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ASOCIACIJOS BASNET FORUMAS ATASKAITA UŽ 2010M  
 
 
 
2010m BASNET Forumas asociacija vykdė aktyvią veiklą įstatuose nurodytomis kryptimis. 
 
Naujausia lyčių lygybės politika moksle. Asociacija aktyviai dalyvauja supažindinant ir aptariant 
naujausias mokslo politikos tendencijas, galinčias įtakoti mokslininkių situaciją Europoje ir tuo 
pačiu Baltijhos šalių regione  
 

1. BASNET Forumas 2010 rugsėjo 30d. iniciavo ir aktyviai dalyvavo organizuojant kartu 
su Lietuvos mokslininkų mobilumo centru ir Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institutu tarptautinę konferenciją"Iššūkiai mokslui 
globalizacijos kontekste", skirtą šiuolaikinei mokslo politikai aptarti. Asociacijos 
kvietimu Vilniuje viešėjo ir skaitė pranešimus konferencijoje žymūs mokslo politikai 
Europos mokslo erdvės tarybos(ERAB) narė prof. Žaneta Ozolina, Stenfordo 
universiteto prezidento specialusis patarėjas federalinės mokslo politikos klausimais 
prof A. Bienenstock‘as (JAV). BASNET Forumas kviestinių svečių tarpe taip pat buvo 
ir skaitė pranešimus konferencijoje Europos lyčių lygybės instituto (EIGE)atstovė Dr. 
I. Borza ir BASNET projekto partnerių atstovas Latvijos universiteto prorektorius I. 
Muiznieks. Viena iš konferencijos sesijų socialinei mokslo politikos dimensijai-lyčių 
lygybei moksle. 

2. Asociacijos atstovai dalyvavo ir skaitė pranešimus šiuose Lyčių ir mokslo politikai 
skirtuose tarptautiniuose ir nacionalinio lygmens forumuose: 

 Kovo 8 minėjime, Kaune Europos Lyčių Lygybės Instituto (EIGE) atidarymo 
renginiuose, tame tarpe ir tarptautinėje konferencijoje“ Equality between Women & 
Men, Progress, Challenges and Best Practices” , kuris vyko  2010 birželio 21d., 
Vilniuje. 

 EPWS metinėje Asamblėjoje ir konferencijoje „Women in present and Future Europe“ 
, 2010 birželio 10 and 11  Briuselis (Belgija) buvo perskaitytas D. Šatkovskienės 
pranešimas „Women scientists in the Renaissance of ERA” bei pristatytas BASNET 
Forumas stendas “Women Scientists and Science Policy in the context of 
globalization”. 

 G. Purvaneckienė ir D. Šatkovskienė skaitė pranešimus („Moterys moksle: nėra lengvų 
sprendimų” ir “Lyčių lygybės problema –mokslo politikos dalis“) socialinei mokslo 
politikos dimensijai-lyčių lygybei moksle skirtoje tarptautinės konferencijos "Iššūkiai 
mokslui globalizacijos kontekste"sesijoje. Konferencija vyko 2010 rugsėjo 30d., 
Vilniuje.  

 BASNET Forumas asociacijosd prezidentė D. Šatkovskienė buvo pakviesta dalyvauti 
tarpininkų renginyje - Europos Bendrosios Mokslo Erdvės Tarybos konferencijoje, 
2010, gegužės 6-7d  Sevilija (Ispanija), skirtame aptarti ERAB 2009m ataskaitai 
“Preparing Europe for a New Renaissanc”' bei renginyje skirtame pristatyti antrają 
ERAB ataskaitą “Realising the New Renaissance”, kuris vyko  2010 spalio 20d. 
Briuselyje (Belgija). 

 Tarptautinėje konferencijoje “Beyond the leaky pipeline. Challenges for research on 
gender and science”, 2010 spalio 19-20d, Briuselis. D. Šatkovskienė buvo šios 
konferencijos mokslinio organizacinio komiteto narė.  
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Projektinė veikla ir veikla susijusi su lėšų kaupimu asociacijosveiklų įgyvendinimui 

a. Paruošta ir pateikta ESFA paraiška projektui „Bendradarbiavimo formų plėtra: lyčių 
lygiavertiškumo principas gamtamoksliniame ugdyme“ pagal VP1 Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą 
priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių 
švietimo metodų kūrimas ir diegimas; 

b. Pateikta paraiška LMT finansine paramai mokslo renginiu gauti (programa 
asociacijoms) gauti 

c. Paruošta ir pateikta paraiška finansinei JAV ambasados dalinei paramai (prof. A. 
Bienenstock vizitui)konferencijos "Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste" 
organizavimui (kontrakto Nr. S-LH500_10_GR0026). 

d. Paraiška paramai dalyvavimui konferencijoje „Women in present and Future 
Europe“ gauti  VU mokslo skatinimo fondui (patenkinta). 

 Kita asociacijos veikla 

 Periodiškai atnaujinamas BASNET Forumas Portalas 
 Pasinaudojus duomenų rinkimu pranešimui tarptautinei IUPAP Moterų fizikių 

konferencijai, ruošiamos anketos lyčių lygybės moksle situacijos tyrimams Baltijos šalių 
regione.  

 

Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai 

a. Narystės ir bendradarbiavimo plėtra. 
  Kvietimas buvusiems projekto partneriams įdėtas į internetinį BASNET Forumas puslapį, 

detaliai aprašytos ir išaiškintos stojimo sąlygos. Vedamos derybos su Latvijos universitetu 
ir Lenkijos  Televizijos ir Radio moksliniu institutu dėl narystęs. 

 Su  Lietuvos Mokslų Akademija pasirašyta rėmimo sutartis 
 Gautas Europos Lyčių Lygybės Istituto direktorės V. Langbakk pasirašytas laiškas dėl 

bendradarbiavimo; 
  Užsmegztas bendradarbiavimas su Portugalų tinklo AMONET atstovais dėl 

bendradarbiavimo išleidžiant portugalų mokslininkių knygą “A Cozinha é um Laboratório” 
lietuvių kalba. Knyga turėtų ženkliai prisidėti skatinant abiejų lyčių moksleivius rinktis 
tiksliuosius mokslus; 

 
b. Asociacijos valdymo klausimai  
 Gautas sutikimas iš VU vadovybės dėl iš BASNET projektos pirktų ir VU FF 

priklausančios kompiuterinės įrangos perdavimo BASNET Forumui. 
 Paruoštos ir patvirtintos BASNET Forumas  asociacijos supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklės 
 Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis 
 VMĮ pateiktas prašymas laikinai atleisti nuo mokesčio deklaracijos pateikimo ir gautas 

atleidimas; 
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Numatomos BASNET Forumas veiklos 2010m 
 

 Partnerio statusu dalyvauti įgyvendinant nacionalinį LYMOS projektą; 
 Didinti asociacijos narių skaičių; 
 Aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje, ypač skatinančioje debatus aktualiais lyčių lygybės 

požiūriu mokslo politikos klausimais; 
 Stiprinti nacionaliniu ir tarptautiniu bendradarbiavimo tinklų veiklą sprendžiant lyčių lygių 

galimybių problemą moksle: supažindinti mokslininkų visuomenę, mokslo politikus ir kitus 
suinteresuotus socialinius partnerius su lyčių lygybės problema ir jos sprendimo būdais; 

 Pastoviai atnaujinti BASNET Forumas portalą ir plėsti informacinių veiklų ratą; 
 Atnaujinti turimą BASNET  projekto Baltijos šalių mokslininkių duomenų bazę 

  

 

BASNET Forumas prezidentė 

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė 
 
 
 


