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Konferencijos tikslas  

 

Ši tarptautinė konferencija „Ignotas Domeika ir Vilniaus intelektualinė 

aplinka XIX a. pradžioje“ skirta iškilaus mokslininko, 1830 m. lapkričio 

sukilimo dalyvio, Vilniaus universiteto ir Paryžiaus Kalnakasybos 

aukštosios mokyklos studento, Čilės universiteto Santjage rektoriaus, 

žymaus geologo, mineralogo ir etnologo 220-osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

 

Konferencija apims:  

 

• Mokslinių pranešimų pristatymus. 

• Teminę parodą: „Pažvelk į mineralą vis dar bevardį...“.  

 

Konferencijos mokslinė programa:  

 

Žodiniai (apie 20 min.) ir stendiniai pranešimai. 

 

Konferencijos organizatoriai:  

Vilniaus universitetas. 

Lietuvos mokslų akademija. 

Lietuvos Ignoto Domeikos draugija. 

Lietuvos istorikų ir filosofų draugija. 

 

 

 

 

 

                           
     



 

Konferencijos mokslinis komitetas:  

 

• Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas, komiteto 

pirmininkas) 

• Zenonas Dobkevičius (Lietuvos mokslų akademija) 

• Algimantas Grigelis (Lietuvos mokslų akademija)  

• Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas)  

• Ramūnas Kondratas (Lietuvos istorikų ir filosofų draugija)  

• Birutė Railienė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)  

• Eugenija Rudnickaitė (Vilniaus universitetas)  

• Petras Šinkūnas (Vilniaus universitetas)  

• Edita Sužiedėlienė (Vilniaus universitetas)  

 

 

Konferencijos data ir vieta  

 

Konferencija vyks 2022 m. spalio 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje. 

Konferencijos dalyvių registracija prasidės spalio 20 d. 9 val. 

Konferencijos atidarymo ceremonija – spalio 20 d., 10 val.  

 

Konferencijos kalba:  

 

Oficialios konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.  

 

Svarbios datos:  

 

Kvietimas ir dalyvių registracijos anketų išsiuntimas – 2022 m. birželio 

20 d.  

Informaciją apie dalyvavimą ir dalyvio anketas būtina pateikti iki 2022 

m. liepos 30 d.  

Antrasis laiškas su konferencijos programa bus išsiųstas iki 2022 m. 

rugsėjo 15 d.  

Konferencija prasidės 2022 m. spalio 20 d.  

 



Konferencijos pranešimų publikavimas: 

 

Konferencijos pranešimai bus paskelbti atskirame leidinyje (elektroninė 

versija saugoma „FlashDrive“). 

 

Organizacinio komiteto kontaktai:  

 

Vilniaus universitetas  

Chemijos ir geomokslų fakultetas  

Geomokslų institutas 

M.K.Čiurlionio 21 / 27 LT - 03101 Vilnius, Lietuva  

Telefono numeris: (+370 5) 2398296 paštas: 

algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt  
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