
 
2011 Dr. Kriaučiūno fondo stipendijos paskirtos 
 
Šiais metais iš Dr. Kriaučiūno stipendijos fondo buvo išdalinta $7,500. Paramos susilaukė 
sekantys studentai:  
 
- Dalia Puidokienė, baigiusi rašyti doktoratinę disertaciją Laplandijos universiteto 
sociologijos fakultete. Puidokienės disertacija padės tiems, kurie siekia suprasti, kaip 
padėti į prostituciją patekusioms moterims ir kokias priemones naudoti rizikoje 
esančioms merginoms. Komisijai imponavo tai, kaip puikiai doktorantė derina 
krikščioniškas vertybes, asmeninį gyvenimą, visuomeninę veiklą bei akademinius 
siekius.  
 
- Asta Jokubauskaitė, ruošianti biochemijos magistrą Vilniaus universitete. Komisija 
džiaugiasi, kad gali bent kiek padėti tokiai gabiai ir darbščiai studentei, pasirinkusiai 
tokią sunkią specialybę ir visdėlto randančiai laiko veikti su jaunimu vasaros stovyklose. 
 
- Ieva Drungilaitė, baigiusi vokiečių filologijos bakalaurą Vilniaus universitete ir 
svajojanti studijuoti Vilniaus universiteto Vertimų katedros magistrantūroje. Ieva 
imponavo savo gabumu kalboms bei atsidavimu kitiems. Nuo mažens ateitininkė, ji 
priklauso Tiberiados bendruomenei. Ji tapo Erazmo stipendininke ir studijavo Vokietijos 
Potsdamo universitete. Savanoriavo Belgijoje Arkos bendruomenėje, kuri rūpinasi proto 
negalią turinčiais žmonėmis. 
 
- Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė, ruošianti literatūros antropologijos magistrą/doktoratą 
Vilniaus universitete. Turi sūnų, bendradarbiauja lietuvių kultūrinėje spaudoje, lanko Šv. 
Rašto būrelį. Komitetas atkreipė dėmesį į ypatingai geras rekomendacijas - 
rekomenduojantys profesoriai rašo, jog ji išsiskiria kaip viena gabiausių savo kartos 
studenčių. 
 
- Šarūnė Nagrockaitė, įgijusi socialinių mokslų magistro laipsnį Vilniaus universitete ir 
ten pat ruošianti edukologijos daktaratą. Šarūnė rodo ne tik akademinius, bet ir 
pedagoginius gabumus ir pašvenčia laiko darbui su jaunimu. Įsitraukė į Vilniaus 
„Versmės“ katalikiškos mokyklos steigimą. Padeda vadovauti mokinių tarybai. Padėjo 
įkurti krikščionišką vaikų dienos centrą Karvio kaime. 
 
- Erika Malažinskaitė, įgijusi filologijos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete ir ten pat 
siekianti magistro laipsnio. Komisiją imponavo tai, jog ji savanoriavo Lukiškių tardymo 
izoliatoriuje-kalėjime, vedė nuteistiesiems iki gyvos galvos Alfa kursą, o dabar su jais kas 
savaitę renkasi maldom bei diskusijom tikėjimo temomis. Savo akademiniuose darbuose 
ir diskusijose atkreipia dėmesį etiniams ir teologiniams klausimams, vertybiniam 
literatūros turiniui. 
 
JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (LKMA) jau daugiau negu penkeris metus 
skirsto stipendijas iš Dr. Kriaučiūno stipendijų fondo. Šiais metais vertinimo komisijią 
sudarė LKMA valdybos narės dr. Mirga Girniuvienė, dr. Aldona Lingertaitienė ir ses. 
Ona Mikailaitė. 
 

dr. Mirga Girniuvienė 

 1


