
ĮVYKO 2020 JAV LKMA METINIS SUSIRINKIMAS 

 

Rugsėjo 12 d. įvyko metinis JAV LKMA susirinkimas. Susirinkimas vyko 
nuotoliniu būdu dėka koronaviruso. Dalyvavo 22 asmenys. 

Buvo išrinkta nauja valdyba. Naujoje valdyboje yra: dr. Aleksas Gedmintas, 
dr. Žara Girniūtė, dr. Mirga Girniuvienė, dr. Ramūnas Kondratas, Paulius 
Rizauckas, Onutė Traitor. Rinkimai vyko elektroniniu buvo. Juos 
koordinavo LKMA narys dr. Tomas Girnius. 

LKMA nariai plojimu  pritarė Monikos Girniūtės priėmimu į LKMA narius. 
Monika 2019 m. įsigijo Psichologijos magistrus Maastrichto ir Amsterdamo 
universitetuose. 

Programoje šalia pirmininkės pranešimo (dr. Mirga Girniuvienė) buvo dvi 
paskaitos: filosofijos paskaita (dr. Jonas Knašas) ir socialinių mokslų 
paskaita (dr. Barbora Tedrow). 

Dr. Jonas Knašas yra LKMA narys ir 
savanoris ALKOS bibliotekoje. Yra Filosofijos 
profesorius emeritus Švento Tomo 
universiteto Tomizmo studijų centre Houston, 
Texas. Yra dėstęs Filipinuose, Italijoje ir Rytų 
Europoje. 2004-tais metais jis buvo JAV 
Fulbright profesorius Vilniuje. Nuo 2006 iki 
2009 metų jis buvo pagerbtas titulu Bishop 
Nold Chair in Graduate Philosophy.   

 

Dr. Jonas Knašas. (nuotr. iš asmeninio 
archyvo) 

 

Dr. Knašas domisi Akviniečio mintimis, 
metafizika, kozmologiniu mąstymu, kultūros 
filosofija, neo-Tomizmu, filosofine psichologija 
ir etika. Šiomis temomis yra parašęs keletą 
knygų ir straipsnių. Savo paskaitoje dr. 



Knašas aiškino kodėl būtų naudinga lietuviams filosofams atkreipti dėmesį į 
Akvinietį. Dėstydamas Lietuvoje jis pajuto, jog daugelio studentų 
nusistatymas buvo Akviniečiui priešiškas – kad jis ne filosofuoja, o dėsto 
doktrinas. Atsakydamas į tai dr. Knašas glaudžiai išdėstė keletą Akviniečio 
minčių. 

Išeities tašku dr. Knašas panaudojo Akviniečio aiškinimą apie žmogaus 
suvokimo procesą naudojant analogon. Aukščiausias analogon yra būtis. 
Būties analogon skatina žmogų siekti viską suprasti ir tuo pačiu skatina jį 
siekti gėrio. Tuo būdu paaiškėja, jog Akvinietis valią kildina iš proto, o ne 
emocijų. Tuo būdu paaiškėja ir tai, kuria prasme galime vadinti žmogaus 
valią laisva. 

Dr. Knašas labai gyvai papasakojo, kaip jis studijų metais pasuko iš 
istorijos į filosofiją. Vieną dieną jis suprato, jog sakinyje „Aš esu ...“ žodis 
„esu“ nėra tik jungiklis. Jis turi reikšmę, kurią jaunas studentas bandė 
išryškinti, bet nepajėgė, o tai jam kėlė frustraciją. Net filosofijos profesorius 
nelabai suprato, kodėl jam taip užkliuvo šis žodis... 

Dr. Barbora Tedrow socialinių mokslų daktaratą įsigijo 1998-tais metais 
Michigan State universiteto Edukologijos departamente. Nuo 2002 iki 2008 

metų ji buvo Visiting Fulbright profesorė 
Pietų Afrikoje, ir nuo 2016 iki 2020 metų 
buvo Visiting Fulbright specialistė 
Lietuvoje. Išėjusi į pensiją ji dalinu etatu 
dėstė Georgia State University 
Department of Education.  

 

 

Dr. Barbora Tedrow. 

 

Dr. Tedrow yra pusiau lietuvaitė, pusiau 
ukrainietė. Jos motinos tėvai abu kilę iš 
Alytaus. Ji domisi kaip švietimas vystėsi 
Lietuvoje nuo devynioliktojo amžiaus iki 



dabar, ypač atsižvelgiant į tai, jog Lietuva du sykius perėjo iš pavergtos į 
laisvos valstybės statusą. 

Nuo 2014 metų ji domisi prietarais ir tikėjimu burtais Rytų Europoje ir kaip 
tai siejasi su žmogaus tapatybe. Suvažiavime ji glaudžiai apibūdino 
tyrinėjimą, kurį vykdo su Jurgita Babarskiene, LCC tarptautinio universiteto 
Klaipėdoje profesore. Dr. Tedrow kalbėjo tema “Prietarai, tikėjimas burtais 
ir suaugusiųjų tapatybė Rytų Europos istorijoje.” Jos paskaita susilaukė 
gyvos diskusijos klausimu “Ar tikėjimą Dievu galima vadinti prietaru?” 

LKMA tikslas yra suburti lietuvius ir katalikus mokslininkus. Organizacijos 
tikslas ir veikla yra aprašyti tinklalapyje www.lkma.org 

Jei kas domisi tapti LKMA nariu, prašome rašyti Mirgai Girniuvienei adresu 
mgirnius@hotmail.com. 
 

Mirga Girniuvienė 

 

 

http://www.lkma.org/

