
Naujienlaiškiui 

Rugsėjo 12-15 d. įvyko XLV Lenkijos Fizikų Suvažiavimas ir XII Neformali Fizikos Draugijų 

Atstovų konferencija.   

Šio susitikimo metu dalyvavo net 8 Fizikų draugijų pirmininkai ir jų išrinkti atstovai: Lenkijos, 

Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, Slovakijos, Taivano, Prancūzijos ir Lietuvos. Baltarusijos ir 

Rusijos Fizikų Draugijų atstovai nors ir buvo konferencijoje, bet šiame susitikime nepasirodė. Taip pat 

verta pažymėti, kad šioje konferencijoje dalyvavo ir Europos Fizikų draugijos pirmininkė prof. Petra 

Rudolf (einanti šias pareigas nuo š.m. balandžio mėnesio). Fizikų draugijų atstovai aptarė nuveiktas 

veiklas, pristatė būsimas veiklas. Išsamiausią (tiek mastu, tiek įvairove) nuveiktų darbų prezentaciją ir 

būsimų darbų viziją pristatė Lenkijos ir Lietuvos Fizikų Draugijų išrinkti atstovai. Jie vieninteliai 

pristatė skaidres ir pateikė darbų aprašus. Malonu paminėti, kad LFD veiklai (t.y. veiklų įvairovę: 

fizikos populiarinimą jaunimo tarpe) pagyrimų negailėjo Europos Fizikų draugijos pirmininkė, Lenkijos 

Fizikų Draugijos pirmininkas prof. Leszek Sirko ir Didžiosios Britanijos atstovas, narysčių vadovas IOP 

Fizikos Institute - Tajinder Panesor. Čekijos ir Slovakijos draugijų atstovai aptardami savo veiklas taip 

pat minėjo LFD bendruomenę kaip pavyzdį. IPSEC XII metu buvo aptartos bendros problemos fizikų 

bendruomenėje: EU projektų finansavimas, Breksito pasekmės, atviros prieigos žurnalai ir straipsniai, 

artėjantis EPS Young Minds 10-metis, ir t.t. Šis susitikimas truko 3 valandas. Kadangi Fizikų draugijų 

atstovai buvo apgyvendinti Jogailos universiteto Profesorių Namuose, jie turėjo galimybę susitikti dar 

kartą bendroms diskusijoms ir kontaktų užmezgimui.  

 

Europos Fizikų Draugijos Pirmininkė prof. Petra Rudolf su LFD Valdybos nare Mažena Mackoit-

Sinkevičiene. Petra pasidalino įžvalgomis ir priminė, kad kitais metais EPS Young Minds turės gražią 

sukaktį. 



XLV Lenkijos Fizikų Suvažiavimo atidarymo metu pasižymėjusiems mokslininkams, fizikos 

populiarintojams ir mokytojams buvo įteikiami apdovanojimai. Visi moksliniai pranešimai vyko lenkų 

kalba, tik kviestiniai pranešėjai darė savo pranešimus anglų kalba.  

 

Akimirka iš konferencijos: Jogailos universitatas, Auditorium Maximum.  

 Konferencijos metu asmeniškai bendravau su Nobelio Premijos Laureatu Fizikos srityje prof. 

Franku Wilczeku (Masačusetso technologijos instituto profesorius, Nobelio premija 2004 

m). Konferencijos metu perdaviau jam nuo LFD pirmininko J. Vaitkaus skirtą knygą „Visatos grožis: 

mėginimas suvokti pasaulio prigimtį“ (kurios autoriumi jis yra). Pasinaudodama proga pakviečiau F. 

Wilczeką į Open Readings 2020 konferenciją. 

LFD Valdybos narė Mažena Mackoit-Sinkevičienė su prof. F. Wilczeku (Masačusetso technologijos 

instituto profesorius, Nobelio premija 2004 m). 

  



 

Konferencijos metu perdaviau nuo LFD pirmininko J. Vaitkaus - F. Wilczekui knygą „Visatos grožis: 

mėginimas suvokti pasaulio prigimtį. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Akimirkos iš XII Neformalios Fizikos Draugijų Atstovų konferencijos. 

 Dėkoju LFD Valdybai už delegavimą, už galimybę atstovauti mūsų nors ir mažą, bet labai 

aktyvią bendruomenę (jeigu lyginsime skaičius, tai Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos draugijos turi 

virš 1500 narių). 

 

dokt. Mažena Mackoit-Sinkevičienė 

 


