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Darbotvarkė:
1. dėl publikacijos nominavimo VU apdovanojimui už reikšmingus mokslo pasiekimus (pridedama
rankraštis ir recenzijos).
SVARSTYTA. Dėl publikacijos nominavimo VU apdovanojimui už reikšmingus mokslo pasiekimus.
Remiantis VU Rektoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. R-12 patvirtintu Vilniaus universiteto
mokslininkų skatinimo už reikšmingus mokslo pasiekimus tvarkos aprašu, teikiama ši publikacija
dalyvauti geriausios Universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkų publikacijos
rinkimuose:
Monografija: Dovilė Jakniūnaitė, „Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose
konfliktuose“, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Siūlymo motyvai – monografijos atitikimas suformuluotam „nacionalinio ar tarptautinio reikšmingumo“
kriterijui ir reikšmingas indėlis plėtojant ir reflektuojant tarptautinių santykių teoriją.
Teikiama monografija išsamios dviejų de facto valstybių – Abchazijos ir Pietų Osetijos – atvejų analizės
pagrindu pasiūlo naują, teoriškai ir originaliais empiriniais duomenimis (autorės surinktais stažuočių
Gruzijoje metu) pagrįstą šių politinių darinių vykdomos sienijimo politikos ir tarptautinių veikėjų reakcijų
į ją aiškinimą. Monografija išplečia teorinį tokių politinių darinių kaip de facto valstybės supratimą. Ne
mažiau reikšmingas indėlis yra ir kritinė tarptautinių santykių teorijos prielaidų bei kertinių sąvokų
refleksija ir išryškinimas: autorė atskleidžia, kokios prielaidomis grindžiamas mąstymas apie
valstybingumą, sienas ir teritorialumą, ir iliustruoja, kaip veikia tai, kad John Agnew vadino „teritoriniais
spąstais“.
Kaip savo recenzijoje knygai nurodė dr. Ieva Jusionytė (Harvardo universitetas), „Knygoje pateiktos
įžvalgos neabejotinai prisidės prie sienų ir valstybingumo studijų tiek teoriniame, tiek empiriniame
lygmenyje. Autorės gebėjimas išplėsti tarptautinių santykių analizės lauką, įtraukiant perspektyvas iš
kritinės politinės geografijos, socialinės teorijos, kultūrinės antropologijos, sociologijos, tik sustiprina
veikalo reikšmę politikos mokslams. Ši knyga turėtų būti išversta į anglų bei kitas užsienio kalbas, taip
sudarant galimybę autorės argumentams įsitraukti į svarbiausius šiuo metu tarptautinėje akademinėje
bendruomenėje plėtojamus valstybingumo, teritorialumo, sienų praktikų diskursus“
Dėl pritarimo monografijos „Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose“
leidybai. Monografijos autorė – Dovilė Jakniūnaitė. Monografija leidžiama LMT finansuojamo projekto
lėšomis.
Monografiją recenzavo Dr. Ieva Jusionytė (Harvardo universitetas), Dr. Artūras Rožėnas (New Yorko
universitetas) ir Dr. Asta Maskaliūnaitė (Baltijos gynybos koledžas). Dėl A. Maskaliūnaitės recenzijos:
kadangi A. Maskaliūnaitė skaitė senesnį juodraščio variantą, o recenziją atsiuntė tik šiomis dienomis, tai į
bent pusę pastabų jau sureaguota iki recenzijos gavimo (dėl kalbos, dėl tikrinių daiktavardžių rašybos, dėl
kai kurių patikslinimų), į kai kurias kitas pagal galimybes planuojama sureaguoti: tų pastabų esmė yra
pasiūlymai patobulinimams, o ne fundamentalūs priekaištai, todėl į pastabas bus atsižvelgta, kiek leis

laiko terminai ir leidybos finansų apribojimai. Tarptautinių santykių katedra virtualiame posėdyje
monografijos leidimui pritarė (nuomonės buvo reiškiamos iki 2017.09.01).
NUTARTA. Pritarti publikacijos nominavimui.
14 Tarybos narių balsavo už, 1 narys susilaikė, 4 nepareiškė nuomonės.
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