
 

ATASKAITA APIE DALYVAVIMĄ COST VEIKLOS TD1204 

SUSIRINKIME (2010.10.24. Briuselis) 

 

2010 m. spalio 24 d. Briuselyje įvyko pirmasis COST veiklos TD1204 “Modelling 

Nanomaterial Toxicity (MODENA)” (liet. “Nanomedžiagų toksiškumo modeliavimas”) 

valdymo komiteto susirinkimas. 

Dabar prie šios veiklos yra prisijungę 19 šalių, tarp jų ir Lietuva, kurios prisijungimą 

inicijavo Vilniaus universiteto Onkologijos institutas.  

Susitikimo metu šalių atstovai trumpai prisistatė ir papasakojo apie savo vykdomą 

mokslinę veiklą. Dalyviai buvo iš įvairių mokslo sričių: fizikai, chemikai, biologai, 

toksikologai bei programuotojai. Dr. Lang Tran pristatė šios COST veiklos problematiką ir 

viziją. Pagrindinis jo tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų Europos šalių 

mokslininkų grupių, siekiant kurti kiekybinius modelius, kurie susietų nanomedžiagų struktūrą 

su jų biologiniu poveikiu ir toksiškumu. Tikimasi, kad ateityje tokie modeliai padės iš anksto 

prognozuoti, kurios naujai projektuojamos medžiagos bei nanodalelės būtų suderinamos su 

biologiniais proecsais ir jų nepaveiktų, o kurios sukeltų žalingą poveikį. Tai leis optimizuoti 

nanodarinių fizikochemines savybes ir gaminti tik perspektyvias, potencialiai saugias 

medžiagas. Plačiau su šia veikla galima susipažinti COST svetainėje: 

http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/TD1204?. 

COST biuro atstovai - dr. Caroline Whelan ir administratorius Kent Hung - papasakojo 

apie COST projektų paskirtį, struktūrą, veiklų vykdymo principus, finansavimo galimybes. 

Daug dėmesio buvo skirta finansavimo mechanizmui ir efektyviam lėšų pasikirstymui. 

Susirinkimo metu buvo išnagrinėtos ir patvirtintos COST veiklos TD1204 vidinės darbo 

tvarkos taisyklės. Buvo išrinktas valdymo komiteto pirmininkas, juo tapo Didžiosios Britanijos 

atstovas dr. Lang Tran. Taip pat buvo paskirstytos vicepirmininko, reporterių, mokslininkų 

vizitų organizatorių atasakomybės. Kadangi ši veikla yra tarpdisciplininė, tai buvo suburtos 

trys darbo grupės pagal jų mokslinę tematiką.  

Pirmoji grupė apjungia mokslininkus dirbančius nanodarinių sintezės ir 

charakterizavimo srityje (grupės vadovas Terence Wilkins, DB), 

Antroji grupė užsiima ND biologinio poveikio ir toksiškumo tyrimais (vadovė Andrea 

Haase, Vokietija) 

Trečioji grupė apjungia programuotojus, užsiimančius teoriniu ND modeliavimu 

(vadovas Tomasz Wejrzanowski, Lenkija). 

http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/TD1204?


 

Prelimenariai suskirstytas ateinančių metų veiklos biudžetas. Nutarta ~25.000 EUR 

skirti mokymams (2 vasaros mokykloms), ~25.000 EUR skirti darbo grupių susitikimams, 

~10.000 EUR trumaplaikiams mokslininkų vizitams, ~5.000 EUR interneto svetainės kūrimui 

ir palaikymui. 

Nutarta artimiausią valdymo komiteto susitikimą surengti 2013 m. kovo mėn. Estijoje 

arba Prahoje kartu derinant su tarptautine konferencija “2nd QNano Integrating Conference”. 
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