
2 4 2   F i lo s o F i j a .  s o c i o lo g i j a .  2 0 1 0 .  T.  2 1 .  N r.  3

Lietuvos komunikacijos draugijos įsteigimas
2010 m. birželio 6 d. VGTU Filosofijos ir politologijos katedros patalpose vyko Lietuvos ko-
munikacijos draugijos steigiamasis posėdis. Diskusijas dėl tokios mokslinės draugijos atsira-
dimo paskatino sparti komunikacijos mokslų integracija į kitas mokslines ir praktines sritis, 
naujų komunikacijos specialybių formavimas bei tarptautinio bendradarbiavimo būtinybė.

Komunikacijos mokslams tampant viena pagrindinių tarpdiscipliniškumo reiškinio 
jungčių ir formuojant naujas gyvenimo bei technologijų koncepcijas, sparčiai plečiasi šių 
mokslų tyrimų sritis, taip pat didėja specialistų skaičius ir jų poreikis. Tokių plačiai mąstančių 
specialistų atsiradimą bei kryptingą formavimą lemtų naujų komunikacijos krypties studijų 
programų įkūrimas, kurios būtų atsakas į laisvos rinkos keliamus poreikius ir pageidavimus. 
VGTU Filosofijos ir politologijos katedros kuruojamos komunikacijos studijų krypties „Kū-
rybinės industrijos“ specialybės populiarumas yra šių globalių pokyčių pavyzdys, skatinantis 
veikti kryptingai ir greitai. Kaip atsaką į didėjantį specialistų poreikį bei nuoseklų jų ugdymą 
planuojama įkurti Kūrybinio verslo ir komunikacijos katedrą, kuri perimtų tolesnę šios spe-
cialybės plėtrą bei tobulinimą. Greta pagrindinės „Kūrybinių industrijų“ studijų programos 
planuojama steigti studijų programas su gretutinėmis specialybėmis, kurios leistų parengti 
papildomų gebėjimų turinčius komunikacijos specialistus.

Įgyvendinant šiuos planus būtina įtraukti įvairių institucijų ir sričių komunikacijos 
mokslų specialistus, skatinti jų bendradarbiavimą. Įsisavinant pasaulinę praktiką bei siekiant 
suvokti globalias tendencijas yra būtinas kryptingas mokslinis ryšys su užsienio specialistais, 
bendros konferencijos, publikacijos ir bendri šios srities tyrimai. Šie planai paskatino bendros 
komunikacijos mokslų bendruomenės formavimo ir Lietuvos komunikacijos draugijos įkū-
rimo diskusijas.

2010 m. birželio 6 d. vykusiame steigiamajame posėdyje dalyvavo prof. dr. Tomas Ka-
čerauskas (VGTU), prof. dr. Arūnas Augustinaitis (MRU), doc. dr. Arūnas Mickevičius (VU), 
doc. dr. Basia Nikiforova (LKTI), dr. Jekaterina Lavrinec (VGTU), dr. Kęstas Kirtiklis (VGTU), 
dr. Vytautas Grenda (VGTU), Rasa Levickaitė (VGTU), Ramojus Reimeris (VGTU). Steigia-
mojo posėdžio dienotvarkės temos: 1) aptarti Lietuvos komunikacijos draugijos tikslus, už-
davinius; 2) išrinkti draugijos pavadinimą; 3) išrinkti draugijos tarybą; 4) išrinkti draugijos 
pirmininką.

Bendru sutarimu buvo patvirtinti šie draugijos steigimo viziją atitinkantys tikslai: plėtoti 
tarpdalykinius tyrimus, institucinį bendradarbiavimą, įsitraukti į tarptautinį mokslinį ben-
dradarbiavimą. Prof. dr. Tomas Kačerauskas įvardijo pagrindinius uždavinius: konferencijų 
rengimą, mokslo žurnalų teminių numerių sudarymą ir jų leidimą, dalyvavimą nacionali-
niuose ir tarptautiniuose projektuose, kurie taip pat buvo patvirtinti kaip draugijos steigimo 
viziją atitinkantys uždaviniai.

Toliau posėdžio tvarka buvo svarstomi šie pasiūlyti draugijos pavadinimo variantai: Lie-
tuvos komunikacijos ir hermeneutikos draugija, Kultūrinės komunikacijos draugija, Komuni-
kacijos tyrėjų draugija, Lietuvos komunikacijos draugija. Bendru sutarimu buvo patvirtintas 
oficialus pavadinimas „Lietuvos komunikacijos draugija“.

Kitas steigiamojo posėdžio uždavinys buvo tarybos rinkimas. Buvo nutarta, kad tarybą 
turi sudaryti 5 nariai, pagal galimybę atstovaujantys įvairioms institucijoms. Į tarybos narius 
buvo pasiūlyti šie kandidatai: prof. dr. Tomas Kačerauskas (VGTU), prof. dr. Arūnas Augus-
tinaitis (MRU), doc. dr. Arūnas Mickevičius (VU), doc. dr. Basia Nikiforova (LKTI), dr. Je-
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katerina Lavrinec (VGTU), dr. Kęstutis Kirtiklis (VGTU), dr. Vytautas Grenda (VGTU), 
Rasa Levickaitė (VGTU), Ramojus Reimeris (VGTU). Nutarta patvirtinti tarybą, kurią sudaro 
prof. dr. Tomas Kačerauskas (VGTU), prof. dr. Arūnas Augustinaitis (MRU), Rasa Levickaitė 
(VGTU), Ramojus Reimeris (VGTU), taip pat pranešti kitų mokslo institucijų, tarp jų VU, 
VDU, KTU ir kt., atstovams apie draugijos įkūrimą ir galimybę taryboje atstovauti platesniam 
mokslinių įstaigų ratui.

Paskutinysis Lietuvos komunikacijos draugijos steigiamojo posėdžio tikslas – slaptu bal-
savimu išrinkti tarybos pirmininką. Kelti savo kandidatūrą sutiko ir buvo pasiūlyti šie kan-
didatai: prof. dr. Tomas Kačerauskas (VGTU), prof. dr. Arūnas Augustinaitis (MRU). Slaptu 
balsavimu Lietuvos komunikacijos draugijos tarybos pirmininku buvo išrinktas prof. dr. To-
mas Kačerauskas.
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