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Posėdžio pirmininkas: VU TSPMI direktorius prof. dr. Gediminas Vitkus. 
Posėdžio sekretorė: VU TSPMI administratorė Indrė Jovaišytė. 

 

Dalyvavo: Justinas Dementavičius, Viktorija Gailiūtė, Liutauras Gudžinskas, Dovilė Jakniūnaitė, 
Gintas Karalius, Žilvinas Martinaitis, Vygantė Mizgerytė, Vitalis Nakrošis, Nerija Putinaitė, Ainė 
Ramonaitė, Margarita Šešelgytė, Mintarė Varanavičiūtė, Ramūnas Vilpišauskas, Gediminas Vitkus.
  
 

Darbotvarkė: 
1. Dėl pritarimo monografijos „"Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose 

konfliktuose"“ leidybai. Monografijos autorė – Dovilė Jakniūnaitė. Monografija leidžiama LMT 
finansuojamo projekto lėšomis.   

2. Dėl siūlymo VU TSPMI 302 aud. pavadinti Profesoriaus Zbigniew Brzezinski vardo auditorija. 
 

1. SVARSTYTA. 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), recenzijos prikabintos 
prie šio laiško. 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. Siūlomam nutarimui pritarta. 12 Tarybos narių balsavo už, 1 susilaikė, 6 nariai 
nepareiškė nuomonės. 
 

2. SVARSTYTA. Dėl siūlymo VU TSPMI 302 aud. pavadinti Profesoriaus Zbigniew Brzezinski 

vardo auditorija. 
JAV politologui profesoriui Z. Brzezinski 1998 m. suteiktas VU garbės daktaro vardas. Profesorius buvo 
išskirtinė asmenybė, ištikimas Lietuvos ir Europos draugas, siekęs stiprinti JAV ir Europos partnerystę, 
rėmęs Lietuvos narystę NATO ir kitose svarbiose organizacijose. Lankydamasis Vilniuje jis taip pat yra 
bendravęs ir su instituto mokslininkais. Todėl manome, kad institutui būtų garbė turėti auditoriją, 
pavadintą šio žmogaus vardu. Auditorijoje būtų pakabinta nuotraukų, kurios primintų ryšius, siejusius 
profesorių su Vilniaus universitetu bei institutu. 
 

NUTARTA. Siūlomam nutarimui pritarta. 13 Tarybos narių balsavo už, 6 nariai nepareiškė 
nuomonės. 

 
 
 

Posėdžio pirmininkas   prof. dr. Gediminas Vitkus  
  
Posėdžio sekretorė   Indrė Jovaišytė 


