
Lietuvos atstovės doc. Audronės Ragaišienės ataskaita apie dalyvavimą Tarptautinės mokslo 
ir technologijų plėtros programos COST veikloje (veikla MP1206 „Elektriniu verpimu 
suformuotos nanogijos biokompozitams ir inovatyviam pramoniniam panaudojimui“, 
„Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial 
applications“ 2013-2017 m.). 

2013 metais dalyvauta trijuose COST veiklos renginiuose: 

1. 2013 05 23 d. Briuselis, Belgija. Doc. A. Ragaišienė ir lekt. Ž. Rukuižienė (pavaduojanti 
atstovė) dalyvavo COST veiklos MP1206 pirmąjame valdymo komiteto posėdyje, kuriame 
dalyvavo valdymo komiteto atstovai iš 26 šalių. COST biuro mokslinė atstovė dr. Caroline 
Whelan padarė pranešimą apie COST veiklų pagrindinius principus. Po pranešimo buvo 
priimtos COST veiklos MP1206 valdymo komiteto veikimo taisyklės. Cost biuro atstovė 
Tania Gonzalez Ovin perskaitė pranešimą apie COST finansines ir archyvų kaupimo 
taisykles. Šios COST veiklos valdymo komiteto pirmininku  išrinktas dr. Erich Kny 
(Austrija), pirmininko pavaduotoju - prof. Tamer Uyar (Turkija), sekretore ir iždo valdytoja 
– dr. Maria Moragues Canova (Italija). Nutarta įkurti penkias darbo grupes ir buvo išrinkti jų 
vadovai. Aptartos tolimesnės COST veiklos gairės, būsimieji posėdžiai, biudžetas, tinklapio 
kūrimas.  

2. 2013 11 3-7 d. Barselona, Ispanija. Lekt. Ž. Rukuižienė ir dokt. J. Malašauskienė (jaunoji 
tyrėja) dalyvavo tarptautinės konferencijos Polymar 2013 tobulinimosi mokykloje 
„Polimerinių nanopluoštų elektrinis verpimas“. Renginys skirtas jauniesiems 
mokslininkams, dirbantiems polimerų srityje. Skaityti pranešimai „Investigation of 
Nanofibres Web Structure Uniformity Manufactured by Electrospining“ (Ž. Rukuižienė, R. 
Milašius, R. Valickaitė) ir „Evaluation of Quality of Web From Electrospun Nanofibres“ (J. 
Malašauskienė, R. Milašius). 

3. 2013 12 3-4 d. Londonas, Anglija. Doc. A. Ragaišienė ir prof. R. Milašius (darbo grupės 
narys) dalyvavo pirmąjame bendrame darbo grupių susitikime ir valdybos komiteto 
posėdyje. Darbo grupių susitikime kiekvienas dalyvis pristatė savo tyrimus ir pasiekimus 
COST MP1206 veiklos tematika; buvo išklausyta 14 pranešimų iš kiekvienos darbo grupės 
tematikos.  Valdymo komiteto posėdyje buvo aptarti COST MP1206 pasiekimai, nagrinėta 
COST veiklos finansinė ataskaita, svarstyti ateities planai, tame tarpe būsimų veiklų 
pristatymo galimybės, konferencijos, darbo grupių susitikimai, tobulinimosi ir vasaros 
mokyklos jauniesiems tyrėjams, 2014 metų ataskaitinio valdymo komiteto posėdžio data ir 
vieta (2014 spalio mėn. Novisad, Serbija). 
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