Asociacijos BASNET Forumas ataskaita už
2012 metus
2012m BASNET Forumas asociacija vykdė aktyvią veiklą įstatais apibrėžtomis kryptimis.

Lyčių lygybės politika moksle. 2012m BASNET Forumas asociacija skyrė nemažą dėmesį lyčių
lygybės įgyvendinimui mokslo institucijose politikai europiniu, regioniniu ir nacionaliniu mąstu.
1. BASNET forumas iniciavo ir ženkliai prisidėjo organizuojant 2012m. sausio 31d
Briuselyje Europos Parlamente vykusį Europos Mokslininkių Platformos (EPWS)
renginį -debatus tema “Subalansuota lyčių požiūriu mokslinio darbo kultūra inovacijų
skatinimui”. Renginys buvo skirtas Europos parlamento narių, Europos Komisijos ir
suinteresuotų tarptautinių organizacijų atstovų supažindinimui su mokslinio darbo kultūros
įtaka moterų mokslininkių situacijai Europoje. Renginį globojo Europos Parlamento narys
prof. Leonidas Donskis. Renginyje dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių. Jų tarpe Europos
Parlamento narių, oficialūs Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų atstovai bei kai
kurių EPWS narių atstovai. Savo įžanginiame žodyje Prof. L. Donskis pažymėjo poreikio
atkakliai siekti lyčių lygybės moksle svarbą. Renginyje taip pat kalbėjo EK Generalinio
mokslo direktorato Lyčių ir etikos padalinio vadovas Mr. Gilles Laroche, EPWS prezidentė
Dr. B. Mühlenbruch, EP narės E. Herczog (Vengrija) ir B. Thomsen (Danija). Renginio
metu buvo pristatyti penki FP7 vykdomi projektai (GENDERA, GENISLAB, HELENA,
IMTEGER, SHEMERA) bei nacionalinis Lietuvos projektas “Lyčių lygybės skatinimas
moksle” (LYMOS). LYMOS projektą pristatė EPWS vykdomosios tarybos narė BASNET
Forumas prezidentė ir LYMOS projekto mokslinė vadovė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė.
Projektas sukėlė namažą dalyvių susidomėjimą ir buvo gerai įvertintas dalyvių. Tikimąsi,
kad diskusija Europos parlamente prisidės kuriant subalansuotą lyčių atžvilgiu kultūrą
moksle ir skatinant inovacijas, bei padės užmegsti dialogą, leidžiantį mokslininkėms ateityje
labiau įtakoti Europos mokslo politiką.
Pranešimai apie renginį buvo išplatinti Lietuvos masinėms priemonėms (ELTA ir Žinių
radijas). Apie jį galima rasti informacijos anglų ir lietuvių kalbomis Europos parlamentaro
L. Donskio internet puslapyje adresu: http://www.donskis.lt/p/lt/1/1_/917?id=134&k=7006,
EPWS internetiniame puslapyje adresu: http://www.epws.net/ ir BASNET Forumas
puslapyje:
http://www.basnetforumas.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Aep
vs-debatai-ep&catid=1%3Anaujienos&Itemid=102&lang=en.
2. BASNET Forumas iniciavo Rezoliuciją Baltijos Šalių Asamblėjai (BA) dėl politinės
iniciatyvos lyčių lygybės moksle skatinimui regione. Rezoliuciją BA asamblėjos
prezidiumui pristatė LR Seimo narė I. Šiaulienė. Ji buvo apsvarstyta Baltijos šalių
Parlamentų mokslo komitetuose, kur iš esmės jai pritarta. Rezoliucijos priėmimas numatytas
sekančioje BA sesijoje.
3. Atsižvelgiant į FP6 BASNET projekto rezultatus, bylojančius, kad tiksliųjų mokslų
mokslininkės yra nepakankamai gerai susipažinusios su lyčių lygybės moksle problema,
Europos ir Lietuvos politika LYMOS projekto ribose buvo organizuoti mokymai Vilniuje
(2012.04.26), Kaune(2012.04.27) ir Šiauliuose(2012.04.20), kurių metu nemažas dėmesys
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buvo skirtas lyčių lygybės aspektui mokslo politikoje, akcentuojant problemai spręsti
naudojamą taip vadinama integracijos (mainstreaming) strategiją, kaip veiksmų būdą
persmelkiantį visas gyvenimo sritis. Pristatyta minėtos strategijos įgyvendinimo Europos
šalyse geroji patirtis, akcentuojami struktūrinių pokyčių mokslo institucijose svarbą bei
palankios abiems lytims mokslinio darbo kultūros sukūrimo būtinybę. Paskaitų metu
nemažas dėmesys taip pat buvo skirtas supažindinti mokslininkes su kompetencijomis
reiklalingomis siekiant karjeros moksle.
Projektinė veikla:
1. Aktyvi BASNET Forumas veikla prisidėjo prie aukšto lygio tarptautinio renginio, kurį
organizuos Vilniaus universitetas ir kuris yra įtrauktas į LT prezidentavimo Europos
Sąjungos Tarybai 2013m renginių sąrašą, finansavimo tiksliniu FP7 grantu Vilniaus
universitetui. Konferencijai, skirtai struktūriniams pokyčiams, skatinantiems lyčių lygybės
įgyvendinimą mokslo institucijose,
savo globą suteikė LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Konferencija vyks Vilniuje 2012m. lapkričio 21-22d.
2. BASNET Forumas subūrė konsorciumą ir paruošė pojekto „Bendradarbiavimu
grindžiamas lyčių lygybės įgyvendinimas mokslo institucijose“(GEIRICA) aprašą, kuri
ketina teikti EEE donorams dvišalių santykių plėtros programai.
3. Paruošė ir pateikė paraišką URM papildomai paramai LT prezidentavimo konferencijos
kai kurioms veikloms finansuoti.
4. Dalyvavo iniciatyvinėje grupėje ruošiant naujos COST programos TA1201 projektą
„Lytiškumas, Mokslas, Technologijos ir Aplinkosauga” (genderSTE). 4-ių metų
projektas patvirtintas ir pradeda veiklą nuo 2012m lapkričio mėn. BASNET Forumas yra
patvirtintas genderSTE projekto partneris.
5. BASNET Forumas sėkmingai įgyvendina 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 koordinuoja LMA.
6. Subūrė konsorciumą ir paruošė FP7 projekto „MOBILIZATION OF SCIENTIFIC
COMMUNITY FOR DEVELOPMENT OF SOLUTIONS TO TACKLE THE ACTIVE
AGING CHALENGE IN THE EUROPEAN POLICY CONTEXT“(ACTIO) aprašą, kuris
buvo pateiktas „Science in Society“ programai ir teigiamai įvertintas, tačiau finansavimo
nelaimėjo.
7. BASNET Forumas aplikavo ir laimėjo LMT paramą asociacijoms(EPWS nario mokesčiui,
lankstinukui ir BASNET Forumas portalo priežiūrai).
Renginiai
1. 2012m lapkričio 20d. BASNET Forumas organizuoja tarptautinę konferenciją „LYČIŲ
LYGYBĖS SKATINIMAS MOKSLE“. Konferencija yra baigiamasis nacionalinio
LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės užtikrinimui Lietuvos
moksle ir finansuojamo Europos Struktūrinių fondų lėšomis, renginys. Konferencijos
organizatorius -LYMOS projekto partneris regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija
BASNET Forumas. Konferencijos metu bus pristatyti LYMOS projekto rezultatai bei
Europos integracinės lyčių lygybės politikos kontekste bus aptartos nacionalinės politikos
priemonės skatinant lyčių lygybę moksle bei pasidalyta gerąja kitų šalių patirtimi.
Konferencijos pranešėjų tarpe prestižinės Europos mokslininkių organizacijos Europos
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mokslininkių platformos (EPWS) prezidentė Dr. Brigitte Mulenbruch, Europos Komisijos
Helsinkio moterų moksle darbo grupės narė Prof. Ausma Cimdiņa (Latvia), Tartu
universiteto atstovė p. M. Nomm, žymios Lietuvos mokslininkės ir mokslo politikai.
2. Organizavo mokymus Šiauliuose(2012.04.20),
Vilniuje(2012.04.26) ir
Kaune
(2012.04.27) tiksliųjų mokslų mokslininkėms.

BASNET Forumas leidiniai
1. LYMOS projekto ribose BASNET Forumas paruošė spaudai 20 spaudos lankų knygą
“Lyčių lygybės skatinimas moksle” BASNET Forumas LYMOS projekto rezultatai.
Knyga bus pristatyta lapkričio 20d. vyksiančios konferencijos metu.
2. Paruošė spaudai LMT finansuojamą BASNET Forumas veiklą viešinantį lankstinuką
anglų kalba.
3. BASNET Forumas ženkliai prisidėjo ruošiant 2011m. vykusios konferencijos
“Mokslas, Inovacijos ir Lytiškuma” medžiagą ir yra pasiruošęs finansuoti jos
išleidimą (J. Kazicko fondas, į kurį buvo kreiptąsi paramos, neskyrė tam lėšų ).
Asociacijos vystymo ir valdymo klausimai
a. Narystės ir bendradarbiavimo plėtra.
• BASNET Forumas aktyviai bendradarbiauja su potencialių institucinių BASNET Forumas
narių (Latvijos universiteto, Tartu universiteto, Kielce universiteto (Lenkija), LEU, ŠPU,
VDU, MRU ir kt.) mokslininkėmis ir vadovybe dėl jų prisijungimo prie asociacijos narių
statusu.
b. Asociacijos valdymo klausimai
• Įvyko BASNET Forumas asamblėjos posėdis ir penki BASNET Forumas Vykdomosios
tarybos posėdžiai;
• Sumokėtas EPWS kasmetinis nario mokestis
Numatomos BASNET Forumas veiklos 2013m
•
•
•
•
•
•

Aktyviai dalyvauti organizuojant LT prezidentavimo konferenciją 2013m;
Partnerio statusu įgyvendinti COST projekto genderSTE veiklas;
Siekiant asociacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuoti ir dalyvauti naujuose nacionaliniuose ir
tarptautiniuose projektuose;
Didinti individualių ir institucinių asociacijos narių skaičių;
Aktyviai dalyvauti viešinant asociacijos veiklas;
Pastoviai atnaujinti BASNET Forumas portalą ir plėsti informacinių veiklų ratą;

BASNET Forumas prezidentė
Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė
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