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ASOCIACIJOS BASNET FORUMAS ATASKAITA UŽ 2011 METUS 
 

 
2011m BASNET Forumas asociacija vykdė aktyvią veiklą įstatais apibrėžtomis kryptimis. 
 
Lyčių lygybės politika moksle. Mokslininkių bendradarbiavimo tinklų plėtra, jų pasiekimų  „matomumo“ 
mokslinėje visuomenėje didinimas ir lyčių lygybės problemos viešinimas  yra svarbios Europos Sąjungos 
lyčių lygybės moksle mokslo politikos priemonės. Joms 2011m  BASNET Forumas asociacija skyrė nemažai 
dėmesio.  

1. Nacionalinių ir profesinių tinklų plėtrai šiemet BASNET Forumas skirė nemažai dėmesio. 
•  2011m. gegužės 2d. Teorinės Fizikos ir Astronimijos Institute įvyko jungtinis BASNET Forumas 

asociacijos ir Moterų fizikių grupės prie  LFD ir renginys. Renginio metu Lietuvos Fizikių 
delegacijos narė Doc. Dr. Ramutė Giriūnienė pasidalino  įspūdžiais iš ICWIP‘2011 konferencijos, 
vykusios š.m. balandžio 5-12 Keiptaune (PAR); Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė pristatys nacionalinio 
LYMOS projekto veiklas, tarpe jų galimybės gauti finansinę paramą kvalifikacijai atstatyti 
grįžusioms po vaiko priežiūros atostogų bei trumpalaikėms komandiruotėms kvalifikacijos kėlimo 
tikslais. Buvo nuspręsta paminėti  Tarptautinius Marijos Kiuri metus- 100 metų jubilieju nuo 
antrosios Nobelio premijos suteikimo pirmąjai moteriai- fizikei.  

• 2011.04.24 d. Šatkovskienė dalyvavo „Lietuvos lyčiu tyrėjų bendradarbiavimo tinklo“ susitikime, 
kur pasidalino savo įspūdžiais apie ICWIP‘2011 konferenciją, vykusią balandžio 5-12 Keiptaune 
(PAR). BASNET Forumas taip pat prisidėjo prie Lietuvos sociologių naujai išleistos knygos 
viešinimo Europoje per EPWS naujienlaiškį. 

•  Daug dėmesio skiriama tarptautiniam bendradarbiavimui. BASNET Forumas aktyviai  dalyvauja 
Europos moterų platformos (EPWS) veikloje. Šiais metais BASNET Forumas prezidentė D. 
Šatkovskienė EPWS asamblėjos metu  buvo perrinkta į EPWS vykdomosios tarybos nare. Ji parašė 
ne vieną straipsnį EPWS naujienlaiškiui, aktyviai dalyvauja organizuojant mokslo politikos debatus, 
teikia pasiūlymus Europos Komisijos programoms. Ji taip pat iniciavo 2012m sausio 31d įvyksiantį 
EPWS renginį  Europos Parlamente, kurį globoja Europos parlamentaras iš Lietuvos Prof. L. 
Donskis. 

2. BASNET Forumas inicijavo ir kartu su kitais partneriais (VU, KTU, LEU ir INFOBALT asociacija) 
2011m lapkričio 24-25d  Vilniuje, LR Seimo rūmuose organizavo tarptautinę multidisciplininę 
mokslinę konferenciją „Mokslas, inovacijos ir lytiškumas“, skirtą Marijos Kiuri antrosios Nobelio 
premijos 100 metų jubiliejui paminėti. Konferencijai savo globą suteikė  Lietuvos Nacionalinė 
UNESCO Komisija. Konferencijos tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į svarų moterų –
mokslinikių indėlį fizinių mokslų srityje bei aptarti  jų mokslinės karjeros kelyje iškylančius 
barjerus, trukdančius pilnai  atsiskleisti moterų talentams minėtuose moksluose ir inovatyvumui 
pritaikant naujausias technologijas imliame mokslui versle. Konferencijoje dalyvavo per 100 dalyvių 
iš 9 šalių bei 9 Lietuvos institucijų. 12%  dalyvių -vyrai. Konferencija sukėlė didelį susidomėjimą ne 
tik mokslininkų visuomenėje bet politikų tarpe. Konferencijos atidarymo ceremonijoje kalbėjo 
Konferencijos atidaryme kalbėjo: LR Seimo pirmininkės pavaduotoja  V.Baltraitienė, Lietuvos 
Nacionalinės UNESCO Komisijos pirmininkas Dr. R. Pakalnis, Seimo narė A.M.Pavilioninė, ŠMM 
Mokslo ir inovacijų departamento direktorius Dr. Albertas Žalys, VU prorektorius prof. J. Banys, 
Prancūzijos instituto Lietuvoje direktorius  P. Hanse, Lenkijos Respublikos Ambasados pirmoji 
patarėja,  Lenkijos instituto direktorė Dr. Małgorzata Kasner, LMA prezidentas Valdemaras Razumas 
ir  VU TFAI direktorė hab. dr. G. Tautvaišienė.  Kviestinių pranešėjų tarpe buvo Europos Komisijos, 
verslo ir mokslo politikos atstovai, žymūs įvairių sričių mokslininkai  iš Lietuvos ir užsienio: Prof J. 
Bell Burnell (Didžioji Britanija, Oksfordo universitetas); Prof. D. Adlienė (Lietuva), Prof. 
E.Czerwosz ir Prof. A. Lelyva-Kopystynska (Lenkija)ir Prof. C. Hermann (Prancūzija, EPWS), 
Prof. F. Zucco (Italija); Prof. P. Mata (Portugalija), Dr. E. Lohkivi (Estija), Dr. E. Fabry 
(Norvegija), L. Corugedo Stenberg (Belgija , EK), M. Glodas (Microsoft, Lietuva) ir kt. 
Konferencijos metu buvo organizuotas video ryšys su Europos komisija. Jo metu L. Corugedo 
(Europos Komisija) perskaitė pranešimą “Didžioms  moterims didi karjera” ir atsakė į konferencijos 
dalyvių klausimus. Buvo organizuota stendinė sesija, kuriai Lietuvos fizinių mokslų mokslininkės 
pristatytė 29 stendinius pranešimus. Jie buvo apžvelgti, plenariniame posėdyje. Apvaliaus stalo 
dalyviai diskutavo svarbiomis mokslininkams temomis, mokslinio darbo kultūros įtaka moterų 
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karjerai moksle. Konferencijos metu veikė paroda “Aš -  mokslinės knygos autorė”, bei įvyko 
dokumentinio filmo apie Mariją Kiuri (Prancūzija, 2011 m.) premjera, kurią iniciavo Prancūzijos 
instituto vadovas P. Hanse. Filmą pristatė jos režisierius Michel Vuillemert.  Konferenciją parėmė 
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vilniaus miesto savivaldybė, 
ORLEN Lietuva, Britų Taryba, Lenkijos kultūros institutas Vilniuje, Vilniaus Lenkų kultūros namai, 
Prancūzų kultūros institutas Lietuvoje, Italų kultūros institutas Vilniuje ir Microsoft Lietuva. 
Konferencija buvo viešinama konferencijos portale http://www.tfai.vu.lt/curie/ , BASNET Forumas  
bei kitų konferencijos partnerių interenetinuose puslapiuose. Žinios apie konferenciją buvo 
išplatintos , ŠMM, LR Seimo, Nacionalinės UNESCO Komisijos bei  rėmėjų internetinuose 
puslapiuose, apie konferenciją informavo ELTA. Organizacinio komiteto pirmininkė, BASNET 
Forumas prezidentė davė intervių LTV laidai “Labas rytas”,  Žinių radijo laidai “Prie pietų stalo” ir 
laikraščiui “Vilniaus diena”. 

3. Asociacijos nariai aktyviai viešino BASNET Forumas veiklą, dalyvavo ir skaitė pranešimus šiuose 
Lyčių ir mokslo politikai skirtuose tarptautiniuose ir nacionalinio lygmens forumuose.  

• Apie BASNET veiklą buvo pateikti stendiniai pranešimai šiose konferencijose: ICWIP‘2011 
konferencijai, vykusiai š.m. balandžio 5-12 Keiptaune (PAR); Tarptautinei  konferencijaie 
“Training, Career and Mobility of Researchers in the Innovation Union”, 2011 m. 28-29 birželio 
Budapeštas (Vengrija);  Europos viršūnių pasitarime lyčių lygybės moksale klausimais  (EGS), 
2011m. lapkričio 8-9d., Briuselis (Belgija); Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Mokslas, 
Inovacijos ir Lytiškumas”, 2011m. lapkričio 25-25, Vilnius; D. Šatkovskienė skaitė plenarinį 
pranešimą tarptautinėje konferencijoje “Women, Science and Globalization”, vykusioje  spalio 17-
18d. Lisabonoje (Portugalija). 

• Delfi  informaciniame portale  2011m rugpjūčio 2d atspausdintas interviu “Mokslininkė su 
polėkiu”su Dr. Ž. Ružele. 

• Nuolat atnaujinamas ir tobulinamas BASNET Forumas internetinis portalas. 
• Atnaujinta Lietuvos mokslininkių duomenų bazė.  

Projektinė veikla ir veikla susijusi su lėšų kaupimu asociacijos veiklų įgyvendinimui 

• Šiais metais BASNET Forumas pradėjo vykdyti nacionalinį projektą „Lyčių lygybės moksle 
skatinimas (LYMOS)“ pagal priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas 
gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Projekto kodas  
VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-001. Projektą inicijavo BASNET Forumas, jį koordinuoja LMA. Projekto 
trūkmė 2m. Projektas skirtas Lietuvos „Moterų ir vyrų lygių galimybių moksle“strategijos 
įgyvendinimui. 

• Paruošė ir įteikė CPVA projekto „SOCIALLY FRIENDLY ENVIRONMENT ACCESS“(SO-
ACCESS) aprašą pagal Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos “be sienų” bendradarbiavimo programą, 
finansuojama Europos Komisijos. 

• Kartu su Nacionalinė moksleivių akademija BASNET Forumas dalyvavo ruošiant  projektą “ Gabių 
vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje” pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonę, 
finansuojamą iš ES struktūrinių fondų, kuris buvo pripažintas finansuotinu  ir pasirašė sutartį dėl 
bendradarbiavimo jį įgyvendinant.  

• Su partneriais ruošia projektą FP7 SCIENCE-IN-SOCIETY programai. 
• Pateiktos paraiškos 2 LMT šaukimams paramai asociacijoms ir renginiams (bendradarbiaujant su 

VU TFAI). Po vieną iš jų buvo finansuotos; 
• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su ORLEN Lietuva, Britų Taryba, Lenkijos kultūros institutu 

Vilniuje, Vilniaus Lenkų kultūros namais, Prancūzų kultūros institutu Lietuvoje, Italų kultūros 
institutu Vilniuje ir Vilniaus miesto savivaldybe. Visos minėtos institucijos minėto 
bendradarbiavimo rėmuose parėmė BASNET Forumas inicijuotą konferenciją “Mokslas, inovacijos 
ir lytiškumas”. 

• Pateikta paraiška „Mokslininkų ir kitų tyrėjų dalyvavimo tarptautinių projektų dalyvių 
(konsorciumų) tiksliniuose susitikimuose, skirtuose projektų paraiškų rengimui” MITA kelionei į 
Stokholmą. Paraiška patenkinta.  
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Institute (Warsaw, Poland) del deteH projekto

Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai

^. Narystds ir bendradarbiavimo pl6tra'
. BASNET Forumas aktyviai bendradarbiauja su potencialiq BASNET Forumas nariq (Latvijos

universiteto, Tartu universiteto, Kielce universiteto (Lenkija), LEU, SPU, VDU ir kt')

mokslininkemis ir vadovybe del prisijungimo prie asociacijos nariq statusu.

. Aktyviai pletojamas bendradarbiavimas su Portugalq tinklu AMoNET.

b. Asociacijos valdYmo klausimai
o lryko penki BASNET Forumas asamblejos posedis ir penki BASNET Forumas vykdomosios

tarybos PosedZiai;
o Sumoketas EPWS kasmetinis nario mokestis

Numatomos BASNET Forumas veiklos 201lm

r Partnerio statusu toliau igyvendinti nacionalinl
o Didinti asociacijos nariq skaidiu;

LYMOS projekt4 ir vykdyti kit4projektinq veikl6

. Aktyviai dalyvauti tarptautineje veikloje, ypad skatinandioje debatus aktualiais lydiq lygybes

. PasiraSyta sutartis su Tele & Radio Research
rezultatq sklaidos BASNET Forumas portale.

poZilriu mokslo politikos klausimais;
. 

^stiprinti 
nacionaliniu ir tarptautiniu bendradarbiavimo tinklq veikl4 sprendZiant lydiq lygiq

gaiimybiq problem4 moksle: supaZindinti mokslininkq visuomeng, mokslo politikus ir kitus

suinteresuotus socialinius partnerius su lydiq lygybes problema ir jos sprendimo btldais. S[ uZdavin[

numatoma igyvendinti kitais metais., pasinaudojus uZplanuotomis LYMOS projekte veiklomis;

didesni Oemiii skirti darbui su moksleiviais, skatinant gabiausius rinktis mokslininko profesijE.

. pastoviai atnaujinti BASNET Forumas portal4 ir plesti informaciniq veiklq ratq;

. Siekti perkelti turim4BASNET projekto duomenq bazE I BASNET Forumas portalq. Atnaujinti kitq

Baltijos Saliq mokslininkirl duomenq bazes.
. Atnaujinti ir uLmegzti naujus rysius su Baltijos Saliq subjektais tiesiogiai atsakingais uZ lydiq

lygybls moksle potiiit<a lSvietimo ir mokslo ministerijomis, Helsinkio grupes nariais etc.).

BASNET Forumas Prezidente

Doc. Dr. Dalia Satkovskiene




