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Lygiø galimybiø
vertybiniai ðaukiniai
ir realybë moksle

Paðnekovës nuomone, lygus
moterø ir vyrø mokslininkø pasi-
skirstymas neturi tapti savaimine
vertybe ir siekiamybe.

„Lygiø galimybiø principas ir
tinkamas jo ágyvendinimas yra
svarbus visuomenës harmonizavi-
mo instrumentas. Tiesa, tikrai ne
vienintelis. Taikytinas / taikomas
jis ir mokslo organizacinëje siste-
moje. Taèiau, kalbant apie jo ágy-
vendinimà, per maþa analizuoti
vien mokslininkiø dalies kitimo
bendrame mokslininkø sociume
statistinius parametrus. Kiekybës
ir kokybës sàveika, þvelgiant ty-
rëjo akimis, daþnai ðaiposi ið de-
klaratyviø vertinimø ir kliðiø. To-
dël, þinant statistikà apie moksli-
ninkø bendruomenës sudëtá, o joje
ir moterø mokslininkiø skaièiø,
verta giliau koncentruotis á susi-
klosèiusiø ar sudarytø galimybiø
ir pasiekto rezultato santyká, jo
kaità. Èia pirmiausia iðskirèiau
mokslinius rezultatus. Ásigilinki-
me, plaèiau kalbëkime apie tai, kà
lietuvës mokslininkës nuveiku-
sios, kaip joms sekasi didelius ið-
ðûkius iðgyvenanèiame akademi-
niame pasaulyje. Tokiø turime
(nors dar per maþai ar per sekliai
vieðiname).

Bûtø puiku, jei mokslininko ke-
lià rinktøsi ne kuo daugiau mote-
rø, o kuo daugiau tokiø, kurios á
savo tyrinëjamà sritá þengia, turë-
damos objektyviai vertingø þiniø,
ágûdþiø, racionalaus polëkio... Ir
supratimo, kad mokslas ne tik
duoda, bet ir reikalauja – atsida-
vimo, aukðtos ar net aukðèiausios
vietos gyvenimo prioritetø sàraðe“,
– sako dr. I.Dagytë-Mituzienë.

Bûti mokslininku yra ne tik pro-
fesija, bet ir gyvenimo bûdas.
Mokslininkams suteikti moksliniai
laipsniai ir  moksliniai vardai yra
ne tik institucinës, bet ir savaran-
kiðkos veiklos pagrindas, tai api-
brëþia Lietuvos mokslo ir studijø
ástatymas.

Beje, ta proga verta plaèiajai vi-
suomenei dar kartà priminti / pa-
kartoti, kad magistras – ne moks-
linis, o kvalifikacinis laipsnis,

Darbai yra daromi darymo bûdu,
arba Lygios galimybës ið arèiau

moksliniai laipsniai – daktaro ir
habilituoto daktaro, moksliniai var-
dai – docento, profesoriaus, aka-
demiko.

„Pasitraukæ ið aktyvios akademi-
nës veiklos, mokslininkai ir toliau
iðlaiko ne tik ágytus mokslo laips-
nius ir mokslo vardus, o didelë jø
dalis – tyrëjams bûdingà analiti-
ná þvilgsná á supantá pasaulá, gali
tapti ar tampa naudingais eksper-
tais, patarëjais – tokiu mastu, ko-
kiu sugebame (beje, taikydami ly-
giø galimybiø principà, kuris ne-
mëgsta  ne tik diskriminacijos pa-
gal lytá, bet ir pagal amþiø) juos
„pamatyti“, – pabrëþia socialiniø
mokslø daktarë.

Mokslo moterys ir
visuomeninë veikla.
Buvo? Yra? Bus?

Nuo Nepriklausomybës atkûri-
mo iki ðiø dienø doc. dr. I.Dagy-
të-Mituzienë aktyviai dalyvauja
Lietuvos ir tarptautiniame moterø
judëjime. Ðiandien ji – Zonta
Foundation for Women ambasa-
dorë, Lietuvos universitetø mote-
rø asociacijos, kuri yra Graduated
Women International padalinys,
garbës narë, lumieèiø Vilniaus sky-
riaus kuratorë.

Kartu su kitomis iðkiliomis mo-
terimis mokslininkë prieð dvide-
ðimt metø, 2000-øjø gruodþio 9
dienà, organizavo Treèiàjá Lietu-
vos moterø suvaþiavimà „Lietuvos
moterys amþiø sandûroje“.

Kaip ir pirmajame bei antraja-
me suvaþiavimuose 1907 ir 1937
metais, èia buvo svarstomos lietu-
viø moterø problemos ir lygiø ga-
limybiø klausimai.

Doc. dr. I.Dagytë-Mituzienë pri-
mena, kad tai yra pirmasis moterø
suvaþiavimas po Nepriklausomy-
bës atgavimo, kurá savo jëgomis ir
lëðomis inicijavo ne valstybinës
institucijos, o ávairios moterø drau-
gijos ir nevyriausybinës organiza-
cijos. Á baigiamàjá renginá Vilniaus
kongresø rûmuose atvyko apie
tûkstantá delegaèiø ið visos ðalies.

Organizuojant Treèiàjá Lietuvos
moterø suvaþiavimà, buvo atliktas
didelis moterø telkimo ir vertybiø,
uþdaviniø prioritetizavimo darbas
visose Lietuvos apskrityse, vyko

daug gretutiniø renginiø, tarp jø
– Lietuvos mokslininkiø forumas,
kurio vyksme Lietuvos mokslø
akademijoje, greta kitø moterø ne-
vyriausybiniø organizacijø, akty-
viai dalyvavo tarptautinës  mote-
rø profesionaliø teisëmis ir gali-
mybëmis besirûpinanèios organi-
zacijos Zonta International narës.

Doc. dr. I.Dagytë-Mituzienë jos
gretose yra jau daugiau kaip dvi-
deðimt metø.

„Klausimai, kurie rûpëjo tuome-
tinio mokslininkiø forumo, kuris
vyko kaip lydimasis Treèiojo Lie-
tuvos moterø suvaþiavimo rengi-
nys, aktualûs ir ðiandien. Pavyz-
dþiui, efektyvesnio moterø profe-
sionaliø áveiklinimo, ðeimos ir aka-
deminës karjeros dermës sprendi-
niø klausimai svarbûs ir dabar, pra-
bëgus dvideðimèiai metø. Mote-
rys Lietuvoje susiduria ir su tebe-
sitæsianèiais, ir su naujais iððûkiais,
tik susitelkimo drauge iðgryninti
ir platesne aprëptim spræsti savo
problemas matome maþiau“, – pa-
stebi paðnekovë.

Istoriniame Antrojo Lietuvos mo-
terø suvaþiavimo lauke, kaip rodo
mus pasiekæ dokumentai, liudiji-
mai, moterys mokslininkës buvo
aktyvios ne tik mokslinëje, bet ir
visuomeninëje erdvëje.

Ðiandien jos daugiau aktualizuo-
ja ir vieðina savo individualius sie-
kius, yra nedidelëmis grupelëmis
„iðsibarsèiusios“ ávairiø platformø,
programø,  projektø, neretai besi-
kartojanèiø, erdvëse.

Taip pozicionuojame savo kaip
individø iðaugusias laisves. Bet
kartø pozityvios sàveikos, dideliø
ir maþø grupiø tarpusavio harmo-
nizavimo, jaunimo socializacijos ir
kiti dalykai nelabai telpa daliniuo-
se biurokratiniø vaizdiniø aplan-
kuose.

Iðties ádomu, kas ðiandien mus,
moteris, skatintø plataus masto su-
telkèiai? Vieðojoje erdvëje norë-
tøsi daugiau iðkiliø mokslininkiø
moterø balsø, ne tiek jø sëkmës
istorijø, kiek visiems mums nau-
dingø áþvalgø, gyvenimo scenari-
jø konstravimo patirèiø, gilesnio
ateities matymo kontûrø – tai, pa-
sak doc. dr. I.Dagytës-Mituzienës,
padëtø ir kitoms moterims, ne tik
mokslininkëms, jaustis tvirèiau ir
ryþtingiau.

Mokslininkiø
karjeros keliai

Lyginant su laikotarpiu iki Lie-
tuvos nepriklausomybës, moksli-
ninkiø moterø absoliutiniai ir san-
tykiniai skaièiai augo, taèiau jø
sklaida atskirose mokslo srityse iki
ðiol liko dispersiðka, su ryðkia
orientacija á medicinos, humanita-
riniø ir socialiniø mokslø sritis.

Panagrinëjus Lietuvos moksli-
ninkø vyrø ir moterø pasiektus
mokslinius laipsnius, galima paste-
bëti tokius ypatumus. Pavyzdþiui,
2017–2018 mokslo metais Lietu-
vos universitetuose dirbo 5401 dës-
tytojas.

Ið jø daktaro mokslo laipsná tu-
rëjo panaðus skaièius vyrø ir mo-
terø, taèiau habilituoto daktaro
laipsná turëjo gerokai daugiau vy-
rø – net 144, moterø – 44.

Moterys daktaro disertacijas gi-
na vëliau nei vyrai. Ir habilituoto
daktaro disertacijas jos gindavo, o
dabar habilitacines procedûras at-
lieka jos dar vëliau.

Kaip kitose srityse, taip ir moks-
le moterys geidauja aukðtesniø
akademiniø vadybiniø postø. Kai
kuriø tyrëjø teigimu, ðiandien vy-
rams tikimybë tokius pasiekti yra
tris kartus didesnë nei moterims.

Lietuvoje universitetø vadovø
pareigas ilgai uþëmë vien vyrai.
Pirmàja ðalyje universiteto rekto-
re 2018 metais buvo iðrinkta Lie-
tuvos sporto universiteto prof. dr.
Diana Rëklaitienë, antràja 2019-ai-
siais iðrinkta Mykolo Romerio uni-
versiteto prof. dr. Inga Þalënienë.
Tais paèiais metais Vilniaus dai-
lës akademijos rektore tapo doc.
Ieva Skauronë.

„Moterø mokslininkiø siekis kil-
ti vertikaliais karjeros laiptais yra
aiðkus ir natûralus. Prastas karei-
vis, kuris nenori bûti generolu. Ta-
èiau mokslo organizacinë struktûra
ir veikimo specifika turi besiski-
rianèiø nuo kariuomenës ypatumø,
nevienareikðmiðkai vertintinø kar-
jeros poveikio moksliniam rezul-
tatui veiksniø.

Gal esame pernelyg susikoncen-
travæ á nuostatà, jog vertingiausia,
kà gali padaryti moterys profesio-
nalës, – siekti kuo aukðtesniø
postø.

Kai pernelyg aktualizuojamas
vienas ar kitas modelis, dirbtinai
siaurinamas pozityvios raiðkos lau-
kas. Yra ávairiø psichologiniø ti-
paþø, kurie ir veikia skirtingai, pa-
siþymi skirtingais privalumais.

Turëtume labai aiðkiai skirti: yra
vertikali karjera ir yra horizontali
karjera. Abi jos vertingos. Kiek-
vienas þmogus, kiekvienas moks-
lininkas yra laisvas rinktis, kurio-

je ið jø nori judëti á prieká. Taèiau
kiekviename pasirinktame karje-
ros lauke sveikoje visuomenëje
vertinama visø pirma pagal pasiek-
tà rezultatà. Beje, uþimti postà rei-
kia vienø kompetencijø, já iðlaikyti
kitø, rezultatyviai veikti – dar ki-
tø kompetencijø atmainø. Tad ne-
manau, kad elgiamës teisingai,
skatindami vien tik vertikalià mo-
ters karjerà. Taip mes neaprëpia-
me tos pasiekimø ir gyvenimo ávai-
rovës, kurià pozicionuojame kaip
vertybæ. Kita vertus, visuomenei
reikia ne tik vadybinës raiðkos re-
zultatø“, – toks dr. Inos Dagy-
tës-Mituzienës matymas.

Apie sëkmës
istorijas kitaip

Þiniasklaida, pagal savo prieder-
mæ, nurodo, apie kà mums galvo-
ti. Bet ne kà galvoti. Jei „praryja-
me“ jos teikiamà pasiûlymà „kà
galvoti“, – tai jau mûsø pozicijos
pasirinkimas – ar visà savo sàmo-
ningà gyvenimà naudojame pa-
auglystei bûdingà modelá – kon-
struoti savo gyvenimà pagal pa-
teiktas / ásivaizduojamai pasirink-
tas analogijas, ar, kaip dera bran-
dþiam þmogui, þengiame  savaran-
kiðkai, kûrybiðkai pritaikome sa-
vo taip ambicingai pagal popieri-
nius diplomus pristatomà ir / ar
toliau kaupiamà iðsilavinimà, ágû-
dþius ir patirtis.

Tai tinka ir mokslo moterims.
Kuo jos kûrybiðkesnës – tuo la-
biau.

O apie kûrybiðkumà geriau uþ
mus kalba mûsø darbai. Þvilgtelë-
kim periodiðkai á savo aruodà.

Pasidomëkim ir mokslo moteri-
mis – uþ kokias inovacijas ir at-
radimus moterys mokslininkës,
inovatorës gavo / gauna apdova-
nojimus. Tai pleèia akiratá, moty-
vuoja. Matysime ir aukðto pilota-
þo pasiekimø, ir taip pat vertingø,
besirengiant ðuoliui, kuklesniø.

Moterys nemaþà dalá inovacijø
kuria savo akiraèio, savos kasdie-
nybës lauke, taip rasdamos ir nau-
jø srièiø savo tyrimams ar net ini-
cijuodamos proverþá ten, kur kito
konstrukto dvasinë akis nebûtø
stabtelëjusi.

„Tad, kalbant apie moterø veik-
los sëkmës istorijas, norëtøsi
áþvelgti kitokio pobûdþio nei va-
dybiniai laiptai vertikalæ – kai fi-
nansø analitikë imasi ne vaikø
ðvenèiø fotografavimo, o pasuka
ágyto ir toliau keliamo iðsilavini-
mo, kaupiamø ágûdþiø tobulinimo
keliu, ieðkodama terpës raiðkai,
inovacijoms. Aiðku, tokio pasirin-
kimo atveju nereikëtø „uþ grynà
pinigà“ priimti ávairiais komunika-
cijos kanalais sklindanèiø patari-
mø apie nesibaigianèià malonumø
paieðkà ir iðtirpimà juose kaip di-
deliausià vertybæ. Tektø malonu-
mus vartoti kaip pyragaitá prie ka-
vos, o ne kaip pagrindiná kasdiená
maistà. Beje, iðvystyta valia, ryþ-
tas taip pat gali atneðti dþiaugs-
mo. Tà pabrëþtø ne viena iðradë-
ja, rezultatyvi mokslininkë.

Darbai yra daromi darymo bû-
du, pridurtø ir didelio mokslo ne-
ragavusi, bet sveikai gyvenanti ir
màstanti, tarkim, nedideliam mies-
tely dideliø kasdieniø atradimø
dþiaugsmà patyrusi moèiutë“, –
reziumuoja doc. dr. Ina Dagytë-
Mituzienë.

Parengë
Rûta JASIONIENË

Rengiant publikacijà, ið dalies
panaudota leidinyje „Savaitë“

(2019 m. Nr. 49) skelbto
interviu su Ina Dagyte-Mituziene

medþiaga.

Apie lygias galimybes moksle, Lietuvos mokslo moteris kalbiname do-
centæ, socialiniø mokslø daktaræ Inà Dagytæ-Mituzienæ, 6 tarptautiniø mokslo
sistemø transformacijos tematikos monografijø, virð 80 ðios krypties moks-
liniø straipsniø autoræ ir bendraautoræ, daug metø paskyrusià mokslotyri-
nio ciklo ir vieðosios komunikacijos disciplinø dëstymui Vilniaus universi-
tete, Vytauto Didþiojo universitete, aktyviam dalyvavimui tarptautiniuose
projektuose, kuruojamuose Vokietijos, Ðvedijos, Ispanijos ir kt. ðaliø mokslo
institucijø.

Turëtume labai aiðkiai skirti: yra vertikali karjera ir yra horizontali
karjera. Abi jos vertingos. Kiekvienas þmogus, kiekvienas mokslininkas
yra laisvas rinktis, kurioje ið jø nori judëti á prieká. Taèiau kiekviename
pasirinktame karjeros lauke sveikoje visuomenëje vertinama visø pirma
pagal pasiektà rezultatà. Beje, uþimti postà reikia vienø kompetencijø, já
iðlaikyti kitø, rezultatyviai veikti – dar kitø kompetencijø atmainø. Tad
nemanau, kad elgiamës teisingai, skatindami vien tik vertikalià moters
karjerà. Taip mes neaprëpiame tos pasiekimø ir gyvenimo ávairovës, ku-
rià pozicionuojame kaip vertybæ. Kita vertus, visuomenei reikia ne tik
vadybinës raiðkos rezultatø.

Dr. Ina Dagytë-Mituzienë

Dr. Ina Dagytë-Mituzienë: „Bûtø
puiku, jei mokslininko kelià rinktøsi ne
kuo daugiau moterø, o kuo daugiau to-
kiø, kurios á savo tyrinëjamà sritá þen-
gia, turëdamos objektyviai vertingø þi-
niø, ágûdþiø, racionalaus polëkio... Ir
supratimo, kad mokslas ne tik duoda,
bet ir reikalauja – atsidavimo, aukðtos
ar net aukðèiausios vietos gyvenimo pri-
oritetø sàraðe.“


