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Gerbiama/as ponia/e,
Maloniai  kvie iame  Jus  dalyvauti  XIV  pasaulio  lietuvi   mokslo  ir  k rybos

(PLMK) simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkri io 26-30 d., Lemonte, ( ikagos priemiestyje)
Ilinojaus valstijoje, JAV.

I. XIV Pasaulio lietuvi  mokslo ir k rybos simpoziumas
Simpoziumo  reng jai  kvie ia  jus  parengti  ir  perskaityti  prane im   savo  mokslini

arba k rybini    darb    temomis,   bei   i klausyti   kit    Lietuvos   bei   lietuvi    kilm s
mokslinink  pasisakymus. XIV   PLMK   simpoziumo metu
planuojama   aptarti   pasaulio energetikos, aplinkosaugos,  visuomen s  sveikatos,
informacini   technologij   i kius  ir  kitas  naujausias mokslini   tyrim   kryp   temas.

Sesij   metu  bus  nagrin jamos  lietuvi   tautos  identiteto i laikymui svarbios
temos: lituanistinis vietimas i eivijoje, lietuvi  archyv , bibliotek , galerij  perspektyvos, ir
pan. (Simpoziumo tem  s ra as pateiktas io kvietimo pabaigoje).

sami simpoziumo programa bus sudaryta pagal prane im  tezi  santrumpas
(abstraktus), kurias pateiks lietuvi  mokslininkai ir k jai i  viso pasaulio.

XIV PLMK simpozium  organizuoja JAV Lietuvi  Bendruomen s kra to valdyba kartu
su   Lietuvos   Respublikos   vietimo   ir   mokslo   ministerija,   Tautini    ma um    ir

eivijos departamentu  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausyb s,  Lietuvos  moksl   akademija,
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslinink  s junga.

II. Pasaulio lietuvi  mokslo ir k rybos simpoziumai
PLMK  simpoziumai  prad ti  organizuoti  1969  metais  JAV  Lietuvi   Bendruomen s

iniciatyva ir organizuojami kas treji metai Lietuvoje ir JAV pakaitomis.   Simpozium  tikslas -
suburti i eivijoje bei Lietuvoje gyvenan ius lietuvius mokslininkus bei kult ros ir meno atstovus
 bendr  rengin , sustiprinti tarpusavio ry ius, skatinti dalintis savo pasiekimais mokslini  tyrim ,

kult ros ir meno srityse.
l  „gele in s  u dangos,  pirmieji  penki  simpoziumai  (1969-1981)  dalyvi   i

Lietuvos beveik nesulaukdavo.   simpoziumus atvykdavo kitose u sienio valstyb se gyvenantys
lietuviai. Tik  v lesniais  metais  mokslininkams  i   Lietuvos  atsirado  didesn   galimyb
dalyvauti  JAV organizuojamuose  simpoziumuose. Malonu  pa ym ti,  kad  po  Lietuvos
nepriklausomyb s atk rimo 1990 m., i JAV Lietuvi  bendruomen s iniciatyva sulauk  didelio
Lietuvos ir u sienio lietuvi  akademin s bendruomen s palaikymo.   paskutin  XIII PLMK
simpozium , kuris buvo organizuotas  2005  m.  Lietuvoje,  atvyko  per  350  dalyvi   i
Lietuvos  bei  u sienio  valstybi . Tikim s, kad iemet  simpozium  taip pat susirinks gausus
dalyvi  b rys.
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III. Registracija
Visus  norin ius  dalyvauti  XIV  PLMK  simpoziume  maloniai  pra ome  iki  2008  m.

rugpi io 15 d. registruotis simpoziumo internetin je svetain je adresu http://www.mks14.com.
Simpoziumo dalyviai elektroniniu pa tu bus informuoti apie j  registracijos gavim .

IV. Prane im  pateikimas
Informuojame prane im  reng jus, kad parai koje prane im  skaitymui, adresu

http://www.mks14.com, reikia pateikti  informacij :
• temos pavadinim ,
• autori  pavardes ir vardus,
• darboviet s pavadinim ,
• kontaktinius duomenis (pa to adres , el. pa to adres , telefono numer  su alies kodu

ir jeigu yra fakso numer ),
• pagrindinio autoriaus trump  CV lietuvi  ir angl  kalbomis,
• prane imo santrump  lietuvi  ir angl  kalbomis.
Visa  parai ka,   i skyrus  adresus,  nevir ijanti  450   od   (iki  1   puslapio)  turi  b ti

pateikiama Word formatu, ir New Roman arba Arial riftu.

Detali informacija, susijusi su simpoziumo eiga, registracija, prane im  skaitymu, sesij
ir sekcij  temomis, ir kt. - pateikta simpoziumo interneto svetain je adresu
http://www.mks14.com.

Pageidautume, kad pasi lytuose prane imuose mokslines temos b  nagrin jamos platesne
perspektyva atsi velgiant vairesn  klausytoj  rat .

kilus klausimams pra ytume kreiptis adresu: mks.xiv@att.net.

Tikim s j  dalyvavimo!

Pagarbiai,

XIV PLMK simpoziumo organizacinis komitetas

Registracija prat sta iki 2008/08/15
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XIV PASAULIO LIETUVI  MOKSLO IR K RYBOS SIMPOZIUMO
SEKCIJ  TEMOS

Simpoziumo dalyviai kvie iami pateikti prane imus iomis ir giminingomis temomis:

1. Aplinkosauga, ekologija, radiacijos pasekm s;
2. Architekt ra, urbanistika ir menai;
3. Archyvai, bibliotekos, muziejai, galerijos i eivijoje;
4. Energetika, giminingos technologijos bei Lietuvos poreikiai aliojoje planetoje;
5. Gamtos mokslai (biologija, chemija, farmacija);
6. Fiziniai mokslai (fizika, matematika, skaitmeninis modeliavimas);
7. Technologijos (in inerija, med iag  mokslai, statyba, informatika);
8. Menai (Lietuvi  kult ra ir literat ra, muzika, lituanistika);
9. Sveikatos mokslai (medicina, medicinin s paslaugos, geriatrija, mityba);
10. Istorija, antropologija;
11. Pedagogika ir lituanistinis vietimas;
12. Ekonomika (pramon , verslas, finansai, vadyba, marketingas, ekonomikos valdymas, turizmas,

eksportas/importas);
13. Psichologija ir socialiniai mokslai (teorija, pritaikymas, gyventoj  poreikiai, vyriausybin s ir

pilietin s organizacijos, demografiniai poky iai);
14. Teis  (lietuviai u sienyje; dviguba pilietyb , eima, vaik  teis s, vaikinimas, tarptautin  teis ,

jurisdikcija, teis tvarka);
15. Transportas (automobilinis, gele inkeli , vandens, oro, infrastrukt ra ir jos pl tra, tarptautinis

tranzitas, reguliavimas, sauga, savalaiki kumas);
16. em s kis ir mi kininkyst ;
17. Filosofija ir teologija;
18. iniasklaida (spauda, televizija, radijas, informacin s komunikacijos technologijos, taka

visuomenei, atsakomyb ).
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