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A T A S K A I T A  

apie dalyvavimą 2012–2013 metų COST veiklų valdymo komitetų posėdžiuose  

ir apie juose nagrinėtus klausimus 

 

 

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

 

2012 m. vyko du COST programos šio projekto VK posėdžiai, kuriuose man teko dalyvauti. 

 

I.  Pirmasis minėto projekto COST valdymo komiteto ir darbo grupių 

posėdis vyko 2012  m. sausio mėn. 27 d.  Stambule (Turkija).  Posėdyje dalyvavo du 

COST projekto nariai iš Lietuvos: doc. dr. Basia Nikiforova (Lietuvos kultūros tyrimų institutas; 

COST projekto Lietuvoje vadovė) ir doc. dr. Vladislavas Sotirovičius (Mykolo Romerio 

universitetas). Posėdžio darbotvarkėje numatyta svarstyti 12 klausimų, susijusių su COST projekto 

organizavimu, jo tolesne raida ir pabaiga.  

 

Posėdžio darbotvarkė ir komentarai:  

1. Darbotvarkės priėmimas. 

2. Dalyvių pasveikinimas. Pirmininkė Sarah Green pasveikino komiteto (MC) narius, jiems 

nuoširdžiai padėkojo vietos organizatorius Nesė Ozgen. 

3. Projekto klausimų aptarimas.  

4. Projekto biudžeto svarstymas. Buvo nagrinėjami biudžeto planavimo ir paskirstymo klausimai. 

COST biuras patvirtino patikslintą 2011–2012 metų (2011 11 01– 2012 10 31) darbo planą. Biudžetas – 

160.000 eurų. Biudžeto pakeitimai dėl galutinės dotacijos gavimo antrajam laikotarpiui ir dėl pirmosios 

įmokos trečiajam laikotarpiui vėlavimų. Taip pat buvo pažymėta, kad yra buvę rimtų pažeidimų: 

vėluojama gauti lėšų už 2010–2011 metų antrąjį laikotarpį (2010 12 01–2011 10 31 ). Papildomai skirtų 

20.000 eurų vis dar nebuvo gauta. Rezultatas – galutinės finansinės ataskaitos už antrąjį laikotarpį negali 

būti užbaigtos, dotacijos trečiajam laikotarpiui (jis prasidėjo 2011 11 01) negalėjo būti pervestos. Dėl šių 
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atidėtų kompensacijų sunkiau buvo planuoti būsimuosius COST posėdžius. COST biuras pranešė, kad 

galutinis pinigų už antrąjį laikotarpį mokėjimas turėtų būti įvykdytas iki 2012 02 07. 

5. Perskaitytas COST biuro pranešimas (pranešėja – Jeanette Nchung Oru / Geny Piotti). 

Negauta ataskaitų iš COST biuro. Pakeistas pareigūnas, kuris rūpinosi Mokslo veiksmais: vietoj Julios 

Stamm Geny Piotti paskirtas administratorius Solène Droy Jeannette Nchung Oru. 

6. Apsvarstytos darbo grupių ataskaitos apie nuveiktą veiklą. Posėdžiavo leidybos ir rezultatų 

grupė WS(Helsinkis), taip pat susirinko atstovai ir nuo kitų grupių: WS1 (Rytų periferijos), WS2 

(Pinigai), WS3 (Lytis ir seksualumas) ir WS4 (Laikas: praeities ir ateities sandoriai). Buvo pritarta, kad 

visi planuojami leidiniai turėtų būti papildyti naujesne literatūra. Rekomenduota nesivadovauti tuo, kas 

jau buvo paskelbta. Susitarta, kad visi leidiniai būtinai turi įtraukti naują medžiagą, o ne paprasčiausiai 

kartoti esamą medžiagą. Pateikta medžiaga turėtų sudaryti logiškus tekstus, kurių kiekvienas skyrius 

atliktų konkretų uždavinį. 

7. Veiksmų planavimas. Metinis būsimų veiksmų planas buvo apsvarstytas 2011 m. birželio 

mėnesį. Buvo patvirtinta šio plano ataskaita ir biudžetas trečiajam laikotarpiui. Gauta 160.000 eurų. Be 

to, trečiojo laikotarpio finansavimas vėlavo, nes pinigai nebuvo pervesti. Taigi darbo planas buvo 

persvarstytas, pagrindinį dėmesį skiriant šiems planuojamiems rezultatams: leidinių publikacijoms ir 

darbui baigiamojoje konferencijoje Berlyne. Projekto dalyviai svarbiausią dėmesį sutelkė trims sienoms 

Europoje. Galutinėms STSM vietoms buvo priskirtos: Palestina (Vakarų Krantas), Norvegija/Rusija, 

Berlynas (miesto sienos), Kaukazas (Jordanija ir Turkija). Po pasitarimų nutarta, kad komiteto nariai 

(MC) patvirtintų patikslintą darbo planą ir biudžetą, skirtą trečiajam laikotarpiui (2011 11 01–

2012 10 31).  

8. Susitarimai dėl leidinių ir mokslinių tyrimų pasiūlymų. Susitarta, kad visiems EastBordNet 

nariams turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti leidinių ir mokslinių tyrimų planuose. Pažymėta: CRESC 

pasiūlė padėti finansuoti mokslinių tyrimų dotaciją; šis klausimas paliktas svarstyti. Buvo pritarta, kad 

visi projekto dalyviai galės dalyvauti leidyboje, t.y. būsimose publikacijose. Sarah Green buvo įpareigota 

susipažinti su ERC sinergijos dotacija ir nutarti, kaip geriau įgyventi šiuos pasiūlymus. Baigiamoji 

konferencija, kaip ir buvo planuota, vyks 2013 01 11–13 Humboldto universitete Berlyne (Vokietija). 

9. Prašymas dėl naujų narių. Nebuvo pateikta jokių naujų prašymų.  

10. Konstatuota, kad lyčių proporcija projekte yra tokia: moterys sudaro apie 60% (vyrai – 40%) 

visų COST projekto dalyvių; jaunesniųjų moterų mokslininkių yra 70% (atitinkamai vyrų – 30%). 

11. COST šalių dalyvavimas. Rusija ir Albanija dalyvavo posėdyje MC7 ir leidybos grupės 

susitikime. 

12. Tinklapio naujienos. Svetainė bus plečiama. Konstatuota, kad ji – dinamiška, naudinga, 

pastoviai atnaujinama, turi nuolat didėjantį lankytojų skaičių. 
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II.  Antras is minėto projekto COST valdymo komiteto posėdis įvyko 

2012 m. gegužės  mėn. 3 d. Paryžiaus Pirmojo universiteto Geografijos institute 

(Prancūzija) .  Posėdyje dalyvavo viena COST projekto narė iš Lietuvos: doc. dr. Basia Nikiforova 

(Lietuvos kultūros tyrimų institutas; COST projekto Lietuvoje vadovė). Posėdžio darbotvarkėje 

numatyta svarstyti 11 klausimų, susijusių su COST projekto organizavimu, jo tolesne raida ir pabaiga.  

 

Posėdžio darbotvarkė ir komentarai:  

1. Dalyvių pasveikinimas. COST pirmininkė Sarah Green pasveikino MC narius, pasveikinimo ir 

nuoširdžios padėkos žodžius ištarė ir vietos organizatorė Susan Ball. 

2. Buvo patvirtinta darbotvarkė. 

3. Buvo patvirtintas paskutinysis posėdžio protokolas (MC7, 2012 01 27, Stambulas). 

4. Projekto klausimų aptarimas. Kalbėta apie MC7 konferencijų komiteto formavimą. COST 

biuro (pranešėja Jeanette Nchung Oru / Geny Piotti) ataskaitos nebuvo todėl, kad pastarąjį laikotarpį 

nebuvo jokių veiksmų. Sarah Green pranešė, kad pakeistas mokslo pareigūnas – vietoj Julios Stamm 

Geny Piotti paskirtas administratorius Solène Droy Jeannette Nchung Oru (prieš tai buvo Andreas 

Obermaier). 

5. Komiteto narių (MC) skaičius nepasikeitė, dalyvauja tos pačios šalys, naujų narių nepriimta. 

Sarah Green nurodė, kad yra didelis vėlavimas mokėti kompensacijas už 2012 m. gegužę.  

6. Darbo grupių ataskaitos apie nuveiktą veiklą. Dėl to, kad pinigų nebuvo gauta, buvo 

sustabdyta ir darbo grupių veikla, taigi susitikimai per šį laikotarpį nebuvo organizuojami. Po to tartasi 

dėl biudžeto planavimo. Biudžetas ir darbo planas buvo patvirtinti. Trečiajam laikotarpiui buvo paskirta 

160.000 eurų. Buvo susitarta, kad MC7, kad darbo grupės susitikimai vyks Nijmegene (Nyderlandai), 

Aarhuse (Danija), Nikozijoje (Kipras) ir Atėnuose (Graikija). Taip pat buvo susitarta, kad 160.000 eurų 

bus panaudota, organizuojant konferenciją Berlyne, parengiant galutinius projekto leidinius. 

7. Susitarta, kad Sarah Green prašys, kad baigiamasis laikotarpis būtų pratęstas dar 6 mėnesiams. 

Toks dokumentas buvo paruoštas, jį pasirašė visi komiteto nariai (MC). Patvirtintas ilgalaikis 

planavimas: su Manchester University Press buvo pasirašytas susitarimas dėl knygų, atspindinčių atliktus 

tyrimo rezultatus, serijos leidybos. Susitarimą pasirašė Sarah Green. Būsimų tyrimo knygų struktūra ir 

apimtis buvo išdiskutuota redaktorių susitikime. Įpareigota komiteto narius (MC) kuo plačiau bendrauti 

su žurnalistais ir masinės informacijos priemonėmis, stengtis kuo plačiau skleisti ir reklamuoti atliktą 

EastBordNet tyrimą.. 

8. Berlyno konferencijos Relocating Borders: a comparative approach (Perkėlimo sienos: 

lyginamasis požiūris) planavimas. Patvirtinta, kad ji vyks Humboldto universitete. Informacija apie 
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konferenciją buvo platinta 2011 m. balandžio–birželio mėnesiais. Konferencijos dalyviams bus suteikta 

20 minučių kalbėti, po to toks pat laikas bus skirtas diskusijoms. Aptarti ir biudžeto klausimai: 

išanalizuota kainodaros schema. Konferencijos biudžeto projektui planuojama skirti 38,517.83 eurų. 

Patvirtintas registracijos mokestis. Planuojama surengti fotografijų parodą, o kiekvienam konferencijos 

dalyviui bus įteikiama fotografijų knyga. 

9. STSM planavimas (fotografija). Likusius STSM planuota daryti Norvegijos / Rusijos ir 

Turkijos / Gruzijos sienų erdvėje. 

10. Dėl darbo dokumentų: visi dokumentai bus paskelbti projekto interneto svetainėje. Portalas 

Wiki nebuvo itin sėkmingas, nes jis nebuvo daug naudojamas. Tačiau viso projekto svetainė susilaukė 

gausaus lankytojų lauko. Visą laiką ji buvo atnaujinama; į ją buvo įtraukti dokumentai iš Katanijoje 

(Italija) vykusios konferencijos, taip pat buvo įkeltos Izraelio, Kosovo ir Berlyno nuotraukos. 

11. Uždarymas. Sarah Green padėkojo komiteto nariams (MC) už dalyvavimą posėdyje. 

 

III.  Paskutinis minėto projekto COST valdymo komiteto ir darbo gru pių 

posėdis vyko 2013 m. sausio mėn. 14  d. Humboldto universitete Berlyne 

(Vokietija) . Jame dalyvavo du COST projekto nariai iš Lietuvos: doc. dr. Basia Nikiforova (Lietuvos 

kultūros tyrimų institutas; COST projekto Lietuvoje vadovė) ir doc. dr. Vladislavas Sotirovičius (Mykolo 

Romerio universitetas). Projektas turėjo būti baigtas iki tol, kol posėdžių sekretorius išplatins MC, DC 

pranešėjų ir COST biuro dokumentus. Taip pat mes dalyvavome tarptautinėje konferencijoje Relocating 

Borders: a comparative approach („Perkėlimo sienos: lyginamasis požiūris“), kuri vyko 2013 m. sausio 

mėn. 11–13 dienomis. 

 

Posėdžio darbotvarkė ir komentarai:  

1. Posėdžio dalyvių pasveikinimas. 

2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

3. Dėl paskutinio posėdžio protokolo patvirtinimo. 

4. Naujienos iš COST ofiso. Nėra naujų šalių ar kokių nors pasikeitimų komiteto narių (MC) 

tarpe. Apsvarstyta biudžeto padėtis. Akcentuota problema, kad yra didelis vėlavimas, bet pinigai leidybai 

turėtų ateiti laiku. Apsvarstytas STSM statusas ir naujų paraiškų rengimas. 

5. Patvirtinta, kad lyčių pusiausvyra visuose karjeros etapuose išliko ta pati. Niekas nepakito. 

Moterys ir toliau sudaro apie 60% (vyrai – 40%) visų COST projekto dalyvių, o jaunesniųjų moterų 

mokslininkių yra 70% (vyrų atitinkamai – 30%). 

6. Atnaujintas COST biuras: vietoj Julios Stamm Geny Piotti paskirtas administratorius Solène 

Droy Jeannette Nchung Oru (prieš tai buvo Andreas Obermaier). 
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8. Aptartas metinės konferencijos Relocating Borders: a comparative approach / Perkėlimo 

Sienos: lyginamasis požiūris  parengimas ir / ar atsiliepimai iš DC. 

9. Mokslinis planavimas. Mokslo strategija numatoma tokia: parašyti ir išleisti knygas (keturis 

tomus), pinigai šitai leidybai bus paskirti. Biudžeto planavimas (didžioji gautų pinigų dalis bus skiriama 

projekto administravimui ir leidiniams: redagavimui, korektūrai, dizainui ir leidyklų išlaidoms). Ilgalaikis 

planavimas: išleisti knygas, rašyti naujus projektus apie sienų perkėlimą ir naują teritorijos prasmę. 

Projekto svetainė yra gausiai lankoma, todėl nutarta prašyti COST ofisą padėti svetainei toliau veikti 

(maždaug dar 2–3 metus). Projekto sklaida (bus leidžiami leidiniai, plečiama informacinė veikla). 

11. Prašymai dėl naujų narių. 

12. Posėdžio uždarymas ir atsisveikinimas su projekto dalyviais. 

 

Norėtųsi pažymėti, kad dalyvavimas šioje programoje man, dr. Basiai Nikiforovai, buvo labai 

naudingas, nes padėjo įgyti įgūdžius dirbant didelėje mokslinių tyrimų grupėje. Tuo pačiu metu projektas 

išplėtė ir sutvirtino mano Europos Sąjungos vertybes ir tolerancijos sistemą. Valstybių siena, kaip 

mokslinių tyrimų objektas, – tarpdisciplininė problema. Mokslininkas negali gyventi vien tik savo 

profesijos interesais, ir šia prasme, kad tai suteikė man ir kitiems šio projekto dalyviams, įgūdžių pasiekti 

sinergetinį požiūrį.  

Taip pat noriu padėkoti visiems projekto dalyviams už jų aktyvų dalyvavimą tyrime: Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros vedėjui dr. prof. dr. (HP) Tomui 

Kačerauskui, doc. dr. Agneškai Juzefovič, Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Vladislovui Sotirovičiui 

ir savo bendradarbiams – Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkams dr. Vytautui Bereniui ir 

Virginijui Savukynui.  

Didžiai dėkinga esu už suteiktą paramą ir Lietuvos mokslo tarybai bei COST ofisui Lietuvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Basia Nikiforova 

Vyresnioji mokslo darbuotoja 
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Tel. +370 5 213 43 15 

El. paštas: bnikiforova@hotmail.com 


