinių komiteetų nariais.. Dalyvaujaa
Horizon 2020
2
ACT projekto sukurtų, skirtų lyčiių lygybei įtvirtinti,
praktikųų
bendruomeenių darbe. D.
D Šatkovskkienė dirba praktikų beendruomenėės GENERA
A sudėtyje.
Asociacijos vysttymo ir valldymo klau
usimai
a. Bendradarrbiavimo plėtra.
Šiuoo metu BAS
SNET Foru
umas lyčių lygybės mo
oksle užtikrrinimo klaussimais bend
dradarbiaujaa
su Lietuvos, Estijos, Laatvijos, Suuomijos, Norvegijos ir
i Lenkijoss švietimo ir moksloo
minnisterijomis,, Baltijos šaalių Mokslo tarybomis ir Rektorių konferencijjomis, Latv
vijos ir Tartuu
univversitetais, Lenkijos Torunės irr Kielce universitetai
u
is, Varšuvoos Kardino
olo Stefanoo
Wyszyńskiego universiteetu, Norveggijos Trond
dhaimo Technikos unniversitetu, Stokholmoo
Karrališkuoju Technologij
T
os universiitetu, Island
dijos ir Lich
htenšteino uuniversitetaais, Belgijoss
Karrališkuoju gamtos mokslų
m
insttitutu, Švedijos Sodeertorno unniversitetu (Sodertornss
Hoggskola), Strasbūro
S
universitetu,
u
, Prancūzzijos Nacionaliniu mookslinių tyrrimų centruu
(CN
NRS) ir Sorbonos
S
universitetu
u
u, Vokietijos greitinttuvų centru
ru DESY, Vokietijoss
Helm
mholtso Okkeanų tyrim
mų centru (G
GEOMAR), IUPAP mokslininkių
m
ų darbo grup
pe, Europoss
fizikkos tyrimuss vykdančių
ų organizaccijų tinklu
u GENERA
A, NordForssk agentūraa, EIGE beei
tokiiomis tarptaautinėmis orrganizacijom
mis kaip CB
BSS ir kt.
b. Asociacijoss valdymass
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Įvyko BASNET
B
Fo
orumas asam
mblėjos possėdis ir trys BASNET FForumas Vy
ykdomosioss
tarybos posėdžiai;
Sumokėėtas EPWS kasmetinis nario mokeestis;
Atliktass kasmetiniss finansinėss apskaitos patikrinima
p
s (už 2019 m
m.);
Periodiškai atnaujiinamas BAS
SNET Forum
mas interneetinio tinklappio turinys.

Numatomoos BASNET
T Forumass veiklos 20021 m.








s
laiką“ dovanojim
mo Lietuvoss
Orgganizuoti knnygos „Maarija Kiuri. Moteris pralenkusi savo
regiionų gimnazzijų biblioteekoms kamppaniją.
Prissidėti prie VU
V Lyčių lygybės pllano sukūriimo, teikian
nt konsultaacijas sudarrant Fizikoss
fakuulteto Lyčiųų lygybės pllaną.
Tęstti darbus inicijuojant LR Moksllo ir studijų įstatymo keitimą, įtįtraukiant į jį su lyčiųų
lygyybės įtvirtinnimu mokslee susijusiuss klausimus..
Siekkiant asociaacijos tikslų
ų įgyvendinnimo iniciju
uoti ir daly
yvauti naujuuose nacion
naliniuose irr
tarpptautiniuose projektuose.
Akttyviai dalyvvauti prestižiinės skėtinėės Europos mokslininki
m
ių asociacijoos darbe.
Diddinti BASNE
ET Forumass individuallių ir institu
ucinių asociaacijos nariųų skaičių;
Akttyviai dalyvvauti viešin
nant asociaccijos veiklaas internetin
niame BASSNET Forum
mas portalee
httpps://www.baasnetforumaas.eu bei pplečiant info
ormacinių veiklų
v
ratą.

Forumas preezidentė
BASNET F

Doc. Dr. Dalia Šattkovskienė

Vilnius, 2020.12.16
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