
ATASKAITA  

Apie dalyvavimą COST veiklos TD1204 “Modelling nanomaterial toxicity” susirinkime 

(2013.03.25-26 Edinburgas, Didžioji Britanija) 

 

 2013.03.25-26 įvyko pirmasis COST veiklos TD1204 „Modelling nanomaterial toxicity“ 

valdymo komiteto susitikimas. Jo metu buvo aptarti svarbiausi klausimai susiję su veiklos vykdymu. 

COST biuro atstovas Kent Hung supažindino su naujovėmis vykdant COST veiklas. 

Svarbiausia jų, kad praplėsta COST partnerių geografija įtraukiant Argentiną, Kanadą, N.Zelandiją, 

PAR. Taip pat skatinamas ir papildomai finansuojamas kaimyninių COST valstybių atstovų 

atvykimas į veiklos renginius. 

Susitikime buvo peržiūrėtas ir patvirtintas šių metų veiklos biudžetas (viso 98.000 EUR): 

10.000 EUR skiriama trumpalaikiams mokslininkų vizitams, 24.780 valdymo komiteto posėdžiui ir 

darbo grupių susitikimams organizuoti, 18.920 EUR mokymams surengti (Roma, 2013.08.07-09), 

2.300 EUR svetainės kūrimui ir veiklos viešinimui. Veiklos dalyviai buvo raginami aktyviau 

organizuoti trumpalaikius mokslinius vizitus, turint omenyje galimybę papildomai gauti finansavimo 

šiai veiklai. Vizituose prioritetas teikiamas jauniems tyrėjams bei doktorantams. 

Veiklos dalyviai nutarė per šiuos metus parengti išsamų apžvalginį straipsnį, kuris apimtų 

nanodalelių sintezės ir charakterizavimo, toksiškumo ir modeliavimo sritis. Straipsniu bus siekiama 

apibendrinti naujausius mokslo pasiekimus, svarbiausius žinių trūkumus ir tolesnes mokslinių tyrimų 

gaires, kurios susijusios su nanodalelių toksiškumo modeliavimo problemomis.  

Veikloje sudarytos trys darbo grupės: 1) ND sintezės ir charakterizavimo, kuri daugiau apima 

fizinių mokslų atstovus; 2) ND toksiškumo ir ekotoksiškumo, kurią sudaro biologai, toksikologai ir 

kitų biomedicinos mokslų specialistai; 3) Matematikai ir informatikai, kurie užsiima kiekybinių 

matematinių modelių kūrimu.  

Išsamiose diskusijoe daug dėmesio skirta bendroms nanotoksiškumo problemoms, pvz., ND 

apibrėžimui, didelei jų įvairovei, klasifikacijai bei duomenų sisteminimo poreikiui, skirtingiems 

socialinių grupių (pramonės, mokslo, valdymo institucijų, visuomenės) interesams ND toksiškumo 

atžvilgiu. Iš pradžių aptartos pagrindinės mokslinės kryptys ir klausimai kiekvienoje darbo grupėje. 

Vėliau temos buvo integruotos bendrame kontekste ieškant sąlyčio taškų tarpdisciplininėje plotmėje. 

Apibrėžti pagrindiniai uždaviniai, kurie bus sprendžiami darbo grupėse ateinančiuose susitikimuose.  

Nutarta ateinantį susitikimą surengti Romoje (2013.08.05-06). Jame kiekvienos šalies atstovas 

pristatys trumpą pranešimą apie savo vykdomą mokslinę veiklą, taip pat kelis dalykinius mokslinius 

pranešimus siekiant giliau suprasti COST veiklos problematiką ir suderinti skirtingo profilio 

mokslininkų požiūrį. Į susitkimą bus kviečiami ir išoriniai ekspertai. Renginys bus derinamas su 

nanotoksiškumo modeliavimo mokymais (2013.08.08-09). 

 

Vytautas Kulvietis 


