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LGD NAUJIENLAIŠKIS NR. 42
Informuojame, kad pasikeitė oficialus draugijos adresas – nuo rugsėjo mėn. oficiali
draugijos būstinė yra Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete (M. K.
Čiurlionio g. 21) 304 kab., tel. 2398287 ir 2398289.
Pavasarį vykusio draugijos narių suvažiavimo protokolą ir nuotraukas iš kelionės
po Klaipėdos kraštą galite rasti draugijos svetainėje.
Taip pat informuojame, kad rugsėjo 3 d. vyko draugijos valdybos posėdis, kurio
protokolą galite rasti draugijos svetainėje.
Jau patvirtintas naujas renginių planas – iki kito rudens renginių nusimato išties daug
(visų pirma dėkojame Genovaitei Kynei už daugelio jų organizavimą) – kviečiame sekti
informaciją ir aktyviai dalyvauti!
ARTIMIAUSI LGD RENGINIAI
2015 rugsėjo 29 d. 16 val. prof., habil. dr. Konstantin Krasouski iš Baltarusijos
Bresto valstybinio universiteto skaitys paskaitą "Demografinė situacija Baltarusijoje:
praeitis, dabartis, ateitis". Paskaita vyks VU Gamtos mokslų fakulteto (Vilnius, M. K.
Čiurlionio 21) prof. V. Chomskio auditorijoje (III a.). Daugiau informacijos prisegtuke.
Taip pat maloniai primename ir prašome paremti šių metu
lapkričio pradžioje vyksiančios ekspedicijos „Kazio Pakšto
„Dausuva“ – Belizas‘15“ Keliautojai, vyks į Centrinę Ameriką –
Meksiką, Gvatemalą, Belizą, kurį (tuometį Britų Hondūrą) 1958 m.
aplankęs profesorius Kazys Pakštas vertino galimybes šiame
pasaulio krašte įkurti atsarginę Lietuvą – Dausuvą.
Lietuvos geografų draugiją atstovaus draugijos viceprezidentė,
Kazio Pakšto atminimo puoselėtoja, Genovaitė Kynė. Ekspedicijos dalyviai planuoja
susitikti su Belizo generalgubernatoriumi, nunešti žinią apie Lietuvą, papasakoti apie
Kazio Pakšto geopolitines idėjas.
Ekspedicijai reikalinga Lietuvos geografų ne tik moralinė, bet ir materialinė parama.
Todėl prašome galinčius prisidėti prie Kazio Pakšto bei Lietuvos geografų vardo
garsinimo
ir
pervesti
Jums
priimtiną
pinigų
sumą į
LGD
sąskaitą
LT067044060001190374 (SEB bankas) paskirties skirsnyje nurodant Ekspedicija
Belizas 2015
LGD valdyba iš anksto dėkoja visiems palaikantiems ekspediciją.

2015 lapkričio mėn. 05 d. 17 val. susitikimas su kelionės žemaitukų veislės žirgais
prie Juodosios jūros bei karietomis pašto keliu Sankt Peterburgas – Varšuva
organizatoriais ir dalyviais Gintaru Kalteniu ir Gintautu Babravičiumi. Susitikimas
vyks VU Gamtos mokslų fakulteto (Vilnius, M. K. Čiurlionio 21) Didžioji fakulteto
auditorijoje (II a.). Daugiau informacijos prisegtuke.
2015 lapkričio 20 d. LEU Geografijos edukacinių tyrimų centras kviečia į IV
nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“. Registracija ir
daugiau informacijos: LEU svetainėje bei LGD svetainėje
KVIETIMAI Į KITUS LIETUVOJE VYKSIANČIUS RENGINIUS
Rugsėjo 28 d. 14 val. VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra kviečia į Klimato mokslų
ir aplinkos apsaugos laboratorijos tyrėją Laurent Bopp paskaitą “The global carbon
cycle and climate change: anthropogenic emissions, carbon sinks and climate-carbon
coupling” Paskaita vyks VU Gamtos mokslų fakultete (M. K. Čiurlionio g. 21) 214 aud.
Daugiau informacijos svetainėje.
UAB Hnit-Baltic kviečia į konferenciją „GIS švietimui 2015“, kuri vyks spalio 7 d.
Karolinos konferencijų centre (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius). Daugiau informacijos:
http://www.hnit-baltic.lt/renginiai/registracija-i-konferencija-gis-svietimui-2015
DISERTACIJOS GYNIMAS
2015 m. lapkričio 13 d. 14 val. Vytautas Valatka ginsis disertaciją, kurios tema
„Rezidencinė diferenciacija Lietuvoje posovietmečiu (gyventojų surašymų duomenų
mažose teritorijose pagrindu)“. Gynimas vyks Vilniaus universiteto Gamtos mokslų
fakulteto Didžiojoje auditorijoje (214 k.)
KVIETIMAI Į UŽSIENYJE VYKSIANČIUS RENGINIUS IR KONFERENCIJAS
Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) iniciatyva JTO 2016 m. paskelbė „Globalaus
sutarimo“ metais, siekiant paskatinti globalaus mąstymo taikymą veikiant lokaliai
("Building bridges between global thinking and local action"), kurių renginiuose
dalyvauti
ir
patiems
inicijuoti
esame
kviečiami.
Daugiau
informacijos
http://www.global-understanding.info
2015 m. lapkričio 5–6 d. Charkovo (Ukraina) V. N. Karazino nacionalinio universiteto
Geologijos ir geografijos fakulteto Socialinės ir ekonominės geografijos katedra kartu
su Regioninių studijų asociacija kviečia į konferenciją „Region-2015: Optimal
Development Strategy“ Pranešimų tema parengti straipsniai bus publikuojami žurnale
„Journal of Human Geography“ (http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/en/).
Daugiau informacijos prisegtuke.
2016 m. gegužės 23–26 d. Antalijoje (Turkija) vyks 4-asis tarptautinis geografijos
simpoziumas GEOMED. Pranešimų anotacijas galima teikti iki gruodžio 15 d. Daugiau
informacijos čia.
2016 m. birželio 6–9 d. Atėnuose (Graikija) vyks 6-oji tarptautinė konferencija "Urban
Studies & Planning". Iki lapkričio 9 d. kviečiama teikti 300 žodžių anotacijas el. paštu
atiner@atiner.com

2016 m. liepos 17–22 d. Stambule (Turkija) vyks 5-asis tarptautinis kongresas
EUROSOIL. Pranešimų anotacijas galima teikti iki lapkričio 15 d. Daugiau informacijos
http://www.eurosoil2016istanbul.org/
2016 m. rugpjūčio 21-25 d. Pekine (Kinija) vyks Tarptautinis geografų kongresas.
Pranešimų anotacijas galima teikti iki 2016 m. sausio 15 d. Daugiau informacijos
http://www.igc2016.org/dct/page/70051
2016 m. rugsėjo 5–9 d. Šanchajuje (Kinija) vyks pasaulinė mokslinė konferencija
„Urban Transitions 2016“. Pranešimai jau registruojami. Daugiau informacijos
http://www.urbantransitionsconference.com/
TARPTAUTINIŲ GEOGRAFŲ ORGANIZACIJŲ NAUJIENLAIŠKIAI
Naujausią IGU naujienlaiškį rasite čia: http://igu-online.org/igu-e-newsletters/
EUROGEO liepos mėn. naujienlaiškį rasite čia:
http://www.eurogeography.eu/newsletter/
KITOS NAUJIENOS
Trylikos kolegų iš įvairių Italijos universitetų iniciatyva pradedamas publikuoti laisvos
prieigos nekomercinis mokslinis recenzuojamas žurnalas "GeoProgress Journal" –
esami kviečiami teikti straipsnius. Daugiau informacijos prisegtuke.
PRIMINIMAS SUMOKĖTI DRAUGIJOS NARIO MOKESTĮ
Nesumokėjusiems primename, kad reikėtų sumokėti nario mokestį už 2015 m.
Nario metinis mokestis yra 8 Eur, pensininkams ir studentams (pateikus pažymėjimo
numerį) – 4 Eur. Nario mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų pabaigos.
Skola už ankstesnius metus mokama šių metų mokesčio dydžio.
Mokesčius galima sumokėti grynais per draugijos renginius arba pervesti į draugijos
sąskaitą Nr. LT067044060001190374, AB banke SEB, asociacijos kodas 191692171.
Daugiau informacijos apie nario mokestį ČIA.
Jei turite klausimų dėl nario
dovile.krupickaite@gf.vu.lt.
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Sekite mūsų Facebook puslapį ir apie viską sužinokite pirmieji.
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, nesikuklinkite – susisiekite info@lgd.lt

el.

paštu

