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Ataskaita 

 

Buvo pristatyti visi Europos Sąjungos šalių atstovai, iki šiol prisijungę prie COST (angl. European 

Cooperation in Science and Technology) sekcijos. Nurodyta, kad kiekviena šalis turi tik vieno balso 

teisę, net jeigu dalyvauja keletas tos pačios šalies delegacijų. 

 

Nuo pirmojo susitikimo Briuselyje naujieji nariai jau priimti į komitetą, išrinkti darbo grupių lyderiai. 

Nurodyta, kurios Europos Sąjungos narės dar neiškėlė savo kandidatų: Graikija, Liuksemburgas ir 

Latvija. Pastarajai aš pateikiau siūlymą.  

Tolimesniuose svarstymuose, dėl ateityje galimos Lietuvos veiklos šioje srityje, buvo pristatyti 

atrankos kriterijai Trumpalaikei mokslinei misijai (angl. Short Term Scientific Mission, STSM). 

Trumpalaikė mokslinė misija kreipiama į jaunuosius mokslininkus (angl. Early Stage Researchers, 

ESR), kurie pasiruošę vykdyti mažesnius trumpalaikius projektus, – nuo penkių dienų iki trijų mėnesių 

– ypač užsienio institucijose. Deja, biudžete numatyta tik 10 tūkstančių eurų per metus, – svarbu 



paminėti – jei neatsiranda jaunų mokslininkų galinčių pasiūlyti projektą. Paraiškos turi būti aptariamos 

su manimi. 

Sudarytos šešios darbo grupės: 1. Erdvė ir laikas. 2. Žmonės ir ryšiai. 3. Tekstas ir temos. 4. 

Dokumentai ir kolekcijos. 5. Keitimasis duomenimis ir strateginis planavimas. 6. Sintetinės studijos ir 

informatyvumas. Darbo grupių užduotis yra pasiruošti skirta tema, pirmiausia, idėjas, kurios galėtų būti 

taikomos COST sekcijoje Europoje, o antra, darbo grupės turi paruošti svarbiausius klausimus savo 

sekcijoje, sekančioje konferencijoje, vyksiančioje Oksforde, 2015 metų kovą. Kadangi tai yra 

pagrindinis mano narystės rūpestis – plėtoti katalogavimo konceptus, mokslinę analizę ir laiškų 

kolekcijų skaitmeninimą Lietuvos bibliotekose ir archyvuose – aš prisijungiau prie Lietuvos, 4 darbo 

grupės, kurios siekiai yra: 1. „Suregistruoti Europos korespondencijos kolekcijas“; 2. „Išanalizuoti, 

kaip šios kolekcijos formavosi ir kokius iššūkius tai mokslininkams“. Mano siūlymu, ketvirta darbo 

grupė konferencijoje Oksforde parengs temą „Kaip gauti prieigą prie kolekcijų Europoje“. 

Punktas 8a buvo skirtas diskusijai apie tolimesnę strategiją. Pirmininko pareiškimas, kad tik darbo 

grupių lyderiai turėtų nominuoti savo grupių narius, buvo pakeistas, nes aš balsavau „prieš“; dabartinis 

sprendimas teigia, kad darbo grupių lyderiai turi derinti sprendimus su atstovais iš Vykdomojo 

komiteto. 

Aptartas konferencijos ir mokymų organizavimas Oksforde (2015 m. kovo 21 - 25 d.) Be to, šioje 

konferencijoje įvyks kitas Vykdomojo komiteto posėdis. Aš, žinoma, labai norėčiau, kad mokymuose 

dalyvautų ir Lietuvos atstovas, kadangi čia bus supažindinama su laiškų katalogavimo ir skaitmeninimo 

pagrindais, atitinkančiais dabartinius europinius standartus. Dalyvis turi pateikti atskirą paraišką, dėl 

COST finansavimo. Aš jau sutariau su sekcijos pirmininku, profesoriumi Hotsonu, kad paraiškos 

Vilniaus universiteto bibliotekos vardu  bus būtinai paruoštos. 

Aptartos būsimų posėdžių vietos. Diskusija vis dar vyksta. Norėtume, vieną iš posėdžių organizuoti 

Vilniuje. 

Valdymo komitetas sutiko kitus du prisistatymus surengti Graco ir Berlyno konferencijų dalyviams. 

Buvo sutvarkytas Stenfordo universiteto (JAV), kaip aprobuotos institucijos, priėmimas į COST 

sekciją; priimta vienbalsiai. 

Galiausiai dar kartą patvirtinta, kad kitas Vykdomojo komiteto posėdis vyks Oksforde. 

 

Axel E. Walter 


