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8:45 - 9:00 Dalyvių registracija  (Saulėtekio al. 9, I rūmai, Spaudos teatras (217 aud.)) 
 
9:00 – 9:15 Konferencijos atidarymas, Spaudos teatras (217 aud.) 
  Sveikinimo žodis 
 
 Prof. dr. Andrius Vaišnys (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas) 

 Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

 Informacijos ir komunikacijos instituto direktorė) 
 

9:15 – 10:15 Plenariniai pranešimai, Spaudos teatras (217 aud.). 
 
 Kibernetinio saugumo iššūkiai ir tendencijos. 
 Pranešėjas:  dr. Saulius Jastiuginas  (AB „Lietuvos paštas“ Informacinių technologijų departamentas) 
  
 Komunikacijos problemos Lietuvos inovacijų politikoje. 
 Pranešėjas: dr. Romualdas Kalytis (Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamentas) 
 
10:15-10:30 Kavos pertrauka 
 

10:30 – 12:50 I teminė sekcija, Freskos kambarys. 
 INFORMACIJOS IR ŽINIŲ VALDYMAS  

Moderatorė: prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė 
 

 Žiniomis grindžiama visuomenė: kūrimas ir plėtra globalizacijos iššūkių kontekste. 

 Pranešėjas: prof. habil. dr. Borisas Melnikas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) 
  
 Lietuvos akademinės bendruomenės vaidmuo, tobulinant komunikacijos, informacijos 
 ir žinių valdymą nacionaliniu mastu. 

 Pranešėja: Diana Nausėdienė (Vilniaus universiteto Verslo mokykla) 
 
 Intelektinis kapitalas ir strateginis valdymas: integralus požiūris. 

Pranešėjai: prof. dr. Marija Kučinskienė, prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė, dokt. Romualdas 
Broniukaitis (Vilniaus universitetas) 

 
 Bibliotekininkų požiūris į užsiėmimą informacinio raštingumo dėstymu. 

Pranešėjai: dr. Vincas Grigas (Vilniaus universitetas), Anna Mierzecka (Varšuvos universitetas), Roma 

Fedosejevaitė (Vilniaus universitetas) 

 Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų pasitenkinimo paslaugomis indeksas, gyvenimo 
 kokybės kontekste: komunikacijos poveikio efektyvumas. 
 Pranešėja: doc. dr. Angelė Pečeliūnaitė (Vilniaus universitetas) 
 
 Draudimo paslaugų vartotojų ir teikėjų bendradarbiavimo po draudimo ginčo baigties 
 galimybių vertinimas. 

 Pranešėjos: doc. dr. Aurelija Ulbinaitė, Giedrė Markevičienė (Vilniaus universitetas) 
 
 Žinių vadybos ir visuotinės kokybės vadybos sąsajos: teorinis aspektas. 

 Pranešėjas: dokt. Viktoras Vaitkevičius (Vilniaus universitetas) 
 
  
 Diskusijos 
 
 
 
 
 



10:30 – 12:30 II teminė sekcija, Spaudos teatras (217 aud.). 

 I dalis 

 KOMUNIKACIJA: TEORIJA IR PRAKTIKA  
 Moderatorė: doc. dr. Lijana Stundžė 

 
  Strateginės komunikacijos valdymas aukštojo mokslo institucijose.  

  Pranešėja: dokt. Mariana Sueldo (Vilniaus universitetas) 

  Tautinis kostiumas kaip tautinio identiteto raiškos priemonė. 

  Pranešėja: doc. dr. Beata Grebliauskienė (Vilniaus universitetas) 

  Integruota rinkodaros komunikacija: edukacinių renginių rėmimo platformų    
  privalumai. 

  Pranešėjai: dr. Liudmila Lobanova (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), Arūnas Rakauskas   
  (Vilniaus universiteto Verslo mokykla) 
 
  Kartų teorijos taikymas socialinių mokslų tyrimuose. 

  Pranešėjai: dr. Daiva Siudikienė, dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Linas Kontrimas (Vilniaus     
  universitetas) 
 
  Ar visuomenei rūpi organizacijų vykdoma socialinė atsakomybė? 

  Pranešėja: Austė Telyčėnaitė (Vilniaus universitetas) 

  Turinio pritaikomumas socialiniame tinkle „Facebook“. Lietuvoje veikiančių bankų   
  atvejis. 

  Pranešėja: Kristina Kazlauskaitė (Vilniaus universitetas) 

  Diskusijos 
  

10:30 – 12:30 III teminė sekcija, Camera editorum (213 aud.). 
 INFORMACINĖS IR KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS   
 Moderatorius:  dr. Saulius Preidys 

 
   Daiktų interneto objektų identifikavimo metodų palyginimas. 

  Pranešėjai: dr. Virginijus Marcinkevičius, Raimundas Savukynas (Vilniaus universitetas) 
 
  Publikuotų dokumentų saugojimo ir sklaidos metodologiniai ir technologiniai aspektai 
  archyvinėje ilgalaikio saugojimo sistemoje: Virtualios elektroninio paveldo sistemos   
  pridedamoji vertė. 
  Pranešėja: doc. dr. Regina Varnienė-Janssen (Vilniaus universitetas) 
  

 Inovatyvių ir tradicinių mokymo(si) metodų taikymo universitetinėse studijose     
  palyginamasis vertinimas. 

  Pranešėjai: doc. dr. Asta Fominienė, doc. dr. Mindaugas Krutinis (Vilniaus universitetas) 

  Didieji duomenys – šiuolaikinis žinių variklis. 

  Pranešėjas: dokt. Justas Gribovskis (Vilniaus universitetas) 

Informacinių sistemų sąveikumą sąlygojantys mokslinės komunikacijos veiksniai: 
eLABa atvejis. 

  Pranešėja: dr. Jūratė Kuprienė (Vilniaus universitetas) 

  Spausdintinis ar elektroninis dokumentas: ką renkasi studentai? 

  Pranešėja: dr. Jurgita Rudžionienė (Vilniaus universitetas) 

  Diskusijos 



12:50 – 13:30  Kavos pertrauka 
 

 13:30 – 15:30  II teminė sekcija, Freskos kambarys. 
 II dalis 
 KOMUNIKACIJA: TEORIJA IR PRAKTIKA 
 Moderatorė: dr. Daiva Siudikienė 
 
 Socialinio tinklo indėlis kolektyvinio intelekto raiškai: įtinklintų bendruomenių 
 perspektyva. 

 Pranešėjai: doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, Daiva Braziulytė (Mykolo Romerio universitetas) 

 Antraštės tikslumo problema interneto žiniasklaidoje. 

 Pranešėja: doc. dr. Jolanta Mažylė (Vilniaus universitetas) 

 Lietuvos paminėjimo kontekstai Skandinavijos internetinėje žiniasklaidoje. 

 Pranešėja: Giedrė Plepytė-Davidavičienė (Vilniaus universitetas) 
 
 Virtuali komunikacija kaip tarpkultūriškumo ugdymosi prieiga: socialinių medijų 
 kontekstas. 

 Pranešėja: dokt. Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė (Šiaulių universitetas) 
 
 Žurnalistikos objektyvumo beieškant: tikrovė, apribota žmogaus, technologijos ir 
 žurnalisto.  
 Pranešėjas: Dominykas Biržietis (Vytauto Didžiojo universitetas) 
 

  Interneto nuorodų į autorių teisės ginamą turinį naudojimas komunikacijai 
elektroninėje erdvėje. 

 Pranešėjas: Vygintas Šliauteris (Vilniaus kolegija) 
  
 Diskusijos 
 
15:30   Konferencijos uždarymas 

 

 


