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2014 m. lapkričio 28 d. Briuselyje įvyko COST veiklos IS1404 pirmasis pradinis Valdymo 
komiteto posėdis. Jame dalyvavo per apie 40 žmonių: 26 veikloje dalyvaujančių šalių atstovai bei 
COST veiklos administratoriai.  
 
Pirmojo posėdžio tikslai, kaip įprasta, yra geriau pažinti tinklo dalyvius ir užmegzti ryšius su 
potencialiais tyrimų partneriais, išrinkti veiklos vadovus ir pasiskirstyti kitas pareigas, patvirtinti 
artimiausių metų veiksmų planą ir biudžetą. Darbo dienotvarkėje numatyti: 
 
1. COST veiklos būklės ir kaitos paaiškinimas 
2. Delegatų prisistatymas 
3. Bendri paaiškinimai apie COST mechanizmą, dalyvavimo, atsiskaitymo ir finansavimo sąlygas 
4. Susitarimas dėl vidinių Valdymo komiteto procedūrų 
5. Pirmininkaujančiojo ir jo pavaduotojo rinkimai 
6. Veiklos biudžeto administratoriaus skyrimas 
7. Pareigų pasiskirstymas ir veiklos plano aptarimas 
8. Pirmųjų metų veiklos plano ir biudžeto tvirtinimas 
 
Tarp delegatų buvo gana nemažai mokslininkų, su kuriais Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultetui jau yra tekę bendradarbiauti, tačiau susipažinome ir su naujais potencialiais partneriais, su 
kuriais galėtų bedradarbiauti skaitymo psichologai bei edukologai. Tarpdisciplininis tinklas jungia 
leidybos ir IKT studijų, neuropsichologijos, literatūrologijos ir kalbotyros, bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslo, medijų ir komunikacijos mokslų atstovus. Tad pasistengsime platinti COST 
veiklos informaciją visai Lietuvai. Jau pradėjome ieškoti tam tinkamo kanalo. 
 
Posėdyje vinebalsiai išrinkta COST veiklos IS1404 pirmininkė dr. Anne Mangen iš Norvegijos 
Stavangerio universiteto (kuris ir paskirtas veiklos biudžeto administratoriumi), o jos pavaduotoju, 
taip pat visiems pritarus, tapo prof. Adriaanas van der Weelas iš Nyderlandų Leideno universiteto. 
Kitos pareigos taip pat paskirstytos tarp veiklos dalyvių. Elena Macevičiūtė tapo atstove ryšiams su 
leidėjais, o Arūnas Gudinavičius – atstovu ryšiams su programinės įrangos ir technologijų 
gamintojais. Dabartiniai Lietuvos dalyviai priklauso 2 darbo grupei: Skaitymo raidos aspektai, 3 
darbo grupei: Skaitymo patirties ir emociniai aspektai, tačiau numatoma, kad galime dalyvauti ir 4 
darbo grupėje: Ergonominiai skaitymo aspektai. Kartu su kitais Lietuvos atstovai, be abejo, galime 
įsijungti ir į 1 darbo grupę: Tęstinis/kvalifikuotas (PISA amžiaus tarpsnio) skaitymas. 
 
Pirmųjų metų biudžetą sudaro 152.000 eurų, kurie buvo paskirstyti Valdymo komiteto bei darbo 
grupių posėdžiams, seminarų rengimui ir mokymams. Pirmasis mokslinis seminaras įvyks 2015 
metų pavasarį Liublianoje. Ypač didelio susidomėjimo susilaukė 2015 m. rugsėjo mėn. numatyti 
mokymai Berlyno Laisvajame universitete vadovaujami prof. Arthuro Jacobso apie akių sekimo ir 



neurologijos mokslo technologijų taikymą skaitymo tyrimams. Numatyta padidinti lėšas šiam 
renginiui ir padidinti dalyvių skaičių nuo aštuonių ligi šešiolikos. 
 
Bendra posėdžio atmosfera buvo draugiška ir darbinga, visi noriai dalinosi būsimais darbo planais, 
aptarinėjo jau atliekamus darbus, ieškojo bendradarbiavimo galimybių. Posėdis buvo puikiai 
parengtas, tad jokių konfliktų ar sunkumų jo metu nekilo. Už tai galima padėkoti COST veiklos 
mokslo vadovei dr. Rosselai Magli ir administratorei Valentinai Vignoli. 
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