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A T A S K A I T A  

apie dalyvavimą 2011 metų COST veiklų valdymo komitetų posėdžiuose  

ir apie juose nagrinėtus klausimus 

 

Aš, Basia Nikiforova, būdama COST veiklų valdymo komitetuose (VK) atstovė Lietuvoje, 

nuo 2009 m. pradžios dalyvauju COST programos projekte „Rytų Europos sienų pertvarkymas: 

socialinių, moralinių ir materialinių tinklų studija keičiant Rytų Europos periferijas = Remaking 

Eastern Borders in Europe: a Network Exploring Social, Moral, and Material Relocations of 

Europe’s Eastern Peripheries“ ir „Rytų Europos sienų pertvarkymas: pinigai, lytis ir seksualumas 

Rytų Europos periferijose = Remaking Eastern Borders: a Network Exploring Money, Gender, and 

Sexuality in the Border Transformations of Europe’s Eastern Periphery“ (veiklos Nr. IS0803; 

projekto trukmė 4 metai: pradžia 2009 02 06 – pabaiga 2013 01 13).  

 

2011 metais vyko du COST programos šio projekto VK posėdžiai, kuriuose man teko 

dalyvauti. 

 

 I. Pirmasis minėto projekto COST valdymo komiteto ir darbo grupių posėdis vyko 

2011 01 23 Katanijoje (Sicilija, Italija). Posėdyje, kuris vyko po konferencijos (2011 01 20–22), 

dalyvavo trys COST projekto nariai iš Lietuvos: doc. dr. B. Nikiforova (Lietuvos kultūros tyrimų 

institutas; COST projekto Lietuvoje vadovė), prof. dr. Tomas Kačerauskas (Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas), doc. dr. Vladislavas Sotirovičius (Mykolo Romerio universitetas). 

Posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti 14 klausimų, susijusių su COST projekto organizavimu, 

jo tolesne raida ir pabaiga.  

Posėdžio darbotvarkė ir komentarai: 

1. Darbotvarkės priėmimas. 

2. Ketvirtojo COST VK posėdžio (2010 04 10, Berlynas, Vokietija) protokolo aptarimas. 

3. Problema, kilusi svarstant ketvirtąjį COST VK posėdžio protokolą. 

4. COST biuro ataskaita (pranešėja: projekto administratorė dr. Solene Droy) 

Posėdyje aptarti šie klausimai: naujos vadybos komandos pakeitimas), pradėjusi dirbti nuo 

2011 m. vasario mėn; atgalinio ryšio sistemos sukūrimas; COST projekto biudžeto būklė ir 

planavimas; tarptautinės konferencijos Katanijoje (Sicilija, Italija) biudžetas ir ataskaita 

(konferencijoje dalyvavo 195 atstovai iš 22 valstybių). 

5. Biudžeto planavimas (planuoto biudžeto ir numatytų seminarų skaičiaus mažinimas 

ekonominės krizės laikotarpiu). Taip pat aptarti išlaidų planinėms publikacijoms (4 knygų 2012-
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2013 metais leidyba), tekstų (rankraščių) redagavimui, korektūros darbams, fotografijų parodos 

rengimui skyrimo klausimai.  

6. STSM statusas ir paraiškos. 

Šią projekto dalį sudarys du renginiai: seminaro (vyks Gerzlyje Izraelyje; planuojama 17 

dalyvių, taip pat ir dr. B. Nikiforova) organizavimas ir fotografijų projekto palestiniečių teritorijoje 

įgyvendinimas (fotografijų projektas atspindės visą šios vietos sudėtingo žemėlapio sukūrimo 

situaciją; vietiniai organizatoriai: dr. Maozas Rozenthalis, dr. Hani Zubida (Izraelis), fotografė Lena 

Malm (Suomija). 

7. Publikacijos ir metinė ataskaita. Aptartas dviejų metų publikacijų planas. Pažymėta, kad 

pradėtam darbui tęsti reikalingos papildomos lėšos; publikacijų (4 knygų) rengimo grupė turės 

galimybę du kartus per metus susirinkti į posėdžius. Atsižvelgiant į tai, kad COST projekto veikla  

daugiau susijusi su akademine sfera, reikia pritraukti daugiau neakademinės srities žmonių: parengti 

straipsnius žurnalams ir knygoms, pradėti ruošti specializuotų pamokų programas apie Europos 

sienas vidurinėms mokykloms. 

8. Projekto įvertinimas (COST veikla IS0803) (apie tai kalbėta 7 punkte). 

9. Naujų COST programos dalyvių kvietimas. Nutarta šiuo metu naujų dalyvių nekviesti, 

tačiau po 2010 m. COST tinkle buvo pakviestos dalyvauti Albanija ir Rumunija. Ispanija panoro 

įsijungti į COST programos veiklą, ji bus pakviesta į EastBordNet, bet ne kaip šio projekto dalyvė. 

10. Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių mokslininkų pusiausvyros rėmimas. Prof. Sarah Green 

pranešė, kad paskutiniu metu pastebima ženkli šios srities pažanga: išaugo vyresnio amžiaus vyrų ir 

jaunų mokslininkų skaičius.  

11. Dalyviai iš ne COST valstybių.  

COST Vadybos komiteto posėdyje dalyvavo Rusijos COST veiklos atstovė dr. Jeanne 

Kormina (COST programos atstovė Rusijoje); netrukus Rusija ir Albanija bus pakviestos dalyvauti 

posėdžiuose kaip pilnateisės šio COST programos projekto dalyvės. 

Dr. Nebi Bardoshi (Albanija) paminėjo, kad geriau dalyvauti visoje veikloje trukdo 

finansiniai sunkumai. MC dalyviai dr. Silvui Costachie ir dr. Ionica Soare (Rumunija) apibūdino 

padėtį Rumunijos mokslų akademijoje ir šalies universitetuose, kuriuose šiuo metu vyksta 

mokslininkų ir dėstytojų kartų kaita. Prof. Sarah Green pabrėžė, kad COST veikloje taip pat 

dalyvauja Baltarusijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ekspertai. 

12. COST programos projekto internetinis puslapis sėkmingai vystomas ir kaip rodo skaičiai 

– lankytojų daugėja. Internetiniame puslapyje bus patalpinti visi konferencijos, vykusios Katanijoje, 

pranešimų tekstai. 

13. Darbo grupių veiklos ataskaitas pateikė: dr. Rozita Dimova (Berlyno darbo grupės 

veikla), dr. Margarita Karamihova (Sofijos darbo grupės veikla), prof. Sarah Green (Salonikų darbo 
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grupės veikla), dr. Tuija Pulkkinen (Joensuuje darbo grupės veikla), prof. Irina Novikova (Rygos 

darbo grupės veikla), dr. Elissa Helms ir dr. Maozas Rosenthalis (Budapešto ir Herzlijos darbo 

grupės veikla). Visi kalbėjusieji pabrėžė, kad seminaro ir darbo grupių veikla ir diskusijos buvo 

sėkmingi, dalyvavo beveik 100 mokslininkų. Prof. Sarah Green pranešė, kad Katanijos tarptautinėje 

konferencijoje dalyvavo 195 mokslininkai, diskutuota dėl konferencijos formato ir struktūros, 

aptariant būsimą Berlyno tarptautinę konferenciją buvo daug pasiūlymų, kaip padaryti, kad 

skirtingų sesijų pranešimai būtų geriau pasiekiami visiems dalyviams. 

14. Ilgalaikis planavimas. Seminarų restruktūrizavimas ir darbo grupių veikla krizės 

laikotarpiu. Seminarų skaičiaus ir darbo grupių mažinimas, siekiant ekonomiškiau ir tiksliau valdyti 

COST finansus. Numatomi dviejų rūšių pakeitimai: triskart sumažinamas seminarų ir darbo grupių 

skaičius; mažinamas dalyvių skaičius; stiprinamas metodologinis ir teorinis svarbiausių problemų 

sprendimo pagrindas. Viena vertus, gaila, kad drastiškai sumažės dalyvavimas seminaruose ir darbo 

grupių veikloje, kita vertus, daugiau dėmesio bus skiriama publikacijų rengimui. 2011 m. COST 

programos projekto rėmuose liks šie seminarai ir darbo grupės: planuojami tik trys renginiai – 

Skopjėje (Makedonija), Prahoje (Čekija) ir Sofijoje (Bulgarija). Atšaukiami 6 numatyti seminarai ir 

darbo grupių veikla, iš kurių ir seminaras Vilniuje, kurį planuota surengti 2011 m. birželio mėnesį.  

 

 II. Antrasis minėto projekto COST valdymo komiteto posėdis vyko 2011 05 20 

Skopjėje (Makedonija) Šv. Kirilo ir Mefodijaus universiteto Etnologijoje ir antropologijoje 

institute. Posėdyje dalyvavau tik aš, dr. B. Nikiforova.  

Dienotvarkė ir komentarai 

1. Darbotvarkės priėmimas. 

2. Penktojo COST VK posėdžio (2011 01 23, Katanija, Italija, Sicilija) protokolo aptarimas. 

3. Problema, kuri iškelta Paryžiuje (Prancūzija) svarstant COST VK posėdžio protokolą. 

Prof. Sarah Green pranešė, kad pastarajame protokole buvo pabrėžta, kad EastBordNet buvo 

išrinktas vienas pavyzdinis projektas (2011 04 16). Aptarti šie klausimai: COST projekto biudžeto 

statusas ir planavimas, dr. Janos Laszlo pranešė, kad yra galimybių ir tikėtina padidinti COST 

biudžetą nuo 2011 m. antrosios pusės ir 2012 metams. 

4. COST biuro ataskaita (pranešėja projekto prezidentė dr. Soléne Droy ir dr. Julia Stamm) 

Jei biudžetas bus padidintas, jis bus paskirstytas taip: padidės lėšos susitikimams, 

publikacijoms, redakciniam komitetui, didės seminarų, darbo grupių ir jų dalyvių skaičius, bus 

galimybė pradėti susitikimus su grupe, kuri planuos darbus ir projektus pasibaigus COST projektui. 

Prof. Sarah Green pranešė, kad Katanijos tarptautinės konferencijos baigiamojoje ataskaitoje 

nurodoma, kad joje dalyvavo 195 mokslininkai, aptarta konferencijos forma ir dalyvio mokestis. 

Buvo oficialiai išreikšta padėka prof. Emilio Cocco už pagalbą rengiant tokios dideles apimties 
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konferenciją. Kalbant apie būsimą Berlyno tarptautinę konferenciją buvo daug pasiūlymų kaip 

padaryti, kad skirtingų sesijų pranešimai būtų lengviau pasiekiami visiems dalyviams. Atsakingais 

už Berlyno tarptautinę konferenciją paskirti prof. Sarah Green, dr. Rozita Dimova, dr. Christianas 

Vossas ir projekto administratorė Darien Rozentals. 

5. Biudžeto planavimo statusas (planuoto biudžeto mažinimas ekonominės krizės 

laikotarpiu; numatytų seminarų skaičiaus mažinimas). Planuojama po šešis dalyvius kiekviename 

seminare; bus surengti du seminarai Prahoje ir Skopjėje, tačiau ir toliau bus numatomos svarbios 

išlaidos planinėms publikacijoms, tekstų (rankraščių) redagavimui ir korektūros darbams, 

fotografijų parodos rengimui. 

Po diskusijos pritarta, kad visuose susitikimuose bus susitelkta į būsimų publikacijų, tekstų 

redagavimo ir korektūros darbus. Daugiau nebus kvietimo dalyvauti seminare ir darbo grupėje, 

visus iškilusius klausimus spręs tik seminaro ir darbo grupes komitetas. Šie komitetai realiai 

funkcionuos ir kaip leidinių redakciniai komitetai. 

Dalyvavimą seminare ir darbo grupėje lems šie kriterijai: mokslo disciplina, karjeros lygis, 

konfliktų lygis atstovaujamame regione. 

6. STSM statusas ir pakvietimai.  

Šis projektas buvo įgyvendintas Izraelyje. Fotografijų projektas rengtas palestiniečių 

teritorijoje ir atspindėjo visą šios vietos sudėtingo žemėlapio sukūrimo situaciją. Vietinis 

organizatorius dr. Hani Zubida (Izraelis) ir fotografė Lena Malm (Suomija). Kitas panašaus 

pobūdžio renginys bus vykdomas Bosnijoje 2012 m. STSM projektą Kaukaze organizuos dr. Jeanne 

Kormina, dr. Nese Özgen ir prof. Sarah Green (ir turbūt dr. Ramazanas Arasas). 

7. Publikacijos ir metinė ataskaita. Dar kartą aptartas dviejų metų publikacijų planas. 

Pažymėta, kad darbas pradėtas, bet reikalingos papildomos lėšos; publikacijų (4 knygų) rengimo 

grupė turės galimybę du kartus per metus susirinkti į posėdžius. Svarbiausias sprendimas, kad bus 

kvietimas visiems EastBordNet dalyviams iš redakcinio komiteto, kuris priims galutinį sprendimą. 

Toliau aptarti redakciniai, struktūriniai ir metodologiniai klausimai. Visus Katanijos konferencijos 

tekstus paskelbs EastBordNet. 

8. Projekto įvertinimas (COST veikla IS0803). COST biuras yra labai patenkintas visu 

paskutinių metų darbu. 

9. Šiais metais kvietimų naujiems dalyviams nebuvo. 

10. Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių mokslininkų pusiausvyros rėmimas. Dr. Sarah Green 

pranešė, kad pastaruoju metu pastebima ženkli šios srities pažanga: išaugo vyresnio amžiaus vyrų ir 

jaunų mokslininkų skaičius.  

11. Dalyviai iš ne COST valstybių.  

COST programos projekte dalyvauja Rusija ir Albanija. Daugiau naujienų nėra.  
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12. COST programos projekto internetinis puslapis sėkmingai vystomas ir kaip rodo skaičiai 

– lankytojų daugėja. Internetiniame puslapyje bus patalpinti visi konferencijos, vykusios Katanijoje, 

pranešimų tekstai. Svarbiausia sutelkti dėmesį į techninę COST internetinio puslapio pusę. 

13. Pateiktos darbo grupių ataskaitos: dr. Margarita Karamihova (Sofijos darbo grupės 

veikla), prof. Sarah Green (Salonikų darbo grupės veikla), dr. Zdenekas Uherekas ir May-Len 

Skilbrei (Prahos darbo grupės veikla). Visi pabrėžė, kad seminarų ir darbo grupių veikla bei 

diskusija buvo sėkmingi.  

14. Ilgalaikis planavimas (apie tai kalbėta 7 punkte).  

 

 

Dr. Basia Nikiforova 

Vyresnioji mokslo darbuotoja 

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 

Saltoniškių g. 58, LT-08105, Vilnius 

Tel. +370 5 213 43 15 

El. paštas bnikiforova@hotmail.com 

 


