
ATASKAITA 

apie dalyvavimą 2014 metų COST veiklų valdymo komitetų posėdyje 

ir apie jame nagrinėtus klausimus 

 

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

pavaduotoja, nuo 2014 m. dalyvauju COST programos projekte COST Action IS1307: „New Materialism: 

Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter'”/ „Naujasis materializmas ‘Kaip materija 

tampa daiktu‘ – Europos akademinės bendruomenės tinklo perspektyvos”, (veiklos Nr. IS1307), projekto 

trukmė 4 metai: pradžia 2013 m. lapkritis – pabaiga 2017 m. lapkritis. Šiame projekte mes, trys mokslininkai iš 

Lietuvos kultūros tyrimų instituto, pradėjome dalyvauti nuo 2014-06-23
1
. 

2014 metais įvyko vienas COST programos šio projekto VK posėdis, kuriame man teko dalyvauti. 

 

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

2014 09 24 Barselonoje (Ispanija). Šiame posėdyje, kuris įvyko prieš projekto konferenciją „Naujojo 

materializmo metodologija: lytinė, politinė, skaitmeninė / New Materialist Methodologies: Gender, 

Politics, the Digital“ (pastaroji organizuota 2014-01-25–26), dalyvavo vienas COST projekto narys iš 

Lietuvos – doc. dr. B. Nikiforova (Lietuvos kultūros tyrimų institutas). 

 

Posėdžio darbotvarkė ir komentarai: 

1.0 Sveikinimo žodžiai: dr. Eirikur Smari Sigurdsson ir mokslo programos atstovė dr. Rossella Magli. 

1.01 Darbotvarkės tikslinimas ir priėmimas (dr Iris van der Tuin).  

1.02 Problemos, kilusios paskutiniame COST VK posėdyje Briuselyje svarstant COST biuro ataskaitą 

(pranešėja projekto administratorė dr. Rossella Magli), aptarimas. 

1.03 Svarstytas biudžeto planavimas. Taip pat aptarti išlaidų planinėms konferencijoms, seminarams, vasaros 

mokykloms ir publikacijoms skyrimo klausimai. Detaliai išnagrinėtos visos elektroninio susirašinėjimo 

galimybės, numatančios projekto dalinių autentiškumo stiprinimą ir konfedencialumo išlikimą. 

1.04 Aptartas veiksmų narystės atnaujinimas: 

 valdymo komitetų posėdžių sudarymas (viena valstybė turi du balsus) 

 darbo grupės dalyvavimas + procesas + lūkesčiai  

 darbo grupės dalyvavimas ir „veiksmų lyderystė" lapas  

 dalyvių iš COST programoje nedalyvaujančių valstybių (pavyzdžiu Australija) įtraukimo klausimai ir 

taisyklės  

1.05 Atnaujinimai iš komitetų (prisiminus) 

 konferencijos pirmininkė (Revelles-Benavente) 

 mokymo mokyklos pirmininkė (Marie-Luise Angerer) 

 •STSM koordinavimas (Sigrid Schmitz Bjorn Thorsteinsson) 

                                                           
1
 2014 m. birželio 23 d. COST komisijos, sudarytos 2013-09-12 Tarybos valdybos nutarimu Nr. 8V-8, sprendimu 

(posėdžio protokolo Nr. COST-KO-14-3) Jūs esate skiriamas Lietuvos atstovu į COST IS1307 veiklos valdymo 

komitetą. 
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 • mokymo mokykloje koordinavimas (Kathrin Thiele ir Vacancy) 

 • ekspertų grupės veiksmai (Salla Peltonen, Ilona Hongisto, Cecilia Asberg, Beatriz Revelles-Benavente, 

Agnes Kovacs) 

1.06 Projektas „Veiksmo planas“  

Veiklos sritys: 

• konferencijos (per vienerius metus organizuojama viena konferencija) 

• mokymo mokyklos (jose gali dalyvauti mokslininkas, kuris ne daugiau kaip prieš 8 metus yra gavęs 

daktaro laipsnį) 

• DG susitikimai 

• sklaida be interneto svetainės 

COST politika: 

• lyčių pusiausvyra (iš visų šio projekto dalyvių moterys sudaro beveik 85%; išaugo ir projekte 

dalyvaujančių vyresnio amžiaus moterų skaičius) 

• ENG dalyvavimas 

• įtraukimas kitų šalių 

• pramonės dalyvavimas (atvejų studijų metais 2)  

1.07 Ryšiai (komunikacija): vidiniai / išoriniai / interneto svetainė 

Ryšiai (komunikacija) bus vidiniai / išoriniai / interneto svetainė. Internetinėje svetainėje bus patalpinti visi 

Barselonoje vykusios konferencijos pranešimų tekstai. Svarbiausias dėmesys nukreiptas į techninę COST 

internetinio puslapio pusę. 

 

II. Aš, dr. B. Nikiforova, dalyvavau projekto darbo grupėje nr.3, kuri vadinasi „Naujasis vaizduojamojo 

meno materiarizmas“ (grupės vadovai: prof. Marie-Luise Angerer, dr. Katve-Kaisa Kontturi ir dr. Milla 

Tiainen). Šioje grupėje aš pristačiau mūsų Instituto projektą „Kūno transformacijos Lietuvos 

vizualiniame mene: materialumo rekonceptualizacija”. Po to dalyvavau diskusijose apie būsimąją 

projektinę veiklą, kuriose, be kita ko, buvo kalbama ir apie šios temos svarbiausias definicijas.  

 

III. Be pranešimo dalyvavau 2014-09-25–26 vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Naujojo materializmo 

metodologija: lytinė, politinė, skaitmeninė / New Materialist Methodologies: Gender, Politics, the 

Digital“ (konferencijos organizatoriai Ms. Beatriz Revelles Benavente ir dr. Ana M. González Ramos). 

Pranešimas šiai konferencijai nebuvo ruošiamas todėl, kad į šį tarptautinį projektą Lietuva įsijungė 

ganėtinai vėlai, t. y. beveik paskutiniuoju terminu (2014 m. vasarą), o tada jau konferencijos programa 

buvo iš esmės sudaryta. 
 

 

 

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 
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