Informacija žiniasklaidai
Vasario 13 d., 2019
Pasauliui reikalingas mokslas,
Mokslui reikia moterų,
Nes mokslininkės gali pakeisti pasaulį.

Dr. Urtei Neniškytei – prestižinis „L`ORÉAL Foundation“ ir UNESCO tarptautinis
apdovanojimas už indėlį į mokslo raidą
Vasario 11 d. „L`ORÉAL Foundation“ ir UNESCO paskelbė, kas šįmet tapo programos
„Mokslo moterims“ 21-ųjų apdovanojimų ir kylančių talentų programos laureatėmis. Tarp
15-os perspektyviausiomis pripažintų mokslininkų – ir lietuviška pavardė: stipendija
suteikta neuromokslininkei dr. Urtei Neniškytei. Kartu su kitomis laureatėmis lietuvė bus
pagerbta prestižinėje ceremonijoje, kuri kovo mėnesį įvyks Paryžiuje įsikūrusioje UNESCO
būstinėje.
Statistika rodo, kad visuomenėje ir profesiniame gyvenime, ypač mokslo srityje, moterys
vis dar vertinamos nepakankamai. Nepaisant didelių pasiekimų, iš visų pasaulio
mokslininkų moterų tėra 28%1, tarp aukštesniojo rango vyresniųjų akademikų moterų – tik
11%2, ir iš visų Nobelio mokslo premijų moterims buvo skirta tik 3%. Programos „Mokslo
moterims“ tikslas – pripažinti iškilias mokslininkes bei didinti jų veiklos žinomumą.
Tarptautinės kylančių talentų programos apdovanojimų ceremonija vyks šių metų kovo
14 d. Paryžiuje. Garbė atsiimti apdovanojimą kasmet suteikiama penkiolikai perspektyvių
mokslininkių iš įvairių šalių, kurios gali pakeisti pasaulį plėtodamos savo potencialą bei
vykdant mokslinius tyrimus. Šiais metais, tarptautinės komisijos sprendimu, laureate tapo ir
mokslininkė iš Lietuvos – dr. Urtė Neniškytė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro
Neurobiologijos ir biofizikos katedros mokslo darbuotoja.
„Man labai didelė garbė būti tokios neįtikėtinos išskirtinių moterų, aistringai ieškančių
atsakymų į šiuolaikinio mokslo klausimus ir nuolat plečiančių žmonijos žinias,
bendruomenės dalimi. Šis apdovanojimas man patvirtina, kad einu teisingu keliu, ir tai
stiprina mano pasitikėjimą savimi vykdant mokslinius tyrimus. Aš esu labai laiminga, kad
mano atlikti tyrimai ir atradimai buvo įvertinti garbios komisijos. Tai rodo, kad mano veikla
yra svarbi tiek mokslui, tiek visuomenei. Be to, suteiktas apdovanojimas padės man
tampant nepriklausoma tyrėja“, – sako dr. Urtė Neniškytė, 2019 m. Tarptautinės kylančių
talentų programos laureatė ir „L'Oréal-UNESCO „Mokslo moterims“ 2017 m. stipendijos
gavėja.
Dr. Urtė Neniškytė tiria, kaip mūsų smegenys vystosi ankstyvoje vaikystėje (nuo 6 mėnesių
iki 6 metų), ir gilinasi į šio proceso anomalijas, kurios gali lemti protinius sutrikimus. Šiuo
metu neuromokslininkė tyrinėja, kodėl kai kuriais atvejais smegenyse lieka pernelyg daug
sinapsių (jungčių tarp neuronų), nors jos turėtų būti pašalintos arba „išgenėtos“ siekiant
optimalaus smegenų efektyvumo. „Vis dar neatsakytas filosofinis klausimas, ar sistema,
tokia kaip žmogaus smegenys, gali suprasti pati save. Tikėtina, kad galbūt mes esame
nepajėgūs apie smegenis suprasti viską, tačiau džiaugiuosi galėdama prisidėti prie
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„UNESCO“ ataskaita, kaip „Švietimas 2030“ strategijos dalis (2015).
„BOSTON CONSULTING GROUP“ tyrimas, „L’Oréal Foundation“ užsakymu (Pietų Afrikoje, Vokietijoje, Argentinoje,
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smegenų paslapčių atskleidimo“, – sako dr. Urtė Neniškytė. Iš beveik 280 nacionalinių ir
regioninių stipendijų laimėtojų, programos „Mokslo moterims“ komisija išrenka 15
perspektyviausių mokslininkių. Visą Tarptautinių kylančių talentų sąrašą galima rasti čia:
www.fondationloreal.com/lt
Tą pačią dieną, kai vyks Tarptautinių kylančių talentų apdovanojimai, vyks ir „L’OréalUNESCO“ programos „Mokslo moterims“ apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus
apdovanotos penkios skirtingų pasaulio regionų mokslininkės. Kiekviena laureatė bus
apdovanota 100 tūkst. eurų prizu už jų indėlį medicinos, paleontologijos, molekulinės
biologijos, ekologijos ir vystymosi biologijos srityse. Šių metų laureatės – chemijos
profesorė, Amerikos universiteto Beirute Gamtosaugos centro direktorė, libanietė Najat
Anoun Saliba; Tokijo universiteto Molekulinių mokslų instituto generalinė direktorė,
Japonijos mokslo tarybos narė, profesorė Maki Kawai; Balseiro instituto profesorė,
Bariloche atominės energijos centro tyrimų direktorė, CNEA/CONICET narė Karen
Hallberg; Duke universiteto matematikos, elektros ir kompiuterių inžinerijos profesorė Ingrid
Daubechies; Prancūzijos kolegijos profesorė ir buvusi tyrėja
CNRS (Prancūzijos
nacionalinis mokslinių tyrimų centras) Claire Voisin.
Per pastaruosius 21-erius „L'Oréal-UNESCO“ programos „Mokslo moterims“ gyvavimo
metus už išskirtinius pasiekimus ir atradimus buvo apdovanotos 107 mokslininkės. Trys iš jų
buvo įvertintos ir apdovanotos Nobelio mokslo premijomis. Daugiau nei 3 tūkst. jaunų
moterų jau gavo paramą savo svarbiausiems karjeros siekiams įgyvendinti. Regioniniu
lygiu „L'Oréal-UNESCO“ skiria stipendijas 117 šalių, įskaitant ir visas tris Baltijos šalis.
Apie „L’Oréal-UNESCO“ programą „Mokslo moterims“ For Women in Science programme
Tarptautinė „L'ORÉAL-UNESCO“ programa „Mokslo moterims“ buvo įkurta 1998 metais įteisinant partnerystę
tarp „L'ORÉAL“ įmonių fondo ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO. Programa
siekiama palaikyti mokslininkes ir paskatinti jas tęsti jų atliekamus tyrimus, taip pat padidinti su moksliniais
tyrimais dirbančių moterų skaičių taip prisidedant prie mokslo raidos. Be stipendijų, programa taip pat suteikia
mokslininkėms galimybę skatinti jų mokslinius pasiekimus.
Tai vienintelė paramos programa mokslininkėms Baltijos šalyse. Programa skatina Baltijos šalių mokslininkių
profesinį tobulėjimą, padėdama joms siekti naujų tikslų ir kurti naudą tiek mokslo, tiek visuomenės labui.
„L’Oréal“ Baltic „Mokslo moterims“ stipendijų programa yra įgyvendinama nuo 2004 metų, jos tikslas – skatinti
talentingų mokslininkių pasiekimus, paskatinti jas tęsti tyrimus ir suteikti finansinę paramą, taip prisidedant prie
mokslo raidos. Šiandien „L’Oréal“ Baltic stipendijų programa „Mokslo moterims“ yra įgyvendinama
bendradarbiaujant su visomis trimis Baltijos šalių mokslų akademijomis ir UNESCO nacionalinėmis komisijomis
Latvijos, Estijos ir Lietuvos šalyse. Nuo šio projekto pradžios, kuomet prieš penkiolika metų buvo įsteigtos
„L'ORÉAL Baltic” stipendijos Latvijoje, net 42 mokslininkės iš šios šalies buvo pripažintos ir pinigine stipendija
paskatintos dėl mokslo srityje atlikto darbo. Pirmą kartą net septynios Baltijos šalių mokslininkės bus net po 6
000 EUR stipendiją už jų indėlį į mokslą
Apie „L'Oréal Poland & Baltics Hub“
„L’Oréal“ daugiau negu šimtmetį yra atsidavusi vienai veiklai ir misijai – visoms viso asaulio moterims ir vyrams
siūlyti geriausias kosmetikos naujoves, susijusias su kokybe, veiksmingumu ir saugumu. Pagrindinė
„L’Oréal Group” misija – teikti grožį visiems ir kiekvienam – yra svarbiausias tikslas „L’Oréal Poland“ nuo pat
veiklos pradžios prieš 26 metus bei Baltijos šalims, kur „L’Oréal“ pradėjo veikti 2000 m. Latvijoje ir 2003 m.
Lietuvoje ir Estijoje.
Siekiant geriau pasitarnauti vartotojams ir bendradarbiauti su jais siekiant tolesnės plėtros ir rinkos
transformavimo regione, 2017 m. kovą buvo sukurtas „L’Oréal Poland & Baltic Hub“ („L’Oréal“ Lenkijos ir
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Baltijos verslo centras). Verslo centro būstinė yra Varšuvoje ir jis turi veiklos biurus Rygoje, Taline ir Vilniuje, kur iš
viso dirba 107 žmonės.
„L’Oréal Poland & Baltic Hub“, turintis unikalų 24 skirtingų ir vienas kitą papildančių prekių ženklų, pritaikytų
kiekvieno vartotojo lūkesčiams atsižvelgiant į jo įpročius ir gyvenimo būdą, portfelį, yra regiono lyderis visose
grožio ir sveikatos kategorijose. Kadangi verslo centras plačiai bendradarbiauja su savo verslo partneriais, jis
yra visiškai pritaikytas vietinėms platinimo sąlygoms. Prekių ženklus valdo padaliniai, kurių kiekvienas yra savo
platinimo kanalo specialistas: masinė rinka, prekybos centrai, vaistinės, kirpyklos, mažmeninė prekyba
firminiais produktais ir el. prekyba.

Papildoma informacija:
Karin Laar
L’Oreal Poland and Baltic HUB
Tel.: +372 5333 1232
El. paštas: Karin.LAAR@loreal.com
Projekto interneto svetainė: www.fwis.fr
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainė: www.unesco.lt
Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainė: www.lma.lt

