
Atrask 

geografiją
per 1 naktį!

2023 04 14

Foto : Albertas Bertašius

dr. Giedrė Godienė, 

Nacionalinė Geografijos nakties koordinatorė, LGD, VU



Geografijos naktis 2023
Tarptautinė geografijos populiarinimo renginių platforma

dr. Giedrė Godienė, 

Nacionalinė Geografijos nakties koordinatorė, LGD, VU



Viso pasaulio geografijos profesionalai ir entuziastai   

organizuoja viešus geografiją populiarinančius renginius tą pačią dieną



Viešų geografiją populiarinančių 
renginių  platforma

▪ Plačiai prieinami vieši renginiai

▪ Kūrybiškas geografijos ir jos teikiamų naudų visuomenei pristatymas

▪ Žinios: akademinės ir populiariosios geografijos jungtis, žinių mainai ir sklaida

▪ Geografija veiksme: geografijos ir geografinių veiklų, pačių geografų įvairovei
at [sis] skleisti

▪ Dalyvaujamojo pobūdžio, demokratiški, buriantys susiėjimai

▪ Viduje ir lauke, dieną, vakare ar naktį - kuo įvairesniems žmonėms 



Veiklų tikslai

• Geografijos mokslo ir disciplinos populiarinimas

▪ Siekis perkelti geografijos srities renginius iš mokslo centrų į periferijas
▪ Geografijos mokymas ir akademinių geografinių žinių mainai
▪ Geografijos profesijos ir darbų, kuriuos atlieka geografai, pristatymas
▪ Aktualių problemų sprendimas 
▪ Vaizdumas, patirtis, įtrauktis
▪ Nauda ir džiaugsmas, kurį teikia geografija
▪ Asmenybės augimas su geografija



Renginių formos
• Konferencijos, diskusijos, debatai, pristatymai, pokalbiai

▪ Originalūs geografiniai projektai, gamtinių ir visuomeninių procesų 
tendencijų komentarai ir kt.

▪ Geografiniai žaidimai, šokiai, dainos, degustacijos, konkursai, pasirodymai 

▪ Ekskursijos, žygiai, teminiai pasivaikščiojimai, naktiniai pasivažinėjimai 
dviračiu mieste/parke, kurių metu pristatomos įvairiausios geografinės 
žinios ir tuo pačiu gilinamasi į tai, kaip žmonės suvokia vietovę

▪ Interviu, kraštovaizdžio ir įvairiausių procesų kaitos analizės (palyginimai)
▪ Piešimas, fotografija, GIS ir kartografavimas, žemėlapiai ir kt. 
▪ Parodos

▪ kt....



IKI  2023 m. vasario 5 dienos!!!



Stebinanti žaisminga geografija
Muzika, dailė, maistas, elgesys, technologijos, kinas, astronomija...



2021 04 09
Pasaulyje: 5-ą, Lietuvoje – 3-ią kartą. 

Prancūzijos ir Italijos geografinių draugijų 
pastangomis pirmąsyk sukurtas 
Geografijos nakties vizualinis identitetas, 

visus numatomus renginius vienu stiliumi 

pristatantis bendras  https://www.geonight.net/ ir 

atskirų renginių tinklalapiai, 

informacijos sklaida vyko visais svarbiausiais 

socialiniais tinklais.

https://www.geonight.net/




Nuotolinis GeoNight2021 organizatorių susitikimas; LGD atstovavo dr. Giedrė Godienė, panašėjo į Jungtinių Tautų asamblėją... 
Balandžio 8 d. vakarą, Geografijos nakties išvakarėse Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) vardu visus sveikino prof. Michael Meadows 

(IGU generalinio sekretoriaus pavaduotojas). Per 5-erius metus Prancūzijos Nacionalinio geografijos komiteto ir Europos geografinių 
draugijų asociacijos (EUGEO) dėka Geonight užaugo nuo lokalios šventės Kroatijos Zadaro mieste iki tarptautinės, globalios platformos.



Pasaulyje 2021 04 09  

250 geo-renginių 
36 šalyse, 
visuose žemynuose 



Geonaktis 
LT-2021
balandžio 1d.

14 virtualių geografijos populiarinimo renginių 

beveik 20 valandų (nuo balandžio 9 d. 6 ryto (kai atverta 
“Lietuva - Nemuno kraštas” anketa iki balandžio 10 d. 1.40 
(uždarytas virtualus tiltas tarp Lietuvos ir Havajų))
dalyvių skaičius - arti 800

Transliuojami iš 
Vilniaus (5), Klaipėdos (2), Nemėžio, Kruonio, 
Kaišiadorių, Kauno, Telšių, Trakų rajono Paluknio, 
Veliuonos, Vilkaviškio.

Aktyviai įsitraukė Joniškis, Krekenava, Šiauliai, 
Druskininkai, prie Nemuno esantys valstybiniai parkai. 

Italijos Triesto un-teto forume dalyvavo Klaipėdos 
universiteto dėstytojai.









Stebinanti, žaisminga geografija



2021 m. renginių pobūdis:
• geografiniai žaidimai, veiklos lauke

• 9 viktorinos

• 2 viešos paskaitos
• konferencija LT; tarptautinė Triesto U-to

• kartografijos studijų pristatymas 
• interaktyvi integruota geografijos-istorijos pamoka 

• 3 fotokonkursai

• lobių paieškos, artimiausios aplinkos stebėjimas dieną ir naktį
• bendrų žemėlapių kūrimas - “Nemuno kraštas”, Kruonio ir Paluknio renginiuose 
• Europos nakties virtualus tiltas į Havajų dieną per 12 laiko juostų
• Geografijos festivaliai Kruonio, Kauno Jėzuitų, Trakų r. Paluknio, Kaišiadorių 

mokyklos, Vilkaviškio atviro jaunimo centre



2021 m. renginių atvirumas
• lokalūs, vienos mokyklos įvykiai (Vilkijoje, Nemėžyje, Paluknyje, Kaišiadoryse); 
• bendras keleto mokyklų - Telšių, Krekenavos, Joniškio, Šiaulių, Druskininkų 

gimnazijų protmūšis. 
• Geografijos festivaliai Kruonyje, Kaune, Vilkaviškyje 
• Prie 7 įvykių galėjo prisijungti visi norintys Lietuvoje; 

• 3 renginiai buvo skirti visai Lietuvai (lietuvių kalba), bet atviri visam pasauliui. 
• Tarptautinėje Triesto (Italija) konferencijoje “Doing Geography Today” 

pranešimus skaitė Klaipėdos un-teto dėstytojai geografai doc. dr. E. Spiriajevas ir 
prof. A. Bučienė.



Komunikacija:
Per 2021 m. Geografijos nakties kampaniją (2021 m. vasario 21 - balandžio 10 d.) 
parengta FB 40 postų; 
11 jų - Geografijos nakties komunikacijai; 19 - “Nemuno krašto” akcijai reklamuoti.

FB demonstravo LGD/GG postus 19 183 kartus, 

iš kurių pozityviai įvertinta 439 kartus, pasidalinta - 51 kartą. 

Nemuno tema
2 plačius straipsnius informacinius parašė prof. G. Valiuškevičius
1 - LHMT

G.Godienė - 8 pažintinius straipsnius: bendrąjį, apie piliakalnius, eilėraštis, knygų paroda, tiltai, 

tyrėjai, pasienis, VMS; 

kiti straipsniai buvo informacinio pobūdžio, pasidalinimai su komentarais ir pan.



Tam, kad šios šventės vyktų, daug savo valandų skyrė veik 70 žmonių!

• išradingiems ir entuziastingiems geografijos mokytojams, 
• Vilniaus ir Klaipėdos universitetų geografijos ir bičiuliškų specialybių 

dėstytojams ir studentams, 
• Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, 
• Nacionaliniam lankytojų centrui ir valstybinių parkų direkcijoms, 
• Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai, 

• Vilkaviškio atviram jaunimo centrui, 
• Valstybės sienos apsaugos tarnybai, 
• prie Nemuno esančioms savivaldybėms 
• kitiems, prisidėjusiems prie Geografijos nakties įdomybių idėjomis, 

darbais, aktyviu dalyvavimu.

DĖKOJA



> 300 originalių Nemuno pakrančių vaizdų, atliktų būtent tą dieną



https://www.youtube.com/watch?v=HlVq2m4YXMU



23 val



LGD apdovanotieji

> 300 originalių Nemuno pakrančių vaizdų, 
atliktų būtent tą dieną
161 pateikimai per dieną



Rūta Bakšienė,
Jurbarko biblioteka

“... Kuri Nemuną myli iki begalybės. 
O jo vingiai, lankos ir visi esantys 

piliakalniai žavi nuo mažumės.”

Šią vietą fotografuoju, nes... 
“atsiveria labai graži Nemuno panorama”.  

Nemunas man svarbus, nes...čia užaugau 

📍 Šakių raj., Sudargas. 
Sudargo piliakalniai  

📷 Fotografija iš kairiojo Nemuno kranto 

Tai pirmasis Akcijos taškas, 
įkeltas 6.30 ryto!!!



vvpastas@gmail.com

Pavilkijys, čia per Nemuną kelia Vilkijos keltas 
„Vilkynė“ – upinis motorinis keltas per 

Nemuną, reguliariai perkeliantis keleivius ir 
transporto priemones tarp Vilkijos (Kauno r.) ir 

Pavilkijo (Šakių r.). Tai vienintelis per Nemuno 
upę keliantis keltas Lietuvoje. Į keltą telpa 7-8 

lengvieji automobiliai, keliamoji galia – 40 

tonų,  kursuoja 180 dienų per metus.
Keltas dirba nuo gegužės iki lapkričio mėn., tad 
šiuo metu kelto dar nėra

Užnemunės piliaklanių ir kitų slėpiningų 
vietovių fiksuotojas, 
pateikė 11 vietovių



“Šiandien apkeliavau dviračiu 40 km 
Nemuno pakrantėmis ir 6 tiltais Kauno mieste.

Atrinkau 13 foto, gal ir Jums patiks.

Ši foto pasroviui
Atsiprašau, kad perdaug atsiunčiau ir vienos 

foto nenurodžiau tiksliai koordinačių.
Sunku per kelias valandas atrinkti. 

Ačiū, kad rūpinatės krašto grožiu.
Būkit sveiki

Pagarbiai, Valentinas Kabašinskas”



“Čia fotografuoju, nes...fotografuoti įdomu
ne tik nuo tilto, bet ir arčiau vandens.  

Nemunas man svarbus, nes...: 

Nemunas - tai Lietuvos simbolis”

Loreta Latvienė,

Kauno Jėzuitų gimnazijos
geografijos mokytoja

📍 Aleksoto Vytauto Didžiojo tiltas, Kaunas. 

📷 Fotografija daryta iš kairiojo Nemuno kranto 



dr. Mindaugas Lapelė, botanikas 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Varėnos rajonas, Gudeliai



Dalia Blažulionytė,  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

“Jaučiuosi puikiai, sugrįždama po kelių metų į tas pat vietas”
Kuo Jums svarbus Nemunas?  - “Didžiuojuosi savo kraštu...”

Druskininkų sav, Žiogeliai, Nemunas iš dešiniojo kranto



Anonimas ... 

Kodėl fotografuojate šią vietą?
“Patinka Nemunas. Ankstyvas rytas. Jaučiuosi puikiai.”

Kuo Jums svarbus Nemunas? “Šalia gyvenu”

Druskininkų sav., Viečiūnai, 7.05 val.



2022 04 01



2022
Pasaulyje 

2022 04 01  

>200 

renginių 
31 šalyje, 

visuose 

žemynuose.

2022 m. vasario 24 d. 
Ukrainą užpuolusiai 
Rusijai Geonakties 
durys buvo užvertos, 
bet Ukrainoje, Kijive 

renginys surengtas 
nepaisant karo.



Pasaulyje 2022 04 01  

>200 geo-renginių 
Lietuvoje - 18



Meksika



Japonija: geocatching



Ispanija



Prancūzija



Vengrijoje -26 renginiai

Septyniose 4 Karpatų 
regionų ÉKKŐ vietose -
programa, 

prasidedanti tuo pačiu 
metu ir ta pačia tema. 

Vietiniai Asociacijos 

nariai penktadienio 

popietę kviečia draugus 
maloniam 

pasivaikščiojimui į 
įdomias vietas.

Visi kartu grožėsi 
saulėlydžiu, išbando

teleskopu stebėti 
žvaigždėtą dangų.
Kiekvienoje vietoje -

trumpas tiesioginės 
transliacijos laikas 

Facebook , „Zoom“ 
akimirką, kai visi galės 
dalyvauti šiame 
tarpvalstybiniame 

renginyje vienu metu.

Renginio tikslas –
pakviesti XXI a. žmones 
išeiti iš namų ir 
specialiai pasivaikščioti 
po gamtą, kur 
šiuolaikiniai 
telekomunikacijų 
įrenginiai mus sujungia.



2022 m - 44 renginiai



2022 m -

Kroatijoje

44 renginiai



Geonaktis 
LT-2022
balandžio 1d.

18 geografijos populiarinimo renginių 
(iš jų 4 virtualūs)
24 valandos nuo 7 vakaro iki 7 ryto

1178 dalyviai

8 renginiai Vilniuje, 

po vieną geo-tašką pasaulio žemėlapyje užsidėjo 
Kaunas, Kauno rajonas, Kazlų Rūda, Jonava, 
Kaišiadorys, Kruonis, Vilkaviškis, Alytus, 
Dubingiai ir Raseiniai.



2022



2022 m. renginių pobūdis:
• 4 pažintiniai dienos žygiai (1 neįvyko)
• orientaciniai žygiai, tame tarpe ir naktiniai
• geografiniai žaidimai, lobių paieškos ir veiklos lauke
• viktorinos

• specialios pamokos, paskaitos

• muziejų lankymas, parodos, filmų peržiūros, 
• bendrų žemėlapių kūrimas
• kūrybinės dirbtuvės, gražiausių eilėraščių Žemei rinkimai
• virtualus geo-tiltas Vilnius-Roma

• 7 Geografijos festivaliai Kruonio gimnazijoje, VDU UKG Kaune, Jonavos Jeronimo 

Ralio gimnazijoje, Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos mokyklose, 
Vilkaviškio atviro jaunimo centre ir kt.



2022 m. renginių atvirumas
• vyravo lokalūs, vienos mokyklos įvykiai - gerai, kai įtraukiami ir tėvai, kaimynai; 
• 7 Geografijos festivaliai 

• 4 atviri visai Lietuvai - internetinės viktorinos, virtualus tiltas, saugomų teritorijų 
direkcijų (Dubysos, Dubingių RP) renginiai 

• 2 atviri miestui - Vilkaviškio, Sudervės žygis Vilniuje
• 3 - Kruonyje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje - įtraukiant nuo karo bėgančius ukrainiečius
• 2 atviri pasauliui anglų kalba: 

• Kruonio gimn. on-line viktorinoje su lietuvaičiais varžėsi dar 30 dalyvių iš Latvijos, 
Graikijos, Portugalijos ir Italijos; 

• Rudaminoje - Quiz "Let`s explore Europe"



Geografinių klausimų 
loterijos. 

Per pertraukas pradinukams

progimnazijos geo- muziejų 
,,Pažink Žemę'', eksponatus 
pristatė 6 - tokai. 

100 klausimų ,,Kahoot'' 
viktorina ,,Pasaulio 

geografija''. 

6-8 kl. mokinių gražiausių 
eilėraščių ,,Žemei'' rinkimai 
ir net 10 laureatų 
apdovanojimas. 

Geografinis stalo žaidimas 
,,Aplink pasaulį''. 

2022

Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje (daugiausiai - 500 - dalyvių) vadovaujant geografijos mokytojai Aurelijai 

Kuckaitei vyko beveik 12 val. trukusi geografinė fiesta, kuriai mokiniai ruošėsi visą mėnesį!



2022

VDU UKG GEOGRAFIJOS NAKTIS 2022 (120 dalyvių), 
vadovės – geografijos mokytojos Aistė Vilimė ir Eglė Poderienė, 
būrelio „Jaunieji VDU UKG geografai“ nariai, administracija. 

12 val. programa:

Dr. J. Šečkaus paskaita

,,Žmogus ir gamta – natūralūs ir 
mūsų sukelti pavojai“. 
Keliautoja, fotografė, gimn. alumnė 
K. Remeikaitės pasakojo pie 

keliones po kalnus. 

15 tradicinių pasaulio virtuvių 
patiekalai. 

Protmūšis „Ar pažįsti savo kraštą?“;  
orientacinė estafetė su virtualiu 

„Actionbound“ gidu; 
geografiniai stalo žaidimai; 

filmas apie Turą Hejerdalą; 
linksmybės „Muzikinėje saloje“ 



50 5 - 12 kl. mokinių;

viktorinoje online be 8 lietuvaičių 
varžėsi dar 30 dalyvių iš Latvijos, 
Graikijos, Portugalijos ir Italijos. 

Iškylos po Kruonį, mokyklą ir aplink 
ieškant lobių su interaktyviu gidu 
Actionbound, ragauti egzotiniai vaisiai 

ir daržovės, kuriamos geografinės 
dainos, daug šokių ir naktinių 
priesaikų... Pagerbdami Ukrainą ir 3 
mokykloje besimokančius vaikus iš 
Charkovo (5, 8 ir 10 kl.) mokiniai 

susipažino su pagrindiniais 
ukrainietiškais simboliais.

2022

Kaišiadorių raj. Kruonio gimnazijos renginys “Kramtyk geografiją” (apie 80 dalyvių, tarptautinis), 

vad. Daiva Kruliauskienė, geografų būrelis "Kompasas".



2022

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos bendruomenės
”Paieškos Kauno Žaliakalnyje” (75 dalyviai), 
vadovės geografijos mokytoja Eglė Vitkevičienė ir istorijos mokytoja Edita Mačiulaitienė.

22 komandos leidosi į 7 km 
orientacinį žygį "Paieškos 
Kauno Žaliakalnyje", 
naudojantis Actionbound: 

ieškojo geografinių simbolių, 
skaičiavo bei fotografavo.

Keliaujant reikėjo atsakyti į 
30 klausimų.

Naudamiesi gatvėje esančiu 
miesto žemėlapiu 
nustatinėjo, kuriame Nemuno 
krante išsidėstę objektai... 



2022

Naktinis žygis į mišką Kazlų Rūdoje (67 dalyviai), vad. Valdorfo progimnazijos ir Kazio Griniaus 
gimnazijos geografijos mokytoja Dalia Valė Petraitienė.

Dalyvavo daugiausiai 5-8 klasių 
mokiniai, tame tarpe dvi 

mergaitės ir vienas berniukas iš 
Ukrainos; 6 gimnazistai, 

mokytojai, tėveliai. 

Miško stovyklavietėje skambėjo 
iškilmingas pažadas Gamtai, 
Ukrainos paminėjimas, 
lobio paieškos, 
linksmos judriosios rungtys 

miške, 
vėliau – laužas, naktinis žygis...



Vyko paskaita - susitikimas 

su dvyliktokais “Kartografija 
ir GIS", kurią vedė 
gimnazijos alumnė, VU II 
kurso kartografijos studentė 
Gabija Pacevičiūtė; 
protmūšis "Aplink Žemę", 
kuriame dalyvavo 11 

komandų po 5 mokinius.

Renginius padėjo 
organizuoti Mokinių taryba, 
protmūšį vedė devintokai, 
vertinimo komisijoje -

Mokinių tarybos atstovai ir 
gimn. pavaduotoja 
D.Sirtautienė.

2022

Geografijos fiesta Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje (61 dalyvis), vad. Aušrinė Živaitienė. 



2022
Žemėlapį sukūre daugkartinis 
GIS konkurso "Mano žemėlapis 
Lietuvai" nugalėtojas Marius 
Mikelionis (IV kl. Vilniaus licėjus). 

Jis pildosi jau kelintus metus

Čia pamatysite apie 100 foto: 
daugiausiai iš Lietuvos, o taip pat 
iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Italijos, Kroatijos, Graikijos, net 

Japonijos ir Maldyvų.

Fotografijose vanduo aplink mus, 

jo įvairovė, svarba, vandens 
būsena, savybės ar jo tarša.  
Žemėlapis: https://arcg.is/XTuyL

Vilniaus licėjaus bendruomenės dalyvaujamasis Vandens lašo žemėlapis (38 dalyviai 2022 

metais), vad. mokytojoms Linai Vasilevičienei ir Jolitai Milaknienei.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://arcg.is/XTuyL?fbclid=IwAR2-PAbsplbeApuhRXEnKwv6sYxMNtcaZ0ca_tPkXPGpFncjo1YrsYESNJk&h=AT3c2LhyyOgQL4n0tRM8kYNKlHCJKK387t5TV_lLhICXF2jdFw-egdh030Pi4JH86kNiOF4y5ASCyaJESsDkqwgARzoiVIQfrmXS9dIFK01nxQ9FcX18Jo-xZ_6N8m4b8NTx&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2pvrLfUX5xoto3wuUQX87bdesIQFNNsbXAuxF-cs7dz7ZW8Ja18_BdqadgKmYEFtMPDAJrHS7sMolBmZS2dzlv0wbB7FywWTMEreq_cClre8imPn_XI6ql0IBVLneUvgzjHs5o1IbkEjIpvJjjd0bVkPUBPhat-9Y53Lvff1QOut-irGJ2CaXmDaRK5qyUWdiCiBA


2022
Keliaujant 6 km nuo Pilaitės 
piliakalnio iki Sudervės 
santakos su Nerimi Vilniuje 

tyrinėtas Sudervės upės 
vidurupys ir žemupys. 

Vyko upės pločio, gylio, 
senųjų liepų apimties 
matavimai. 

Dalyviai žymėjo savo 
atradimus specialiuose 

kontūriniuose žemėlapiuose, 
norintys išmoko naudotis 
i-Naturalist programėle ir 
fiksavo įvairias rūšis, 
sužinojo, kokie jų 
pavadinimai. 
Išdalinti LGD prizai.

Tiriamasis Sudervės upės žygis (25 dalyviai nuo 13 iki 80 metų), vedė dr. G. Godienė (LGD, VU CHGF GI). 



2023 04 14



https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2023-geonight-edition/



Registruokite savo renginį tarptautinėje 
geografinių renginių platformoje

iki 2023 m. vasario 5 d.

https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2022-geonight-edition/



Pasiūlykite savo renginį iki vasario 5 d.:
• Kontaktinis asmuo, jo el.p.

• Renginio pavadinimas

• renginio tipas (gyvai/nuotoliu...)

• Šalis, miestas, adresas
• Organizatorius (įstaiga)
• Pradžia (laikas)
• Trumpas apibūdinimas, įskaitant santrauką anglų kalba
• Kas organizuoja (studentai, mėgėjai...)
• Pastabos

https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2022-geonight-edition/



TOBULĖKIME
...Geografijos naktis LT 

vyks jau 5 kartą...



Pasiūlykime geografinį renginį pasauliui... 

• kad ir kokia būtų tema ar idėja, ji turi būti atskleista geografiškai, akcentuoti 

geografines idėjas, žinias, asmenybes, veiklas, technologijas, geografijos svarbą
• aukime su geografija - ieškokime svarbių geografinių problemų sprendimo
• dalinkimės turimomis ir kurkime naujas geografijos žinias
• atsiverkime savo miestui, visai Lietuvai ir/ar tarptautinei bendruomenei

• išnaudokime turimus ryšius ir draugus pasaulyje - kad galėtų nors simboliškai 
prisijungti tarptautinė publika

• pasirūpinkime tinkamu renginio viešinimu, užtikrinkime tarptautinės Geografijos 

nakties platformos atributikos naudojimą
• informuokime Lietuvos geografų draugiją, po renginio surašykime ir paviešinkime 

ataskaitą, kurios santrauka - anglų kalba



Tinklalapis 

kiekvienam 

renginiui

2023





Susitikime, 

švęskime geografiją!
#Geografijosnaktis2023

#GeoNight2023LT

Foto : Albertas Bertašius

Tarptautinė registracija: www.geonight.net

alexis.alamel@univ-lille.fr ; tabusi@unistrasi.it

Nacionalinis koordinatorius: www.lgd.lt; g.godiene@gmail.com
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