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Politinio kino vakarai VU TSPMI
2008 metų spalį buvusiose Atviros Lietuvos fondo patalpose ketvirtadienio
vakarais prasidėjo politinio kino vakarų ciklas, kurio metu VU TSPMI studentai bei dėstytojai buvo kviečiami apsilankyti politinėse diskusijose bei
pažiūrėti dažniausiai Lietuvoje dar nerodytus, tačiau gana žinomus reikšmingus meninio kino darbus politinėmis temomis.
Vienas iš pagrindinių organizatorių tikslų – padrąsinti Vilniaus universiteto bendruomenę imtis Vakarų Europos universitetuose populiarių tarpdalykinių veiklų. Viena iš tokių galimybių – filmų peržiūros, kai kaip viešąjį
politinį diskursą skatinanti priemonė naudojamas audiovizualinis menas.
Kiekvienos institute organizuojamos peržiūros metu nagrinėjama vis nauja, atsižvelgiant į svarbiausius dabartinius arba istorinius pasaulio politinius
įvykius parenkama tema. Prieš filmo peržiūrą dažniausiai studentų arba
kviestinių lektorių skaitomas pranešimas, pateikiamas temos, pagal kurią
sukurtas filmas, komentaras. Dažnai pasitelkiama ir dokumentinė medžiaga,
papildanti pasakojimą. Po šios įžangos žiūrimas filmas, o jo pabaigoje žiūrovai pakviečiami aptarti tiek nagrinėjamą problemą, tiek patį kūrinį.
Kino vakarai, atsižvelgiant į 20-ąsias Berlyno sienos griuvimo metines, buvo pradėti aptariant Vakarų–Rytų Berlyno skirtį ir istorines sienos
atsiradimo priežastis (Rolando Suso Richter filmas „Der Tunnel“), rytų ir
vakarų vokiečių visuomenių skirtumus Vokietijos padalijimo metu (Wim
Wenders, „Wings of Desire“) , slaptosios „Stasi“ tarnybos veiklą (F. H. von
Donnersmarck, „Das leben der anderen“) bei vadinamąją rytų berlyniečių
„Ostalgiją“ (Leandes Haussman, „Sonnenalle“), tipišką politiniam postkomunistinių visuomenių gyvenimui. Šiai temai skirtuose vakaruose dalyvavo
Vokietijos ambasados atstovai, pranešimus rengė VU TSPMI magistro programose anglų kalba besimokantys vokiečiai studentai. Tolesniuose renginiuose buvo pereita prie artimųjų Rytų temos. Paskutinį Libano–Izraelio
konfliktą komentavo Afrikos ir Azijos studijų centro direktorius dr. Egdūnas
Račius (Philippe’o Aractingi filmas „Sous les bombes“), analizuojant Irano
Islamo revoliuciją prieš filmą „Persepolis“ buvo žiūrimas studentų sukurtas
dokumentinis filmas apie dabartinę politinę padėtį Irane, aptariant Izraelio
santykius su kaimyninėmis šalimis (filmai „Vals mit Bashir“, „The band’s
visit“, „Lemon tree“) buvo išklausyti studentų parengti temų pristatymai.
Vienas iš paskutinių metų vakarų buvo skirtas Šiaurės Airijos nepriklauso-
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mybės kovoms ir diskusijai apie IRA veiksmus, ta proga buvo parodytas
didžiulio susidomėjimo sulaukęs Steave Mcqueen „Alkis“.
Tikimasi, jog ši iniciatyva paskatins Universiteto bendruomenę ieškoti
naujų, ne tik tikslinėms akademinėms grupėms priimtinų būdų plėsti politinį akiratį ir skatinti pilietinį aktyvumą.

Karolis Kaupinis

Atidaryta rekonstruota VU TSPMI biblioteka
Vasario 5 dieną naujose Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto (VU TSPMI) patalpose Ašmenos gatvėje atidaryta atnaujinta
ir išplėsta šio instituto Atviros Lietuvos fondo biblioteka. Bibliotekos atidaryme dalyvavo Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas, Vilniaus universiteto
rektorius prof. habil. dr. Benediktas Juodka, Seimo narys Artūras Zuokas, buvusi Lietuvos Respublikos švietimo ministrė Roma Žakaitienė, buvusi Atviros
Lietuvos fondo direktorė Diana Vilytė, VU TSPMI direktorius prof. Raimundas Lopata ir kiti svečiai bei VU TSPMI bendruomenės nariai. Atidarymo
proga visuomenei buvo pristatytos naũjos bibliotekos teikiamos savišvietos
galimybės, supažindinta su leidinių fondais.
VU TSPMI politikos ir socialinių mokslų biblioteka buvo įkurta 1992 m.
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto iniciatyva. Joje pradėta kaupti
tarptautinių santykių, viešojo administravimo ir politikos mokslų veikalus,
populiariausius pasaulio akademinius periodinius leidinius. 2005 m. VU
TSPMI biblioteką papildė Atviros Lietuvos fondo sukaupta leidinių kolekcija. 2005–2006 m. Vilniaus savivaldybė Vilniaus universitetui skyrė naujas
patalpas VU TSPMI bibliotekai perkelti. O 2008 m. pabaigoje biblioteka
įsikūrė rekonstruotose moderniose patalpose Ašmenos gatvėje.
Šiuo metu VU TSPMI biblioteka yra viena iš turtingiausius fondus turinčių politikos mokslų bibliotekų Šiaurės ir Vidurio Europoje. Naujoji VU
TSPMI biblioteka ne tik sudaro geresnes sąlygas universiteto akademinės
bendruomenės mokslinei ir edukacinei veiklai, bet ir teikia naują savišvietos
erdvę vilniečiams bei miesto svečiams. Instituto bendruomenė džiaugiasi
galėdama pasidalyti sukauptais mokslo šaltiniais ir taip prisidėti prie išsilavinusios bei pilietiškos visuomenės kūrimo Vilniaus mieste.

Galina Vaščenkaitė

