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JAUNǏJǏ MOKSLININKǏ ARCHITEKTǏ KONFERENCIJA „K. ŠEŠELGIO
SKAITYMAI-2009“ – TRADICIJOS TĄSOS KELYJE
Gintaras Stauskis
VGTU Urbanistikos katedra

Ilgameþio VGTU Urbanistikos katedros vedơjo profesoriaus
Kazio Šešelgio vardo jaunǐjǐ mokslininkǐ konferencijos
„K. Šešelgio skaitymai“ istorija pradeda skaiþiuoti jau antrąjƳ
dešimtmetƳ. Pradơtos rengti Urbanistikos katedros profesoriaus Jurgio Vanago iniciatyva, konferencijos jau tapo tradicine ir Ƴprasta Lietuvos jaunǐjǐ architektǌros mokslininkǐ
bendravimo erdve. Plati konferencijos straipsniǐ tematika
atspindi visą spektrą tyrimǐ, kurios šiuo metu vykdo Lietuvos ir kai kuriǐ užsienio universitetǐ jaunieji tyrơjai.
Stingstanti šiandienos ǌkio realybơ pateikia daug iššǌkiǐ mums, universitetǐ mokslo bendruomenơs nariams. Iš
Architektǌros mokslininkǐ visuomenơ tikisi svaraus Ƴnašo Ƴ
tvarios plơtros planavimo procesus, kurie gali turơti didelơs
Ƴtakos gerinant šalies ǌkio bǌklĊ, viešǐjǐ paslaugǐ ir gyvenamosios aplinkos kokybĊ. Esminius darnios raidos principus ir iš jǐ išplaukianþias mokslo tyrimǐ ir praktiniǐ
pritaikymǐ kryptis nagrinơja viso pasaulio, taip pat ir Europos Sąjungos mokslo centrai. Šie strateginiai principai, kurie
yra svarbios architektǌros mokslo plơtojimo gairơs, konkreþiai ir išsamiai aprašyti šiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos
dokumentuose:
1. Europos urbanistikos chartija1, 1992 m.;
2. Leipcigo chartija dơl darnaus Europos miestǐ vystymo2, 2007 m.;
3. Lietuvos Architektǌros politikos krypþiǐ aprašas3,
2007 m.;
4. Europos Sąjungos Tarybos pranešimas „Tarybos išvadǐ dơl Architektǌros ir kultǌros Ƴnašo tvariam vystimuisi
projektas“ 4 , 2008 m.
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5. Bristolio susitarimas tvariǐ Europos bendruomeniǐ
klausimu5, 2005 m.
6. Europos Kraštovaizdžio konvencija, 2000 m., Ƴsigaliojo nuo 2002 m. kovo 1 d.6
Šiuose dokumentuose suformuluoti strateginiai principai nurodo pagrindines kryptis, kuriomis, reaguodami Ƴ
šiandienos iššǌkius, iš vienos pusơs, ir išlaikydami ilgalaikes perspektyvas, iš kitos pusơs, turơtǐ dirbti architektai
mokslininkai. Atgaivinkime atmintyje šiuos principus,
sugrupuotus pagal susiformavusias mǌsǐ konferencijos
dalyviǐ straipsniǐ temines kryptis:
I. Teoriniai miestǐ planavimo klausimai – miesto
gyvybingumas turi bǌti palaikomas išsaugant savito urbanistinio modelio ypatumus; bendruomenơms turi bǌti užtikrinta sveika, saugi, maloni gyvenamoji aplinka;
viešosios erdvơs turi bǌti saugomos ir pleþiamos kaip neatsiejama didmiesþiǐ plơtros dalis ir bendruomeniǐ formavimosi pagrindas; didmiesþiǐ centrai turi bǌti sugotini kaip
Europos kultǌrinis palikimas.
II. Bendrieji architektǌros ir teritorijǐ planavimo
klausimai: darnios miestǐ plơtros Ƴgyvendinimas šiandienos visuomenơje; saugus ir sveikas bǌstas; bǌstǐ Ƴvairovơ ir
pasirinkimo galimybơ; nepasiturinþiǐ visuomenơs nariǐ
apsauga; susiformavusiǐ gyvenamǐjǐ struktǌrǐ išsaugojimas; sveiko aktyvaus poilsio galimybiǐ plơtojimas.
III. Gamtinơs aplinkos ir kraštovaizdžio klausimai – miestas turi bǌti traktuojamas kaip vientisa ekosistema; turi bǌti puoselơjamos žaliosios zonos siekiant
išlaikyti visuomenơs ryšƳ su gamta miestǐ viešosiose erdvơse; gamtinơs aplinkos puoselơjimas yra bǌdas skatinti
bendruomeniǐ dalyvavimą kuriant miestą ir pasididžiavimą
savo gyvenamąja aplinka; turi bǌti atsakomybơ už ribotǐ
gamtos ištekliǐ naudojimą; turi bǌti priimti taršos poveikƳ
mažinantys architektǌros sprendiniai.

The European Urban Charter. Strasbourg, Council of Europe.
Publishing and Documentation Service. 1993. ISBN 92-8712345-4.
Leipzig Charter on Sustainable European Cities. Leipzig, 24/25
May 2007.
Lietuvos Architektǌros politikos krypþiǐ aprašas. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerija. Vilnius, 2008.
Europos Sąjungos Tarybos pranešimas „Tarybos išvadǐ dơl
Architektǌros ir kultǌros Ƴnašo tvariam vystymuisi projektas“.
Nr. 12413/08 CULT 89 ENV 502. Briuselis, 2008 08 20.
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Bristolio susitarimas tvariǐ Europos bendruomeniǐ klausimu.
Bristolis, 2005.
Europos kraštovaizdžio konvencija,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189933
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Vis naujas Lietuvos uostamiesþio – Klaipơdos – plơtros
problemas lapas po lapo atskleidžia Eglơ Truskauskienơ
(VGTU). Prieš trejus metus pradơjusi nuo bendro susiklosþiusios padơties aprašymo, autorơ perơjo prie metodiško
uosto ir miesto tarpusavio santykio analizavimo. Šiǐ metǐ
straipsnyje E. Truskauskienơ pateikia originalius tyrimais
pagrƳstus teiginius ir išvadas apie Ƴ miesto ir aplinkiniǐ teritorijǐ spąstus pakliuvusƳ Klaipơdos uostą bei galimas išeitis
iš tokios prieštaringos padơties. Šio tyrimo perspektyva yra
labai svarbi Klaipơdai ir visai Lietuvai, taip pat ir plaþiam
Baltijos jǌros regionui (BSR7). Autorei linkiu savo disertaciniame darbe ir tolesnơje mokslo karjeroje konsoliduoti visus
šia tema atliktus ir dabar vykdomus tyrimus, taip pat ir vykdomus už Lietuvos ribǐ.
Justinas Buþys (VGTU) pristato pirmąjƳ savo straipsnƳ. Dalyko ir nagrinơjamos problemos apibrơžimas leidžia iš
autoriaus ateityje tikơtis analitinio temos plơtojimo aktualizuotomis tyrimo kryptimis.
Malonu mǌsǐ konferencijos leidinyje pristatyti du
VDA autoriǐ straipsnius. Susiformavusiǐ miesto urbanistiniǐ struktǌrǐ tankinimo klausimus kelia magistrantas Algimantas Maþiulis. Autoriui norisi palinkơti, kad
nagrinơdamas iš pirmojo žvilgsnio aiškią ir pasaulio tyrơjǐ
gana plaþiai tyrinơtą problemą jis sugebơtǐ apþiuopti ir panagrinơti giluminius miesto vidinơs plơtros ir tankinimo
poveikio susiformavusioms bendruomenơms aspektus. Globalios architektǌros pavidalus Vilniuje tirianþio Romualdo
Kuþinsko straipsnis demonstruoja operatyvią profesionalo
reakciją Ƴ architektǌros vyksmą šiandienos Lietuvos sostinơje, perkelia viešąją diskusiją Ƴ metodinio tyrimo lygmenƳ.
Jonas Abromas (KU), Albinas Moceviþius (VGTU),
pirmaisiais savo pasirodymais konferencijoje apibrơžĊ tiriamus dalykus ir pateikĊ sukauptos medžiagos apžvalgą, šƳ
kartą demonstruoja gana aiškias analitines linijas, pereidami
nuo diferencijuotos analizơs prie sintezuojanþiǐ pasiǌlymǐ ir
apibendrinimǐ. Nors tai suprantama, nesulaikomai Ƴsisukus
akademiniǐ metǐ skaitikliui, taþiau autoriai akivaizdžiai
demonstruoja vis didesnius tyrơjǐ gebơjimus, artinanþius
juos prie taip siekiamo daktaro laipsnio. Jonas Abromas
(KU) pateikia treþiąjƳ straipsnƳ, kuriame nuosekliai tiria
rekreacinĊ architektǌrą Lietuvos pajǌryje. Tikơtina, kad
autorius tinkamai pasinaudos per darbo metus sukaupta
tyrimǐ medžiaga ir pateiks daugiau sintezuojanþiǐ pasiekimǐ, gautǐ panaudojus konkreþias metodikos priemones, o
tyrimo rezultatus bus Ƴmanoma pritaikyti.
Tie, kas mǌsǐ leidiniuose skaitơ visus tris Albino Moceviþiaus (VGTU) straipsnius apie parkǐ meną, pastebơjo
autoriaus pažangą nuosekliai plơtojant tyrimą apie Vilniaus

IV. Miestǐ architektǌrinio paveldo klausimai – urbanistinƳ palikimą reikia integruoti Ƴ šiandienos gyvenimą ir
Ƴtraukti Ƴ bendrą planavimo procesą kaip vieną iš pagrindiniǐ
sudedamǐjǐ daliǐ; bǌtina skatinti ir atgaivinti senuosius
amatus; urbanistiniam palikimui išsaugoti reikalinga Ƴstatymǐ bazơ, visuomenơs informavimo ir bendradarbiavimo
politika.
V. Mobilumo sistemos miestuose – darnaus mobilumo sistemǐ plơtojimas miestuose: labai svarbu sumažinti
eismą, ypaþ nuosavǐ automobiliǐ. Mobilumą reikia organizuoti taip, kad bǌtǐ skatinamas miesto gyvybingumas, o
judơjimo bǌdą galima bǌtǐ pasirinkti laisvai. Gatvơ turi bǌti
atgaivinta kaip viešoji erdvơ ir grąžinta visuomenei.
Prie jau komentuotǐ iššǌkiǐ šiandienos ǌkio sunkmeþio realybơ neišvengiamai ir akivaizdžiai prideda kai kurias
universaliąsias aktualijas. Tai – taupaus ir sveiko bǌsto,
racionaliǐ urbanistiniǐ kompleksǐ, atsinaujinanþiǐjǐ energijos ištekliǐ pritaikymo, racionalaus ir sveikesnio susisiekimo
klausimai. Šie klausimai nơra vien tik politiniai šǌkiai, kaip
neretai manyta menamai kylant ǌkiui, o tai jau yra neišvengiama šiandienos bǌtinybơ. Nuosekliai dirbdami šiomis
kryptimis tikrai bǌsime Ƴdomǌs ir aktualǌs Europoje, o svarbiausia – naudingi savo pilieþiams.
Galime pasidžiaugti, kad, nežiǌrint staigaus ir netikơto
piniginio Ƴšalo, sukrơtusio ir mǌsǐ konferencijos rengimą,
šiǐ metǐ pranešimǐ leidinyje atspindơta jaunǐjǐ tyrơjǐ
mokslo pažanga tampa reikšminga konferencijos metrašþio
dalimi. Vienuoliktosios „K. Šešelgio skaitymǐ“ konferencijos leidinys yra jau penktasis ir antrąkart išleidžiamas recenzuotǐ straipsniǐ rinkiniu. Šiemet jis tapo ir periodiniu, tai yra
tĊstiniu, vienąkart per metus išleidžiamu mokslo leidiniu.
Jaunǐjǐ autoriǐ straipsniuose tĊsiama ir plơtojama
„K. Šešelgio skaitymǐ“ tradicija – plati nagrinơjamǐ temǐ
sklaida bǌdinga skirtinguose mokslo tyrimǐ etapuose esanþiǐ autoriǐ darbams.
Leidinyje pristatomi keturiǐ Lietuvos universitetǐ tyrơjǐ darbai, taip pat mus praturtinĊ ir pradžiuginĊ autoriai iš
kaimynơs Latvijos ir Jungtiniǐ Amerikos Valstijǐ (žr. lentelĊ).
Trumpoje šio pirmojo vienuoliktosios konferencijos
straipsniǐ apžvalgoje pabrơžiu jau kelintoje konferencijoje
dalyvaujanþiǐ autoriǐ tyrimǐ pažangą ir sveikinu debiutuojanþius autorius. Ilgametis mǌsǐ leidinio autorius
doc. dr. Jonas Jakaitis, nagrinơdamas integruoto planavimo pritaikymą Lietuvoje, lyg natǌraliai plơtoja mano mintis
apie urbanistinio planavimo tyrimǐ aktualijas. Autorius
pateikia konkreþias kryptis, kuriomis Europos Sąjungos
planavimo dokumentai turơtǐ bǌti nuosekliai Ƴgyvendinami,
plơtojant tyrimus Lietuvoje.
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ir Lietuvos parkǐ bei sodǐ meną Vakarǐ Europos architektǌros tendencijǐ kontekste. Tikơtina, kad iš chronologiškai
vystomo darbo išeis pakankamai turininga istoriografinio
pobǌdžio disertacija.
Arne RiekstiƼš, Rygos technikos universiteto Architektǌros ir urbanistikos fakulteto tyrơjas, pristato iš pirmo
žvilgsnio patrauklǐ urbanistinơs aplinkos projektavimo eksperimentą naudojant skaitmenines technologijas. Autoriaus
siǌlomas išbandyti parametrǐ modelis žada viliojanþią galimybĊ Ƴsitikinti, kiek teisǌs buvo mǌsǐ urbanistikos mokytojai
sakydami, kad metalinơs kompiuterio smegenys negali dirbtinai sintezuoti dviejǐ dalykǐ: džiazo ir urbanistikos.
KTU autorơs Irina Matijošaitienơ ir Indrơ Gražuleviþiǌtơ sujungơ pajơgas (iš tiesǐ sveikintinas precedentas
Lietuvoje!) tirdamos automobiliǐ keliǐ kraštovaizdƳ nekilnojamojo kultǌros paveldo aspektu. Abi autorơs nuosekliai plơtoja tyrimą savo pasirinktose srityse, o šiame straipsnyje
pristato bendro darbo eksperimentą, kuriame sơkmingai iškelia architektǌros objekto aplinkos, šiuo atveju – kelio, kultǌrinơs vertơs svarbą bendram komplekso tapatumo suvokimui.
Catherine Brown, JAV Maryland’o universiteto tyrơja, pristato labai atvirą dialogą su šiandienos Vilniaus urbanistine ir tǌrine architektǌra. Autorơs išsakoma be atodairos
statomǐ gatviǐ, beveidžiǐ „dangoraižiǐ“, spontaniškǐ priemiesþio „augliǐ“ ir apleistǐ viešǐjǐ erdviǐ kritika,
kurstoma nesenos karþios paþiǐ Jungtiniǐ Valstijǐ patirties,
yra visai vietoje. Besaikơs automobilizacijos miestui daroma
žala, nors ir juntama, taþiau mažai suprantama daugeliui vilnieþiǐ, o architektai tuo klausimu miestieþiams savo nuomonơs dar nepasakơ.
Architektǌros projektǐ ir konkursǐ temą jau treþiajame
leidinyje pristato Darius Linartas (VGTU). Ʋvairiais istori-

niais laikotarpiais parengtǐ architektǌros projektǐ kaip intelektiniǐ vertybiǐ panaudojimas mokslo, praktikos ir švietimo
sklaidos tikslais veda autoriǐ link šio žiniǐ banko praktinio
panaudojimo rekomendacijǐ.
Šiuolaikinio laikotarpio sakralinơs architektǌros bruožus
tiriantis Linas Krǌgelis (VGTU) neapsiriboja vien istorinơs
apybraižos metodais, taþiau gilinasi ir Ƴ lietuviškojo tapatumo
apraiškas sakralinơje architektǌroje. Pastatǐ kilmơs iš jǐ gamtinơs ir urbanistinơs aplinkos tyrimas istoriniu pjǌviu ir kiti
galimi tyrimo plơtojimo metodai gali atvesti autoriǐ prie atsakymǐ Ƴ daugelƳ jam iškilusiǐ ir lig šiol neatsakytǐ klausimǐ.
Medienos, matyt, nuostabiausios tradicinơs statybinơs
medžiagos, keliams ir klystkeliams architektǌroje tyrinơti
skirtas Arnoldo Gabrơno (VGTU) straipsnis. Debiutuojanþiam autoriui linkiu išsamiau panagrinơti medƳ ir medienos
naudojimą, apimant visus jos panaudojimo ir poveikio žmogui
aspektus, nepraleidžiant ir šiandien vơl atgyjanþiǐ šios puikios
medžiagos pritaikymo galimybiǐ.
Visǐ architektǌros mokslą plơtojanþiǐjǐ ir savo asmeniškai vardu labai dơkoju mǌsǐ konferencijos rơmơjams, kurie, nežiǌrint jiems patiems iškilusiǐ grơsmiǐ, parơmơ mǌsǐ
renginƳ, ypaþ tinkamą šio leidinio išleidimą. Be jǐ pagalbos šƳ
straipsniǐ rinkinƳ vargu ar rankose laikytume. Žvelgiant mokslo aspektu, tai yra puiki proga pradơti ir nuosekliai plơtoti
abipusiškai naudingus mokslo ir praktikos bendradarbiavimo
ryšius, visuotinai skatinamus Europos Sąjungos institucijǐ.
Visiems mǌsǐ leidinio autoriams linkiu puikiausios kǌrybinơs sơkmơs, gero tyrimǐ plơtojimo ir užbaigimo. Kvieþiame mǌsǐ leidinyje drąsiai debiutuoti naujus autorius,
pateikiant tyrimus ir pozicijas išreiškianþius kokybiškus
straipsnius. O mǌsǐ konferencijos dalyviams linkiu gero darbo ir atvirǐ diskusijǐ.

Lentelơ. Konferencijǐ dalyviǐ publikuoti straipsniai 2005–2009 m.
Straipsniǐ autoriǐ mokykla

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.*

2009 m.*

Iš viso

Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

3

6

6

9

7

31

Kauno technologijos universitetas

4

4

1

2

1

12

Vilniaus universitetas

1

1

0

0

0

2

Klaipơdos universitetas

0

0

1

1

1

3

Vilniaus dailơs akademija

0

0

0

0

2

2

Vytauto Didžiojo universitetas

0

0

0

1

0

1

Kiti dalyviai
(tarp jǐ iš užsienio šaliǐ)

1
0

0
0

3
0

0
0

2
2

6
(2)

Iš viso straipsniǐ

9

11

11

13

13

57

* Šiais metais išleisti recenzuojami konferencijos straipsniǐ leidiniai
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