Etnologijos, politologijos ir istorijos studentai susilaukė paramos
Kasmet JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) skirsto stipendijas
studentams, baigusiems universitetą ir norintiems įsigyti aukštesnį laipsnį. Šiais metais
JAV LKMA susilaukė vienuolika paraiškų. Birželio 22-tą dieną susirinkusi Dr.
Kriaučiūno stipendijos skirstymo komisija nusprendė turimas lėšas padalinti penkiems
studentams:
- Mindaugui Šapokai, ruošiančiąm istorijos doktoratą Aberdyno (Abereen) universitete
Škotijoje
- Algirdui Kazlauskui, ruošiančiam politologijos doktoratą Vytauto Didžiojo u-te Kaune
- Reginai Mikštaitei-Čičiurkienei, ruošiančiai etnologijos doktoratą Vytauto Didžiojo u-te
- Astai Gliožienei, ruošiančiai pedagogikos magistrą Klaipėdos u-te
- Astai Budriūnaitei, ruošiančiai filosofijos magistrą Vilniaus u-te
Komisijos nariams ypatingai rimtą įspūdį paliko Šapokos darbas. Jis studijuoja Škotijoje,
vadovaujant žymiam Abiejų Tautų Respublikos istorijos specialistui prof. Robertui
Frostui. Doktoratinei disertacijai parinkta tema yra “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
generalinės konfederacijos atsiradimas ir veikla XVIII a. pradžioje”. Tai iš esmės
netyrinėta tema, bet labai svarbi, liečianti Wetinų (Wettin) dinastiją ( Augustas II bei
Augusta III Saksai) bei jų santykį su Lenkijos ir Lietuvos bajorais.

Istorijos doktorantas Mindaugas Šapoka

Žinių šaltiniai apie šį laikotarpį nėra publikuoti, bet išbarstyti įvairių šalių archyvuose.
Šapoka yra tyrinėjęs archyvus Lenkijoje, Anglijoje, Rusijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Šią vasarą jis tyrinėja Minske saugomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų
teismų knygas. Anot Šapokos, “Teismų knygos tai yra pagrindinis šaltinis politinei
bajorijos istorijai pažinti.”
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Iš Minsko Šapoka keliaus į Maskvą, kur saugoma Rusijos pasiuntinių į Lenkijos-Lietuvos
valstybę korespondencija. Jam rūpi susirašinėjimai iš XVIII a. antrojo dešimtmečio, kai
Rusijos įtaka Lietuvos valstybėje nepaprastai išaugo.
Tos kelionės, taip pat ir mokslas Aberdyno u-te, daug kainuoja. JAV LKMA džiaugiasi,
kad gali bent truputį padėti šiam daug žadančiam jaunam istorikui. Įdomu, kad išeivijoje
gerai žinomas istorikas Adolfas Šapoka yra Mindaugo Šapokos tėvelio dėdė.

Etnologijos doktorantė Regina Mikštaitė-Čičiurkienė

Etnologijos doktorantė Regina Mikštaitė-Čičiurkienė komisijos nariams imponavo savo
pasirinkta tema bei atsidavimu etnologinės medžiagos rinkimui. Čičiurkienė tyrinėja,
kaip dvidešimtame amžiuje Lietuvoje pasikeitė gyvulių ganymo praktika bei papročiai.
Jai rūpi, kad niekas nėra uždokumentavęs šios kaitos, o juk toji ganytojų karta jau baigia
išmirti. Jos prioritetas – kiek galima daugiau šia tema surinkti prisiminimų iš visų
Lietuvos regionų, juos užfiksuoti ir atiduoti akademinėm institucijom tausojimui bei
etnologinių studijų tolimesniam naudojimui.

Politologijos doktorantas Algirdas Kazlauskas

Įdomi yra ir politologijos disertanto Algirdo Kazlausko parinkta doktoratinės tezės tema.
Anot Kazlausko, “Mano tikslas yra parodyti, jog religijos samprata, vartojama
tarptautinių santykių analitikų, tėra dirbtinas sekuliaristinis konstruktas, turintis labai
menką atspindį realioje tarptautinėje politikoje.” Jo nuomone, plačiai politologų priimtas
požiūris, kad politika ir religija nesuderinami, nepajėgia aprėpti pakitusio globalios
politikos modelio, ypač po 9/11. JAV LKMA komisija susidomėjusi laukia šių originalių
minčių pagrindingo ir nuoseklaus išvystymo.
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JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) jau daugiau negu penkeris metus
skirsto stipendijas iš Dr. Kriaučiūno stipendijų fondo. Šiais metais vertinimo komisijią
sudarė JAV LKMA valdybos narės dr. Mirga Girniuvienė, dr. Aldona Lingertaitienė ir
ses. Ona Mikailaitė.
dr. Mirga Girniuvienė
LKMA Pirmininkė
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