
Paskirtos LKMA Dr. Kriaučiūno stipendijos  
 

Kasmet JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) paskiria 
stipendijas studentams, baigusiems universitetą ir norintiems įsigyti 
aukštesnį laipsnį.  
 
Šiais 2020 metais JAV LKMA Dr. Kriaučiūno stipendijos skirstymo 
komisija nusprendė $4000 stipendijas paskirti Eleonorai Buožytei, Jolantai 
Budzinauskienei ir Antanui Terleckui. 
 

 
 

Eleonora Buožytė. (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio) 
 
Eleonora Buožytė siekia doktorato Vilniaus universiteto filologijos 
departamente. Jos pasirinktoji tema: „Mikalojaus Kristupo Radvilos 
Našlaitėlio (1549–1616) kultūrinė aplinka ir katalikiškojo atsinaujinimo 
procesas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.“  
 
Pačios Buožytės žodžiais tariant: ,,Darbe siekiama ne aprašyti paties 
Radvilos užsakymus, o atskleisti gyvenimiškus epizodus rašytojų, graviūrų 
meistrų, spaustuvininkų ir knygų platintojų, kurie buvo ir yra tikrieji užmojų 
atlikėjai. Štai, pavyzdžiui, garsiosios Radvilos piligrimystės į Jeruzalę 



knygos turiniui bei formai didelę įtaką padarė Branievo jėzuitai ir 
kanauninko, pamaldžiojo Varmės kanauninko Tomo Treterio europinė 
patirtis. … Šių procesų pažinime, atskleidime, net ir jų platinime platesniam 
visuomenės ratui, matau didelę prasmę, nes jie ne tik suteikia prieigą prie 
mūsų istorijos ir tapatybės, bet ir leidžia geriau suvokti vėlesnę lietuvių 
kultūros ir literatūros raidą, šiandienos visuomenę.” 
 
Jolanta Budzinauskienė įsigijo magistro laipsnį VDU Sveikatos 
psichologijos srityje. Šiuo metu ji vykdo podiplomines studijas kognityvinės 
ir elgesio terapijos srityje Neuromedicinos institute. Tuo pačiu metu augina 
tris vaikus ir savanoriauja Kauno arkivyskupijos Raseinių dekanato Šeimo 
centre. LKMA jau trečius metus remia Budzinauskienės studijas. 
 

Jolanta Budzinauskienė su šeima. 
 
 
 
Antanas Terleckas siekia istorijos daktaro laipsnio Vilniaus universitete. Jo 
parinkta disertacijos tema: ,,Lietuvos kaimo sovietizacija 1940 – 1965 m.” 
Lėšų jam reikės norint tyrinėti Lietuvos, gal ir Latvijos, archyvus. Antanas 
ne tik studijuoja, bet ir rašo straipsnius ,,Naujajame židinyje – Aiduose” bei 
rengia spaudos apžvalgas katalikų radijo ,,Mažojoje studijoje”. 



 
 

 
Antanas Terleckas. (Orintos Gerikaitės nuotr.) 

 
 
 
Šiais metais vertinimo komisijią sudarė JAV LKMA valdybos nariai dr. 
Aleksas Gedmintas (komisijos pirmininkas), dr. Mirga Girniuvienė, Povilas 
Rizauckas ir Onutė Traitor. Jei kas domėtusi prisijungti prie šio darbo, 
prašome kreiptis į Mirga Girniuvienę adresu mgirnius@hotmail.com.Tai 
puiki proga susipažinti su jaunais katalikais mokslininkais Lietuvoje.  
 
 
 
 

dr. Mirga Girniuvienė  
LKMA Pirmininkė 

 


