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„Psichologai panašėjo į miegan-

čią bendruomenę, ir tik dabar pa-

budo iš letargo miego, - atidaryda-

ma konferenciją sakė VU prorek-

torė doc. dr. Birutė Pociūtė. - Šis 

renginys - pirmas žingsnis po ilgos 

stagnacijos. Norisi dideles viltis dė-

ti į naują psichologų kartą, nes rei-

kia naujų veidų, naujų idėjų ne tik 

Lietuvoje". Ir iš tiesų: ilgą laiką at-

rodė, kad Vilniaus universitete mo-

kosi vieni fizikai. Atėjo laikas ir psi-

chologams pasigirti tuo, ką yra pa-

siekę. 

Idėja organizuoti šią konferen-

ciją kilo VU Klinikinės ir organi-

zacinės katedros doktorantui Eval-

dui Kazlauskui. Praėjusių metų 

lapkričio pabaigoje jo suburtas šau-

nus organizacinio komiteto kolek-

tyvas (trys doktorantai bei trys ma-

gistrantai), gavę šiltą katedros ve-

dėjos prof. dr. Danutės Gailienės 

palaiminimą, pradėjo darbą. Pir-

moji konferencija nebūtų tokia sėk-

minga, jei ne mokslinio komiteto

nariai, kurie nuoširdžiai palaikė 

jaunosios kartos siekius. Mokslinį 

komitetą sudarė pirmininkė 

prof. habil. dr. Danutė Gailienė, 

prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevi-

čius, doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, 

Filosofijos fakulteto prodekanas 

doc. dr. Remigijus Bliumas ir Ben-

drosios psichologijos katedros ve-

dėja doc. dr. Laima Bulotaitė. 

Dalyvavo 23 pranešėjai ne tik iš 

Vilniaus, bet ir iš kitų Lietuvos (ir 

ne tik) universitetų - VDU, LTU, 

SU, taip pat Respublikinės Vilniaus 

psichiatrijos ligoninės. Dėl tokios 

pranešimų gausos konferencija vy-

ko dviejose sekcijose - klausytojai 

galėjo pasirinkti jiems įdomesnę te-

matiką. Pranešimų temos buvo la-

bai įvairios: psichikos sutrikimų ir 

psichoterapijos tyrimai, organizacijų 

psichologiniai aspektai, suicidolo-

giniai bei gyvenimo baigtinumo ty-

rinėjimai, vaiko raida ir psichinė 

sveikata, stresinių situacijų poveikis 

bei įveikos mechanizmai, kognity-

viniai procesai. 

Pranešimus vertino konferen-

cijos mokslo komitetas. Geriausi

pranešimai buvo premijuojami. 

Trečioji mokslo premija paskirta 

VU klinikinės psichologijos antro 

kurso magistrantei Marijai Gied-

raitytei, pristačiusiai įdomų bei ver-

tingą tyrimą „Vaikų, turinčių ne-

įgalų brolį ar seserį, psichologinė 

adaptacija". Antroji mokslo premi-

ja atiteko VU Klinikinės ir organi-

zacinės katedros doktorantei Jele-

nai Trofimovai, skaičiusiai išsamų 

pranešimą „Nuostatos nusižudžiu-

siųjų artimųjų atžvilgiu". Pirmoji 

mokslo premija buvo įteikta taip 

pat VU Klinikinės psichologijos 

antro kurso magistrantui Pauliui 

Skruibiui, pristačiusiam tyrimą 

„Kokybinis Lietuvos ir Norvegijos 

politikų nuostatų savižudybių at-

žvilgiu tyrimas". Matyt, neatsitik-

tinai dvi pirmąsias vietas užėmę 

pranešimai siejasi su savižudybių 

tematika: jau kurį laiką Lietuva pir-

mauja Europoje pagal savižudybių

skaičių. Todėl jaunųjų tyrėjų 

mintys šioje srityje yra tikrai 

vertingos ir turi būti išgirstos. 

Ypač dėl to, kad mūsų 

visuomenėje vis dar vyrauja 

klaidingos nuostatos tiek pačios 

savižudybės, tiek nusižudžiu-sio 

žmogaus artimųjų atžvilgiu. 

Vienas iš konferencijos rėmėjų - 

Respublikinė Vilniaus psichiatrinė 

ligoninė - ir jos direktorius 

med. dr. Valentinas Mačiulis įsteigė 

premiją už geriausią klinikinės 

psichologijos pranešimą, kuri 

pelnytai atiteko VU Klinikinės ir 

organizacinės katedros doktorantei 

Vėjūnei Domanskaitei-Gotai už 

tyrimą „Dalyvavimo kare 

psichologiniai padariniai Lietuvos 

Afganistano karo dalyviams". Kitas 

konferencijos rėmėjas - 

Organizacijų vystymo centras 

įsteigė prizą už geriausią organi 

zacinės psichologijos pranešimą, 

kuris buvo įteiktas Technische 

Universitat Dresden doktorantei 

Irma Rybnikovai už pranešimą 

„Laikinieji vadovai - ateities 

darbo santykių prototipas". 

Labiausiai už paramą esame 

dėkingi Lietuvos valstybiniam 

mokslo ir studijų fondui, taip pat 

jaunųjų mokslininkų psichologų 

iniciatyvą surengti konferenciją 

mielai parėmė Žmogaus studijų 

centras. 

Po konferencijos vyko vakarė-

lis, kuriame iš skirtingų universi-

tetų susirinkę jaunieji tyrėjai galė-

jo artimiau susipažinti, pasidalyti 

idėjomis, galiausiai - atsipalai-

duoti bei pasilinksminti. Nes, anot 

konferencijos mokslinio komite-

to primininkės prof. dr. Danutės 

Gailienės, „geras ūpas - funda-

mentali sąlyga moksliniam dar-

bui, o ūpą labiausiai pakelia drau-

gystė". Tikimasi, kad ši konferen-

cija taps tradicine. 

 

 

Jaunieji mokslininkai 

psichologai bunda iš 

letargo miego 

 
Balandžio 23 d. VU Filosofijos fakultete vyko jaunųjų 

mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai ty-
rinėjimai: problemos ir perspektyvos". 

VU Klinikinės ir organizacinės katedros 
doktorantai Vėjūnė Domanskaitė-Gota, pelniusi 

apdovanojimą už geriausią klinikinės psichologijos 
pranešimą, ir Evaldas Kazlauskas 


