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Santrauka
Straipsnį sudaro aštuonios dalys, kuriose nurodoma akademiko Kazimiero Bieliuko darbų svarba ežerotyros mokslo raidai, akademinės geografijos plėtrai bei mokslo leidinių organizavimui. Pirmoje dalyje „Gyvenimo ir darbo kelias“ pateikiama informacija apie akademiko vaikystę, darbo metus. Antroje dalyje „Mokslinio darbo
kryptys ir publikuoti darbai“ trumpai aprašomi atlikti akademiko ežerų morfologiniai
ir morfometriniai tyrimai bei batigrafinių kreivių metodas, analizuojamos publikacijos. Trečioje straipsnio dalyje „Pedagoginė metodinė veikla“ apibendrinamas K. Bieliuko pedagoginis darbas, aprašomos metodinio pobūdžio knygelės. Ketvirtoje dalyje
„Organizacinė – visuomeninė veikla“ trumpai pristatoma, kokias atsakingas administracines pareigas akademikas užėmė pokario metais. Penktoje dalyje „Akademiko
K. Bieliuko darbų svarba geografijos mokslo raidai“ nagrinėjamas akademiko indėlis
į geografijos mokslą bei jos akademinį mokymą XX amžiuje. Šeštojoje dalyje „Mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos įvertinimas“ pateikiamas apie akademiką
parašytų publikacijų bei už aktyvią visuomeninę veiklą jam suteiktų apdovanojimų
sąrašas. Septintoje dalyje „Prisiminimai“ dalijamasi buvusių K. Bieliuko studentų,
bendradarbių prisiminimais apie akademiką, kuris nulėmė jų tolimesnį gyvenimą.
Aštuntoje dalyje „Studentų žinios apie limnologiją“ pateikiami tyrimo duomenys, atskleidžiantys akademiko nuopelnus geografijos mokslui. Šie nuopelnai ir šiandien yra
aktualūs ir nepamiršti.
Reikšminiai žodžiai: akademikas, Kazimieras Bieliukas, geografija, limnologija.
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Gyvenimo ir darbo kelias
Lietuvos limnologijos mokslo pradininkas akademikas Kazimieras Bieliukas gimė 1901 m. rugpjūčio 26 dieną Dugnų kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Lankė pagrindinę Paežerių mokyklą. Mokytojas A. Šlekys,
pastebėjęs akademiko polinkį į gamtotyros mokslus, duodavo K. Bieliukui paskaityti tuo metu išeinančių lietuviškų laikraščių, rašinių gamtos klausimais
bei parengė jį eiti į Marijampolės realinę gimnaziją. 1924 m. Kazimieras Bieliukas įstojo į Kauno universitetą, biologijos specialybę. K. Bieliuko susidomėjimui geografija didelės įtakos turėjo tuo metu universitete dėsčiusių mokslininkų T. Ivanausko, S. Kolupailos, K. Pakšto paskaitos, jų pasakojimai, skelbiami
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straipsniai, rašomos knygos apie ekspedicijose, kelionėse aplankytų šalių gamtą, gyvūniją, kraštovaizdį, kultūrą, demografiją. dar studijų metais k. Bieliuvalstybinį darbą – buvo Grąžiškių valsčiaus Vilkaviškio apskrities žemės tyrėjas. Baig
kas pradėjo dirbti valstybinį darbą – buvo Grąžiškių valsčiaus vilkaviškio apsLietuvoje
dartyrėjas.
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Mokslinio darbo kryptys ir publikuoti darbai

1932 m. K. Bieliukas pradėjo mokslinį darbą Kaune, Lietuvos universiteto M

gamtos fakultete. Buvo pakviestas dirbti laborantu, kur ir pradėjo savo specializacijo
Tiesioginis K. Bieliuko tyrimo baras buvo ežerų dubenų morfometriniai tyrimai

akademikas kazimieras Bieliukas

1932 m. k. Bieliukas pradėjo mokslinį darbą kaune, lietuvos universiteto
Matematikos-gamtos fakultete. Buvo pakviestas dirbti laborantu, kur ir pradėjo
savo specializacijos mokyklą. tiesioginis k. Bieliuko tyrimo baras buvo ežerų
dubenų morfometriniai tyrimai ir aplinkos morfologija. nelengva tuomet buvo
jaunam mokslininkui užduotis, nes ežerus lietuvoje iki to laiko moksliškai ir
metodiškai tyrinėjo tik kazys Pakštas. 1933 m. kovo 5–9 dienomis asistentas
k. Bieliukas su kitais 5 universiteto studentais dalyvavo tauragno ir gretimų
labės ir labelės ežerų utenos apskrities ekspedicijoje, kuriai vadovavo k. Pakštas. ekspedicijos tikslas buvo išmatuoti tauragno, labės ir labelės ežerų gylį ir
įvairių gilumų temperatūrą. išilginio (išilgai tauragnas turi per 9 km, o skersai –
nuo 200 iki 1200 m) ežero palyginti siauroje – 300 m pločio vietoje, apglėbtoje
stačių krantų, jau pirmąją dieną aptiktas rekordinis 61 metro gylis. toje vietoje
matavimai daryti kas 10 ir 25 metrai, bet gilesnių vietų neužtikta, nors vietos
gyventojai tikino gylį esant iki 150–200 metrų. Spaudžiant stipriems šalčiams,
pusės metro storumo lede iškirsta per 500 ekečių. Matuota gana tiksliai, naudojant metrais sužymėtą vielinį trosą, prie kurio pririšamas 2 kg svarmuo. taip įsitikinta, jog tauragno ežeras yra giliausias iš visų nepriklausomos lietuvos ežerų – 61,0 m. 1934 m. pradžioje lietuvos universiteto Geografijos katedra buvo
papildyta iš užsienio pirktais instrumentais: automatiškai skaičiuojančiu zondu,
apverčiamu termometru, spalvų skale, įrenginiu vandens skaidrumui matuoti.
kovo 15–17 d. k. Pakštas su asistentu k. Bieliuku ir studentais vaikščiodami
dusios ežeru aptirpusiu ledu nustatė giliausią ežero vietą – 32 m (1926 – 30 m).
tų pačių metų vasarą k. Bieliukas su k. Pakštu ir studentais tyrinėjo Grabesto ežerą netoli Molėtų (gylis – 21 m), rudenį – ilgio ežerą (23 m) dzūkijoje. O
1935 m. k. Pakšto vadovaujama ekspedicija (asistentas – k. Bieliukas, biologijos
studentai) nuvyko į ežeringiausią zarasų apskritį. intensyviai dirbant per 7 dienas (kovo 9–15 d.) buvo išmatuota 13 ežerų: vencavo (50 m gylis), Jatkūniškių
(35,2 m), Švinto (20,8 m), Baltašio (20,5 m), Pajuodžio (18,4 m), luodžio (16,5 m),
Samavo (13,5 m), dūkšto (10 m), asavo (9,1 m) ir kt.
Batigrafinių kreivių metodas. dalyvaudamas k. Pakšto organizuotose ekspedicijose, jaunasis mokslininkas įgijo praktinių žinių, kurias panaudojo rengdamas mokslinio tyrimo darbo metodiką daktaro disertacijai „dovinės baseino
ežerai“. disertacijoje paskelbti k. Bieliuko suformuoti ir praktikoje patikrinti
ežerų tyrinėjimo metodai laikytini nauja pakopa tuometinėje lietuvos ežero-
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tyroje. Batigrafines ežerų kreives jis redukavo į vienodus pagrindus, t. y. ežero
paviršiaus plotui ir didžiausiam gyliui skyrė koordinačių ašyse po vienodas atkarpas. Tas kreives lygindamas su taisyklingų norminių kūnų (konuso, paraboloido, pusrutulio su puselipsoidžiu ir cilindro) batigrafinėmis kreivėmis, priėjo
prie išvados, kad ežerų batigrafinių kreivių forma yra tam tikru būdu susijusi
su ežero dubenų forma. Toms ežerų batigrafinėmis kreivėms jis pritaikė taisyklingų kūnų batigrafinių kreivių lygtis: a kz = 1 – 2z + z² (konuso), aez = 1 – z²
(puselipsoidžio) ir acz = 1 (cilindro): „z“ reiškia gylius, „a“ – izobatinius paviršius,
„k“ – kosinuso, „e“ – puselipsoidžio, „c“ – cilindro formas. Batigrafinių kreivių
į vienodus pagrindus redukavimas Lietuvos ežerotyroje prigijo. Šį metodą, kiek
praplėtęs, vėliau taikė ir kitas žymus geografas prof. Vaclovas Chomskis, tirdamas ežero vandenų pastovumą ir sąmaišą.
1934 m. vasaros atostogų metu K. Bieliukas įvairiomis kryptimis išvaikšapskrityse.
Buvo išmatuoti Gadeikos, Babrių, Paliūnų, Bagdononių, Simno, Dieliuk
čiojo Dovinės baseiną, aplankė esančius ežerus. 1934 m. gruodžio ir 1935 m.
Žuvinto,
Šlavanto,
Iglos,
Ivoniškio matavimus
ir Amalvovisuose
ežerai.Dovinės
1933–1936
m. K. Bieliuka
sausio
mėn. nuo
ledo atliko
batimetrinius
baseino
ežeruose, kurie telkšojo Marijampolės, Alytaus ir Seinų apskrityse. Buvo išmaežerų morfometrinius, morfologinius tyrimus. Tai buvo naujas etapas tyrinėjant Liet
tuoti Gadeikos, Babrių, Paliūnų, Bagdononių, Simno, Dieliuko, Ilalio, Giluičių,
Žuvinto, Šlavanto, Iglos, Ivoniškio ir Amalvo ežerai. 1933–1936 m. K. Bieliukas
atliko Sūduvos ežerų morfometrinius, morfologinius tyrimus. Tai buvo naujas
etapas tyrinėjant Lietuvos ežerus.
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2 pav. K. Bieliuko ežerų tyrimai (1936–1937)

2 pav. K. Bieliuko ežerų tyrimai (1936–1937)

1938–1939 m. K. Bieliukas kėlė kvalifikaciją Prahos universiteto Geografijos
institute, kur vadovaujamas prof. B. Šalamono parengė ir apgynė habilitacinį
darbą hidrologijos
tematika
„Ogžės
upė“. kėlė kvalifikaciją Prahos universiteto Geograf
1938–1939
m. K.
Bieliukas

vadovaujamas prof. B. Šalamono parengė ir apgynė habilitacinį darbą hidrologijos
upė“.
Publikuoti darbai. Beveik per pusšimtį metų (47) akademikas parašė 58 darbus.
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upė“.

Akademikas Kazimieras Bieliukas
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4 pav. K. Bieliuko straipsnių tematikos
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Pedagoginė metodinė veikla
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K. Bieliukas pedagoginį darbą pradėjo Kauno suaugusiųjų gimnazijoje
(1932 m.), kur vedė geografijos, chemijos ir fizikos pamokas. 1934 m. akademikas išleido dvi metodinio pobūdžio knygeles „Žemės paviršiaus modelių darymas mokyklose“ ir „Pokarinės poliarinės kelionės 1914–1934“, skirtas geografijos mokytojams ir švietimo atstovams, kurie yra atsakingi už mokyklos programų sudarymą.
Nuo 1940 m. akademikas pradėjo dirbti Vilniaus universitete, kur skaitė
fizinės geografijos, sausumos ir jūros hidrologijos, fizinės geografijos problemų,
įvado į geografiją kursų paskaitas. Be to, vadovavo lauko praktikoms, kursiniams bei diplominiams darbams. Nuo 1943 m. iki 1957 m. K. Bieliukas vadovavo 29 studentų diplominiams darbams. Diplominių darbų tematiką sudarė atskirų vietovių geografinis apibūdinimas, upių ir jų atkarpų aprašymas, kolūkių
geografinės apžvalgos.
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1947–1958 m. profesorius recenzavo 9 diplominius darbus, daugiausia hi1947–1958
m.Merkio,
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pirmiausia fizinės geografijos tema. 1961 m. skaityto kurso pagrindu parengė
Profesorius pagrindai“.
jau tuo metu
svarstė parengti
geografijos vadovėlį,
vadovėlį „Ežerotyros
Jo iniciatyva
buvo suorganizuota
pasaulinio pirmiausia fiz
garso specialistų parengtų vadovėlių aukštosioms mokykloms vertimas iš rusų į
lietuvių kalbą. Tai Em. De Martonno „Fizinės geografijos pagrindai“, S. Kolesniko „Bendrosios geografijos pagrindai“. Šie vadovėliai papildė negausią lietuvišką
geografijos mokslo literatūrą. Vadovėliais naudojosi ne tik geografijos specialybės studentai, bet ir aukštesniųjų klasių moksleiviai bei mokslo darbuotojai. Šie
geografijos darbai neprarado vertės iki šių dienų.
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Akademikas K. Bieliukas buvo ne tik žymus mokslininkas, talentingas pedagogas, bet ir energingas bei veiklus organizatorius. Organizacinį darbą jis pradėjo dirbti jau Kauno, o tęsė Vilniaus universitete, Mokslų akademijoje, Geologijos ir geografijos institute, Lietuvos geografų draugijoje. Organizacinės veikos
sėkmę lėmė charakterio bruožai – pareigos jausmas, didelis darbštumas, užsibrėžto tikslo siekimas, mokėjimas dirbti su žmonėmis.
Pasibaigus karo veiksmams mieste, 1944 m. liepos mėn 16 d. K. Bieliukas
buvo paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi. Nelengva administracinė ir
moralinė našta užgulė jo pečius, atkuriat ir reorganizuojant universitetą. Didelė profesūros dalis pasitraukė į Vakarus, bijodama grįžtančios sovietų valdžios.
Universiteto patalpos, laboratorijos buvo nusiaubtos, tuščios, langai be stiklų, neveikė šildymo sistema, vandentiekis, nebuvo elektros. Didžioji dalis aparatūros,
įrengimų, medžiagų išgrobstyta dar hitlerininkų laikais universiteto uždarymo
metu. Išliko vos 13 proc. buvusių universiteto patalpų (6 proc. sudegė, 81 proc.
buvo užimtos įvairių įstaigų). 64 proc. studentų bendrabučių ploto buvo sudeginta, likusieji 36 proc. – užimta. K. Bieliukas apie šios aukštosios mokyklos atkūrimą pranešė per radiją. Kalbėdamas eteryje kvietė išlikusį mokslinį pedagoginį
personalą rinktis į alma mater. Tačiau šis procesas vyko vangiai. Po pakartotinių
rektoriaus raginimų per radiją ar jo komandiruotų pasiuntinių prašymų rudeniop į Vilnių susirinko 24 profesoriai ir docentai, 34 jaunesniojo personalo nariai
ir 82 ūkio bei administracijos darbuotojai. Matydamas, kad su tokiomis jėgomis
bus sunku pradėti mokslo metus, rektorius kvietė dirbti dėstytojais, asistentais
savo pažįstamus gabius pedagogus iš provincijos, turinčius mokslo tiriamojo darbo polinkių. Tiktai spalio mėnesio viduryje prasidėjo paskaitos aštuoniuose fakultetuose. Mokymas vyko nekūrenamose auditorijose ir laboratorijose, neretai
be elektos šviesos. 1944–1945 mokslo metų pradžioje buvo įregistruoti 986, tačiau
baigė 887 studentai. Skaičiaus sumažėjimą lėmė prasidėjusi emigracija į Lenkiją,
blogėjančios materialinės ir politinės sąlygos tiek studentams, tiek dėstytojams.
1945 m. prof. K. Bieliukas buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo akademiku sekretoriumi, paskirtas Geologijos ir geografijos instituto direktoriumi. Mokslų akademijoje K. Bieliukas dirbo daugiau kaip trisdešimt metų.
Po reorganizacijos 1963 m., panaikinus Geologijos ir geografijos institutą, iki
1978 m. buvo Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriaus vadovu.
Be to, ėjo Geografijos skyriaus Ežerotyros ir pelkėtyros sektoriaus vadovo parei-
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XX a. pradžioje geografija kaip mokslas Lietuvoje buvo mažai žinoma,
daugelis intelektualų turėjo miglotą supratimą apie šį mokslą. Gimnazijose geografiją dėstė istorikai ir biologai. Universitetuose geografai nebuvo rengiami.
Akademiko K. Bieliuko visuomeninės-organizacinės veiklos rezulatai, geografija Lietuvoje tapo pripažintu mokslu, surado tinkamą vietą mokslo ir aukštojo
mokymo sistemose.
Įnašas į ežerotyros mokslą. K. Bieliukas suformulavo ir praktiškai pritaikė
naują batigrafinių kreivių tyrimo metodą, sukūrė naują, racionalesnę, ežerų klasifikaciją, kuri rėmėsi ežero aplinka, paviršiumi, dubens tūriu, dubens pavidalu,
dugno reljefu ir vandens mase.
Akademinės geografijos kūrimas. K. Bieliukas prisidėjo ir įkuriant Geografijos katedrą Kauno universitete, organizuojant geografijos akademines studijas Vilniaus universitete, formuojant Vilnaius universiteto Geografijos katedros
dėstytojų kolektyvą, kuriant laboratorijas, kuriose jau daugelį dešimtmečių rengiami geografijos specialistai.
Geografijos mokslo organizavimas ir plėtojimas. K. Bieliuko iniciatyva
Mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto ir kitų organizacijų specialistai tyrinėjo atskirus geografinės aplinkos elementus: klimatą, žemės paviršių, gelmes, upes,
ežerus, pelkes, dirvožemius, augaliją ir gyvūniją. Gauti tyrimų rezultatai leido
plėtoti atskiras fizinės geografijos šakas. Greta Ežerotyros sektoriaus Geologijos
ir geografijos institute K. Bieliuko dėka buvo įkurtas savarankiškas Pelkėtyros
skyrius. K. Bieliuko pagalba E. Červinskas atliko pirmus plataus masto tyrimo
darbus Kuršių mariose.
Mokslo leidinių steigėjas. Didelę praktinę reikšmę turėjo K. Bieliuko ir
J. Kriščiūno 1953 m. sudarytas Lietuvos ežerų katalogas su Lietuvos ežerų žemėlapiu (mastelis M 1 : 300 000). Kataloge pateikti ežerų duomenys gana tikslūs,
nes jį sudarant buvo panaudota visa tuo metu žinoma informacija apie ežerus.
Pagal kataloge pateiktus ežerų duomenis buvo galima išskirti Lietuvos ežerų paplitimo rajonus. Akademiko iniciatyva buvo pradėtas leisti mokslinis Geologijos
ir geografijos instituto leidinys „Moksliniai pranešimai“. Instituto darbuotojų
moksliniai straipsniai buvo spausdinami ir Lietuvos mokslų akademijos darbuose. Nuo 1957 m. leidžiamas „Geografinis metraštis“, kuriame buvo spausdi-
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nami fizinės ir visuomeninės geografijos bei su Geografų draugijos veikla susiję
straipsniai. Geografijos metraštis (Annales geographicae) – vienas svarbiausių
Lietuvos geografų mokslo leidinių, leidžiamas iki šių dienų.
Geografų draugijos kūrėjas. K. Bieliukas buvo vienas iš iniciatorių 1934 m.
įsteigiant Lietuvos geografų draugiją. Karo metais draugijos veikla buvo sustabdyta. 1955 m. birželio 15 d. akademiko pastangomis draugija vėl buvo atkurta
kaip TSRS geografų draugijos padalinys – Lietuvos TSR geografų draugija.
Geografijos mokslo populiarintojas. K. Bieliukas buvo aktyvus Lietuvos politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos narys, dalyvavo Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos, „Geografinio metraščio“, „Mokslinių pranešimų“ redagavimo darbuose. Plačiajai visuomenei skaitė paskaitas gamtosaugos ir gamtinės
aplinkos pertvarkymo klausimais.

Mokslinės, pedagoginės ir visuomeninės veiklos
įvertinimas
K. Bieliuko mokslinis ir pedagoginis-organizacinis darbas bei aktyvi visuomeninė veikla buvo aukštai įvertinta tuometinės valdžios. Jis apdovanotas ordinais ir medaliais, suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas (1 lentelė).
1 lentelė. K. Bieliuko apdovanojimai
Metai
1945 m.
1947 m.
1959 m.
1965 m.
1978 m.
1981 m.

Apdovanojimai
„Už šaunų darbą didžiajame Tėvynės kare 1941–1945 m.“ medalis
„Raudonosios darbo vėliavos“ ordinas
I laipsnio Lietuvos TSR valstybinė premija už kolektyvinį autorių darbą „Fizinės geografijos pagrindai“
Suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas
Veterano ordinas
Tautos Draugystės ordinas

Pagrindinis tyrimo metodas: interviu – pasakojimas, kurio metu buvo renkami prisiminimai apie Lietuvos limnologijos pradininką Vilniaus universiteto rektorių akademiką profesorių K. Bieliuką. Akademiką pažinojusių asmenų
sąrašas, kurie galėtų pasidalyti prisiminimais apie jį, nėra didelis, o prabėgę
20 metų nuo jo mirties dar sumažino jį žinančių žmonių skaičių. Prisiminimais
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apie K. Bieliuką pasidalijo tik 7 respondentai, t. y. buvę studentai, bendradarbiai:
M. Gudonytė, A. Račinskas, V. Narbutas, E. Červinskas, A. Seibutis, O. Kondratienė, V. Narbutas, A. Stanaitis, kurie akademiko parama / pagalba pradėjo
mokslinę veiklą.
Apibendrinus prisiminimus apie K. Bieliuką kaip asmenybę, galima pasakyti, jog tai doras, puikus Lietuvos pilietis. Dirbdamas atsakingą darbą sudėtingomis pokario sąlygomis, sugebėjo padėti žmonėms, nukentėjusiems nuo represijų. Pats rizikuodamas savo karjera, padėjo išvengti Sibiro ir kalėjimo kitiems.
Tai žygdarbis, kuris šių dienų žmonėms, ypač jaunimui, sunkiai suvokiamas.

Studentų žinios apie limnologiją
XX amžiuje K. Bieliukas prisidėjo Lietuvoje plėtojant ir populiarinant geografijos ir gamtinės geografijos šaką – limnologijos mokslą. Tyrimo tikslas – pateikiant anketas respondentams, išanalizuoti studentų žinias ir supratimą apie
limnologijos mokslą, K. Bieliuko asmenybę ir jo reikšmę geografijai. Buvo apklausti 53 Lietuvos edukologijos universiteto 3 kurso studentai, kurie buvo pasirinkę „Lietuvos istorinės geografijos“ kursą. Studijuodami pagal šią programą
studentai buvo plačiai supažindinami su geografijos mokslo raida XX a., žymiais
mokslininkais. Tyrimo rezultatai parodė, kad 64 proc. apklaustųjų studentų akademiką K. Bieliuką nurodė kaip vieną žymiausią XX amžiaus geografą. 96 proc.
tyriamųjų limnologiją apibūdino kaip ežerotyros mokslą, o 28 pros. apklaustųjų parašė, kad limnologija – mokslas apie ežerus, tvenkinius bei juose vykstančius biologinius, cheminius ir fizinius procesus. XX amžiuje parašyti akademiko
K. Bieliuko ežerotyros mokslo vadovėliai: „Ežerotyros pagrindai“, „Lietuvos TSR
ežerai“ yra aktualūs ir šių dienų studentams, nes tyrimo rezultati atskleidė, kad
98 proc. tyrimo dalyvių jais naudojasi studijų metais ruošdamiesi paskaitoms.
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1. Akademikas K. Bieliukas remdamasis moksliniais darbais atliko ežerų
morfometrinius, o vėliau ir morfologinius tyrimus, praktikoje pritaikė
batigrafinių kreivių metodą.
2. Nuo XX a. vidurio akademikas aktyviai dalyvavo organizacinėje-visuomeninėje veikloje – atkuriant Vilniaus universitetą, Lietuvos geografų
draugiją, Mokslo akademiją. Jo vadovaujamas Geologijos ir geografijos
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institutas tapo žinomu mokslo židiniu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų Sąjungoje.
3. K. Bieliukas buvo vienas iš geografijos mokslo studijų aukštosiose mokyklose kūrėjų ir studijų programų Vilniaus universitete organizatorių.
4. Buvę akademiko K. Bieliuko studentai, bendradarbiai jį prisimena ne tik
kaip žymų mokslininką, bet ir kaip geranorišką žmogų, ne kartą padėjusį tremtiniams ir kitiems tęsti mokslus, įsidarbinti mokslo įstaigose.
5. Tyrimo rezultatai parodė, kad 96 proc. apklaustųjų studentų žino,
ką nagrinėja limnologijos mokslas, o 98 proc. respondentų teigė, kad
K. Bieliuko ežerotyros vadovėliai yra aktualūs ir šiandien.
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Summary

Justina Pukinskaitė

The article consists of eight parts, wich showing the importance of the work of academician Bieliukas Kazimieras to the development of science in limnology, the development of academic geography, as well as for the organisation of scientific publications. In
the first part The way of life and work are provide information on academician childhood, working years. In the second part Directions of scientific work and publish works
in a nutshell description of lakes morfological and morfometric research also method of
batigraphic curves, analyzed the publications. In the third paragraph The pedagogicalmethodical activity are summarizing Bieliukas K. Pedagogic work, describing methodical format books. In the fourth part Organizational activities of the public sector briefly
describes, which is responsible for administrative duties academician captured post-war
year. In the fifth paragraph of The importance of the Bieliukas work in development of
Geography sience are describing the contribution to science of geography, as well as her
academic training in the early twentieth century. In the sixth chapter of Scientific, pedagogical and public evaluation represent about academician written publications, and list
of given awards for active public activities. In the seventh part Memories are giving the
former students, collaborators memories, which led to their further life. In the eighth
part of The student’s knowledge of the limnology are given research data, which shows
what the role of geography sience and today is to keep in mind.
Keywords: Academic, Kazimieras Bieliukas, geography, limnology.
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