Paskirtos LKMA Dr. Kriaučiūno stipendijos
Kasmet JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) paskiria
stipendijas studentams, baigusiems universitetą ir norintiems įsigyti
aukštesnį laipsnį.
Šiais 2010 metais JAV LKMA Dr. Kriaučiūno stipendijos skirstymo
komisija nusprendė $4000 stipendijas paskirti Ignui Stanevičiui ir Rositai
Garškaitei.

Ignas Stanevičius.
Ignas Stanevičius siekia istorijos doktorato Vilniaus universiteto istorijos
departamente. Daktaro disertacijai pasirinko temą „Lietuvių dvasininkija
egzilyje (1944-1990): tarp pastoracinių iššūkių ir visuomeninės misijos“.
Stanevičiaus taip aptaria klausimus, kurie jį domina: ,,Egzodą patyrusių
Lietuvos Katalikų bažnyčios dvasininkų laukė dvigubas išbandymas:
prisiderinimas prie naujos sociokultūrinės aplinkos ir II Vatikano Susirinkimo
inspiruotas Bažnyčios atsinaujinimas. Kokie dvasininkai pasitraukė iš Lietuvos

vyskupijų? Kas padėjo prisitaikyti prie naujų sąlygų ir ištverti išbandymus? Ar
tai buvo Lietuvos tarpukaryje suformuotos kultūrinės ir religinės vertybės?
Kaip išgyveno sudėtingą vidinę transformaciją? Kokios bendros organizacinės
problemos siejo diecezinius ir vienuolius dvasininkus? Kaip egzodo
dvasininkai atsiliepė į sovietų okupuotos Lietuvos Katalikų Bažnyčios
problemas? Šiuos ir kitus klausimus keliu savo daktaro disertacijoje. Manyčiau,
kad toks tyrimas yra reikalingas tiek spragų esančių Lietuvos Bažnyčios
istorijoje užpildymui, tiek 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.”

Lėšų jam reikės tyrinėjant užsienio archyvus: Popiežiškosios lietuvių šv.
Kazimiero kolegijos archyvą Romoje, Amerikos lietuvių kultūros archyvą
Putname ir Pasaulio lietuvių archyvą Čikagoje/Lemonte.

Rosita Garškaitė. (Evgenios Levin nuotrauka)

Rosita Garškaitė siekia istorijos daktaro laipsnio Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir Politikos mokslų institute. Jos parinkta disertacijos
tema gvildena dvasinę transformaciją, įvykusią posovietinėje Lietuvoje ir
auškinasi kiek katalikybė turėjo įtakos Europos sąjungai. Tyrinėjimui
parinko biografinį interviu metodą. Tam jai ir reikės papildomų lėšų.
Šiais metais vertinimo komisijią sudarė JAV LKMA valdybos nariai dr.
Aleksas Gedmintas (komisijos pirmininkas), dr. Mirga Girniuvienė ir Onutė
Traitor. Jų nuomone, tai puikūs jauni mokslininkai, iš kurių galime tikėtis
sulaukti įdomių ir svarbių įžvalgų.
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.
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