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KVIETIMAS 

Gerbiama/as ponia/e,
Maloniai  kviečiame  Jus  dalyvauti  XIV pasaulio  lietuvių  mokslo  ir  kūrybos  (PLMK) 

simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26-30 d., Lemonte, (Čikagos priemiestyje) Ilinojaus 
valstijoje, JAV. 
 

I. XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas 
Simpoziumo rengėjai kviečia jus parengti ir perskaityti pranešimą savo mokslinių arba 

kūrybinių  darbų  temomis,  bei  išklausyti  kitų  Lietuvos  bei  lietuvių  kilmės  mokslininkų 
pasisakymus.  XIV  PLMK  simpoziumo  metu  planuojama  aptarti  pasaulio  energetikos, 
aplinkosaugos,  visuomenės  sveikatos,  informacinių  technologijų  iššūkius  ir  kitas  naujausias 
mokslinių  tyrimų  krypčių  temas.  Sesijų  metu  bus  nagrinėjamos  lietuvių  tautos  identiteto 
išlaikymui svarbios temos: lituanistinis švietimas išeivijoje, lietuvių archyvų, bibliotekų, galerijų 
perspektyvos, ir pan. (Simpoziumo temų sąrašas pateiktas šio kvietimo pabaigoje.)

Išsami simpoziumo programa bus sudaryta pagal pranešimų tezes, kurias pateiks lietuvių 
mokslininkai ir kūrėjai iš viso pasaulio. 

XIV PLMK simpoziumą organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba kartu 
su  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministerija,  Tautinių  mažumų  ir  išeivijos 
departamentu  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės,  Lietuvos  mokslų  akademija,  Lietuvos 
mokslo taryba, Lietuvos mokslininkų sąjunga.

II. Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumai
PLMK  simpoziumai  pradėti  organizuoti  1969  metais  JAV  Lietuvių  Bendruomenės 

iniciatyva ir organizuojami kas treji metai Lietuvoje ir JAV pakaitomis. Simpoziumų tikslas - 
suburti išeivijoje bei Lietuvoje gyvenančius lietuvius mokslininkus bei kultūros ir meno atstovus 
į bendrą renginį, sustiprinti tarpusavio ryšius, skatinti dalintis savo pasiekimais mokslinių tyrimų, 
kultūros ir meno srityse. 

Dėl „geležinės uždangos“ pirmieji penki simpoziumai (1969-1981) dalyvių iš Lietuvos 
beveik nesulaukdavo.  Į simpoziumus atvykdavo kitose užsienio valstybėse gyvenantys lietuviai. 
Tik  vėlesniais  metais  mokslininkams  iš  Lietuvos  atsirado  didesnė  galimybė  dalyvauti  JAV 
organizuojamuose  simpoziumuose.  Malonu  pažymėti,  kad  po  Lietuvos  nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m., ši JAV Lietuvių Bendruomenės iniciatyva sulaukė didelio Lietuvos ir užsienio 
lietuvių akademinės bendruomenės palaikymo. Į paskutinį XIII PLMK simpoziumą, kuris buvo 
organizuotas  2005 m.  Lietuvoje,  atvyko per  350 dalyvių  iš  Lietuvos  bei  užsienio  valstybių. 
Tikimės, kad šiemet į simpoziumą taip pat susirinks gausus dalyvių būrys.

III. Registracija 
Visus norinčius dalyvauti XIV PLMK simpoziume maloniai prašome iki 2008 m. birželio 

30  d.  registruotis  simpoziumo  internetinėje  svetainėje  adresu  http://www.mks14.com. 
Simpoziumo dalyviai elektroniniųu paštu bus informuoti apie jų registracijos gavimą.

http://www.XIVPLMKS.com/
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IV. Pranešimų pateikimas
Informuojame  pranešimų  rengėjus,  kad  paraiškoje  pranešimų  skaitymui,  adresu 

http://www.mks14.com, reikia pateikti šią informaciją:
• temos pavadinimą, 
• autorių pavardes ir vardus, 
• darbovietės pavadinimą,
• kontaktinius duomenis (pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį su šalies kodu 

ir jeigu yra fakso numerį), 
• pagrindinio autoriaus trumpą CV lietuvių ir anglų kalbomis,
• pranešimo santrumpą lietuvių ir anglų kalbomis.
Visa  paraiška,  išskyrus  adresus,  neviršijanti  450  žodžių  (iki  1  puslapio)  turi  būti 

pateikiama Word formatu, ir New Roman arba Arial šriftu. 

Detali informacija, susijusi su simpoziumo eiga, registracija, pranešimų skaitymu, sesijų 
ir  sekcijų  temomis,  ir  kt.  -  pateikta  simpoziumo  interneto  svetainėje  adresu 
http://www.mks14.com.  

Iškilus klausimams prašytume kreiptis adresu: mks.xiv@att.net.

Tikimės jūsų dalyvavimo!

Pagarbiai,

XIV PLMK simpoziumo organizacinis komitetas

mailto:mks.xiv@att.net
http://www.XIVPLMKS.com/
http://www.XIVPLMKS.com/
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XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO
SEKCIJŲ TEMOS

Simpoziumo dalyviai kviečiami pateikti pranešimus šiomis temomis: 

1.  Aplinkosauga, ekologija, radiacijos pasekmės;
2.  Architektūra, urbanistika ir menai;
3.  Archyvai, bibliotekos, muziejai, galerijos išeivijoje;
5.  Energetika, ištekliai, giminingos technologijos bei Lietuvos poreikiai žaliojoje planetoje;
6.  Gamtos mokslai (biologija, chemija, biochemija, farmacija);
7.  Tikslieji mokslai (fizika, matematika, kompiuteriai, modeliavimas);
8.  Technologija (inžinerijos mokslai, statyba, informatika);
9.  Kultūra, literatūra ir lituanistika;
10. Sveikata (Medicina, medicininis aprūpinimas, geriatrija, mityba);
11. Istorija, antropologija;
12. Pedagogika ir lituanistinis švietimas;
13. Ekonomika (Pramonė, verslas, finansai, vadyba, marketingas, ekonomika, turizmas, 

eksportas);
14. Psichologija ir socialiniai mokslai (teorija, pritaikymas, gyventojų poreikiai, vyriausybinės ir 

pilietinės organizacijos, demografiniai pokyčiai);
15. Teis? (pilietis užsienyje; šeima, vaikų teisė, įsivaikinimas, nusikaltimai, pilietybė, tarptautinė 

teisė, jurisdikcija, drausminės priemonės);
16. Transportas (automobilinis, geležinkeliai,oro, jūrų; keliai, uostai, infrastruktūra ir jos 

valdymas, tarptautinis tranzitas, reguliacija, sauga, laikiškumas;
17. Žemės ūkis, miškininkystė;
18. Filosofija ir teologija;
19. Žiniasklaida (spauda, televizija, radijas, kompiūterinė informacija, įtaka visuomenei, 

atsakomybė). 

XIV PLMK simpoziumo organizacinis komitetas


