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1. COST Veiklos MP0702 vykdymo planas 
 

FTMC Fizikos instituto Netiesinės optikos ir spektroskopijos laboratorija turi įdirbį 

fotoninių ir difrakcinių struktūrų, artimo-lauko ir bangolaidinėje optikoje, plazmoninių sensorių 

srityse. Todėl mes prisidėdame prie patvirtinto Memorandumo vykdymo pagal WG2 darbinės 

grupės „Fotoniniai prietaisai turintis periodiškumą ir hibridinę medžiagų sistemą“ darbo tikslus. 

Šios grupės pagrindinis veiklos tikslas yra tirti hibridines sub-bangines medžiagas ir fotoninius 

komponentus, tinkančius pigioms nanofotoninių prietaisų technologijoms, naudojančioms skystus 

kristalus, optiškai aktyvias nanodaleles ir netiesinių polimerų infiltravimą į metalo-dielektrikų 

fotoninius darinius. 

 

Darbe koncentruojamės dviejų WG2 grupės uždavinių sprendimui: 

 

1. Hibridinės mikro-skaidulų ir mikro-skylių matricų fotoninės struktūros šviesos valdymui; 

2. Hibridinės elektro-optinių polimerų struktūros dažnių konversijai ir nano-fotoninių prietaisų 

valdymui. 

 

Moksliniai tyrimai buvo dalinai finansuoti ATPP projektų HOLOKID „Naujų holograminių 

apsaugos elementų kūrimas ir diegimas“ (3D BPM taikymai difrakcinių struktūrų, naudojamų 

optinei dokumentų apsaugai, sintezei) ir MULATAS-2 „Daugiapluoštės lazerinės technologijos 

funkciniams paviršiams ir ploniems sluoksniams“ (naujos optinio polinimo ir paviršių 

mikrostruktūrizavimo technologijos) bei FTMC biudžeto lėšomis. 

 

 

 

 

 

 



2. COST valdymo komitetų ir darbo grupių posėdžiai 
 

 

 COST MP0702 3-čioji metinė konferencija ir Valdymo Komiteto posėdis surengti 

Stokholme, Švedijoje, 2011m. birželio 26 – 30 d., kartu su ICTON 2011 konferencija bei COST 

MP0805 metine konferencija, surengiant strateginę COST MP0702 ir MP0805 bendrą metinę 

konferenciją. Kadangi ICTON 2011 konferencijos mokestis buvo gana didelis ir LMT jau 

nefinansavo šios Veiklos, tai šiame Valdybos posėdyje dalyvavo projekto partneris iš VU dr. R. 

Tomašiūnas, kuris gavo lėšų iš kitų savo projektų šiam org. įnašui padengti. 

 

 2012m. sausio 16-18d. dalyvauta su žodiniu pranešimu (D. Urbonas, L. Kucinskaite, 

R. Petruskevicius, G. Navickaite, G. Seniutinas, R. Tomasiunas, V.Getautis, "Photoinduced Optical 

Manipulations with Azo-Polymers") baigiamojoje COST MP0702 konferencijoje, kuri vyko Trento, 

Italijoje.  

 2012 sausio 18d. dalyvauta baigiamajame Valdybos Komiteto posėdyje įvykusiame 

Trento. Šiame posėdyje buvo patvirtinti Valdybos Komiteto sprendimai priimti Stokholme, 

nagrinėta COST Veiklos finansinė ataskaita, išklausyta DC Rapporteurs (prof. Pregla ir prof. 

Lojkowski) ataskaita, svarstyti ateities planai. Kaip ir buvo nutarta Stokholmo Valdybos Komiteto 

posėdyje, buvo pateikta nauja COST Veiklos paraiška, kuri deja nelaimėjo konkurso. Buvo nutarta 

šią paraišką pataisyti, atsižvelgiant į ekspertų vertinimus, ir iš naujo patekti šiais metais. 
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