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ors matematika yra vienas ið dviejø dalykø, dëstomø visà pradinio ir vidurinio
mokslo laikà, taèiau tik nedaugeliui þinoma, kad
matematika yra mokslinio samprotavimo etalonas. Dar maþiau þinoma, kad matematika nulëmë didelës dalies filosofiniø tyrimø kryptá ir turiná, jos átakoje þlugo ir ið principo keitësi religijos
doktrinos, matematika nustatë ekonominiø ir politiniø teorijø pagrindus, formavo svarbiausius dailës, muzikos, architektûros ir literatûros stilius,
sukûrë mûsø logikà ir pateikë reikðmingiausius
atsakymus á fundamentalius klausimus apie þmogaus prigimtá ir jo aplinkà. Kadangi matematika
yra tobuliausias þmogaus kûrinys, jos siûlomos
estetinës vertybës nenusileidþia bet kurios kitos
kultûros dalies vertybëms. Maþdaug taip apie matematikà raðë Morisas Klainas (Morris Kline) knygoje ,,Matematika Vakarø kultûroje“.
Nepaisant to matematika yra nematomoji visuomenës kultûros dalis. Mokslas apskritai nëra
svetima visuomenei sritis. Neblogai þinomi ir vieðojoje erdvëje plaèiai aptariami mokslo laimëjimai. Daugiau ar maþiau suprantama mokslo
reikðmë technologijø ir ekonomikos vystymuisi.
Taèiau matematikos matomumas tarp kitø mokslo srièiø yra atvirkðèiai proporcingas jos vaidmeniui ðiuolaikiniame moksle. Prastas matematikos
ir jos vaidmens visuomenës kultûroje suvokimas
gali bûti ir prastos mokslo politikos prieþastimi.

M. C. Escher’s “Other World”
© 2009 The M. C. Escher Company-Holland. All rights reserved. www.mcescher.com

Matematikos istorija lyginant
su kitais mokslais
Matematikos pasiekimø pristatymas visuomenei turi tokiø kliûèiø, kurios yra bûdingos tik
matematikai. Viena jø yra matematikos sàvokø
svetimumas ne tik didþiajai visuomenës daliai, bet
ir kitø mokslo srièiø atstovams. Atomo, DNR, juodosios skylës, bendrosios pusiausvyros sàvokos,
nors atsiradusios visai nesenai, yra þinomos daugumai, netgi moksleiviams. Todël nenuostabu,
kad spaudoje galima skaityti apie naujausius fizikos, chemijos, biologijos ir socialiniø mokslø pasiekimus. Tuo tarpu matematika visuomenëje
daþniausiai siejama su skaièiavimu ar þemës matavimu. Eilinis pilietis mano ðiuolaikinæ matematikà esant tokia, kokia ji buvo dar antikos laikais
ar geriausiu atveju viduramþiais. Tai nenuostabu, nes ðiuo metu mokykloje dëstoma matematika buvo þinoma dar 17 ir 18 amþiais.
Ðiuolaikiniai gamtos mokslai atsirado prieð
du ðimtmeèius. Ðiuolaikinë biologija, ekonomika
ir psichologija yra dar naujesni þmogaus proto
kûriniai. Todël ðiø mokslo srièiø pristatymas mokykloje neiðvengiamai supaþindina mus su tø
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mokslø sàvokomis ir naujausiomis teorijomis. Tuo
tarpu matematikos istorija nusitæsia tûkstantmeèiais. Matematika tampa mokslu ðiuolaikine prasme nuo tada, kai jos tiksliai suformuluoti teiginiai yra grindþiami logikos argumentais, t. y. árodymu. Ðios idëjos autoriumi laikomas Talis Miletietis, gyvenæs apie 500 m. pr. Kr. g. Senovës graikø pasiekimai, iðreikðti Euklido geometrija ir Aristotelio logika, yra gerokai pavirðutiniðki dabarties matematiko vertinimu. Taèiau net ir ðiø dalykø ásisavinimas yra neáveikiama kliûtis didelei visuomenës daliai.
Didþiàjà savo istorijos dalá matematika buvo
siejama su skaièiavimu ar manipuliavimu simboliais. Visuomenëje tokia ji laikoma ir ðiandien. Bet
faktiðkai matematika yra mokslas apie sàvokas.
Pavyzdþiui, tokios kûno judëjimà apibûdinanèios
sàvokos kaip greitis ir pagreitis atsirado ir vystësi
17 a. G. Leibnico (G. Leibniz) ir I. Niutono
(I. Newton) kuriamos matematinës analizës kontekste. Greièio sàvoka ðiandien yra tokia pat áprasta kaip ir bet kurio fizinio daikto. Naudodami grei-

èio sàvokà ðiandien, visai nesusimàstome, o kokià konkreèiai fizinio pasaulio savybæ ði sàvoka
iðreiðkia? Atstumo sàvoka siejama su nueitu keliu; laiko sàvoka siejama su trukme, reikalinga
áveikti tam tikrà atstumà. Taèiau panaðiai galvojant apie greitá, tampa neaiðku, kokià konkreèià
gamtos reiðkinio savybæ jis apibûdina. Supratus
problemà, teisingiau galime ávertinti ir tos problemos matematiná sprendimà – funkcijos iðvestinës sàvokà.
Galimybë spræsti su judëjimu susijusias problemas matematikoje gali bûti vertinama kaip
Pandoros skrynios atidarymas. Greta gautø rezultatø taikymo perspektyvos naujai atsirandanèiuose gamtos moksluose, matematikoje palaipsniui suvokiama naujø sàvokø loginio pagrindimo bûtinybë. Naujai atsirandanèiø problemø suvokimui ir jø sprendimui prireikë keliø ðimtmeèiø. 19 a. matematikos revoliucijos ákarðtyje, padedant A. L. Koði (A. L. Cauchy) ir K. Vejertðtrasui (K. Weierstrass), atsirado matematikos sàvokos, nuo to laiko naudojamos gamtos ir visuo-
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menës moksluose. Gamtos mokslø studentai savo universitetines studijas pradeda susipaþindami su 19 a. atsiradusiomis teorijomis ir toliau þinias gilina ásisavindami pastarojo amþiaus rezultatus. Tuo tarpu 19 a. matematikos þinios yra
daugumos jà studijuojanèiø didþiausias pasiekimas.

19 a. matematika – ðiuolaikinio
mokslo lopðys
Bûtent 19 a. viduryje L. Dirichlë (L. Dirichlet),
R. Dedekindo (R. Dedekind), B. Rymano (B. Riemann) ir kitø dëka matematika galutinai susiformuoja kaip mokslas apie abstrakèias sàvokas ir
jø sàryðius. Tai reiðkia, kad anksèiau matematikai
bûdingas veiksmas (skaièiavimas, manipuliavimas) pasikeitë siekimu suprasti. Anksèiau matematikos objektai daþniausiai buvo apibrëþiami
formulëmis, o dabar jie apibrëþiami sàvokos turiniu. Savo ruoþtu árodymas transformuojant iðraiðkas pagal duotas taisykles tapo logine dedukcija tarp sàvokø. Deja, toks matematikos supratimas visuomenëje nëra paplitæs dël matematikos ir kitø mokslø ðvietimo turinio skirtumø. Þiniø lygio dviejø ðimtmeèiø skirtumas sukelia didelius matematikos þiniø sklaidos visuomenëje
sunkumus. Sunku tikëtis, kad bus ávertinti dabarties matematikos pasiekimai, kai neámanoma
tø pasiekimø suformuluoti visiems suprantama
kalba.
Pradedant 19-uoju amþiumi matematika toliau vystosi dviem lyg ir prieðingomis kryptimis.
Matematinei analizei suteikus grieþtà loginá pagrindà, toliau tobulinama mechanika, kurià papildo ir keièia kvantinë mechanika bei reliatyvumo teorija. Ðios matematikos vystymosi krypties
pasekmë – gilesnis gamtos ir visuomenës prigimties supratimas. Tuo paèiu metu 19 a. matematika, besigilindama á savo pagrindus, atranda naujus matematikos pasaulio þvaigþdynus – begalines aibes ir neeuklidines geometrijas. Ði, antroji,

matematikos vystymosi kryptis leido geriau suprasti paèios matematikos prigimtá.
Abiejø matematikos vystymosi krypèiø rezultatai labai skirtingi. Vienas ið jø yra konkretus,
taikomasis ir labai naudingas visuomenei mokslas. Kitas rezultatas yra teorinis, abstraktus ir labai sunkiai visuomenei suprantamas matematikos mokslas. Taèiau aiðku viena, ðiuolaikiniø gamtos ir visuomenës mokslø ðaknys, kaip ir ðiuolaikinës matematikos ðaknys, yra 19 a. matematika. Viena tokiø ðaknø yra Þ. Furjë (J. Fourier) áþvalga, kad bet kuri funkcija yra iðreiðkiama labai paprastø periodiniø funkcijø begaline suma. Atsiradusi kaip prielaida sprendþiant praktinæ ðilumos sklidimo kûne apraðymo problemà, Furjë
áþvalga tampa viena matematikai reikðmingiausiø idëjø. Toliau vystydami ðià idëjà, L. Dirichlë,
B. Rymanas, G. Kantoras (G. Cantor) ir kiti sprendþia begaliniø sumø konvergavimo realiø skaièiø
aibëje klausimus. Ðiø problemø sprendimas pareikalavo sukurti ið principo naujà realiøjø skaièiø loginæ konstrukcijà, pakeièianèià iki tol naudotà geometrinæ skaièiø sampratà.
Gilesnë 19 a. matematikos idëjø vystymosi
istorijos analizë rodo, kad tiek grynojo màstymo
motyvuojamos problemos, tiek praktiniø poreikiø formuluojami uþdaviniai iðsprendþiami naudojant panaðias matematikos struktûras. Kitaip
kalbant, ar matematika spræstø savas ar kitø
mokslo srièiø problemas, jas spræsti leidþianèios
struktûros turi tà patá loginá pagrindà. Tai liudija
apie grynosios matematikos atsiradimo pradþià.

20 a. matematika – sparèiausiai
besivystanti mokslo sritis
Pirmosios 20 a. pusës matematikoje dominavo D. Hilberto (D. Hilbert) suformuluotos problemos ir jø sprendimai. Bet koks progresas ðia
kryptimi buvo labai vertinamas. Taèiau dar labiau
uþ konkreèias problemas buvo vertinamas Hilberto formuluojamas tikëjimas, kad matemati-

koje nëra neiðsprendþiamø problemø; jo þodþiais
tariant posakis neþinome ir neþinosime (lot. ignoramus et ignorabimus) matematikioje negalioja. Norëdamas ðá savo tikëjimà pagrásti racionaliai, Hilbertas suformulavo konkreèià matematinio árodymo formalizavimo programà. Taèiau
1930 m. K. Giodelis (K. Gödel) sugriovë ðá tikëjimà árodydamas, kad kiekviena pakankamai turtinga formali sistema negali árodyti arba paneigti kiekvienà toje sistemoje formuluojamà teiginá.
Kità, ne maþiau svarbià átakà 20 a. matematikai padarë G. Kantoro begaliniø aibiø teorija,
tapusi pripaþinta matematikos kalba. Kas dar
svarbiau, aibiø teorija ágalino performuluoti ir iðspræsti anksèiau neáveikiamas problemas. Pavyzdþiui, aibiø teorijos metodai, pritaikyti 19 a. matematinei analizei, leido sukurti ,,abstrakèià“ analizæ, vadinamà funkcine analize, kurioje nagrinëjamos iðvestinës ir integralai funkcijoms tarp begalinës dimensijos erdviø. Matricø, grupiø ir aibiø bendros struktûros tyrimø dëka atsirado abstrakèioji algebra. Tuo tarpu topologija atsirado tiriant diferencialiniø lygèiø stabilumo klausimus,
juos performulavus pasitelkus aibiø teorijos sàvokas.
Ðios trys ðakos – analizë, algebra ir topologija – atstovauja bendrà ðiuolaikinës matematikos
kultûrà. Neámanoma laikyti savæs raðtingu matematiku, jei nesugebi suprasti ir naudoti ðiø pagrindiniø ðakø sàvokas; jos tapo bendru matematinio iðsilavinimo standartu. Tuo tarpu ðiuolaikinë matematika yra minëtø trijø ðakø tolesnio vystymosi pasekmë. 2000 m. matematikoje
buvo maþdaug 3000 visuotinai pripaþintø skirtingø tyrimo srièiø. Todël visiðkai suprantama, kad
visa tai gali gluminti nematematikà, kaip ir daugelá matematikø.
Per pastaràjá ðimtmetá matematikos pasaulis
ypaè pasikeitë. Ið pakankamai homogeniðkos disciplinos matematika tapo skirtingø, bet tarpusavyje glaudþiai susijusiø srièiø rinkiniu, vadinamu
matematikos mokslais. Greta grynosios matematikos srièiø, tokiø kaip aibiø teorija, skaièiø teorija, matematinë analizë, abstrakèioji algebra, diferencialinë topologija, algebrinë geometrija, matematinë logika, atsirado tokios taikomajai matematikai priskiriamos sritys kaip tikimybiø teorija,
kombinatorika, operacijø tyrimas, statistika, informatika. Greta tyrimø ávairovës ðiuolaikinë matematika pasiþymi ypatinga vystymosi sparta;
ypaè atsiþvelgiant á jos evoliucinæ dviejø su puse
tûkstantmeèiø vystymosi istorijà.
Tæsinys kitame nr.
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Taikomoji ir grynoji matematika
Matematikos pasaulá galima ásivaizduoti kaip
vienà ant kito iðsidësèiusius koncentrinius sluoksnius, kuriø ðerdá sudaro grynoji matematika. Koncentriniai sluoksniai – praktikos interpretuotos ir
motyvuotos matematikos teorijos, tarp kuriø nëra
grieþtø ribø. Didþiausi ir svarbiausi pokyèiai – naujos idëjos, naujos sàvokos, naujos teorijos – vyksta
ðerdyje. Ðie pokyèiai skverbiasi per tarpinius
sluoksnius á iðoræ, suteikdami vis naujas galimybes sprendþiant kitø mokslo srièiø problemas. Tuo
paèiu vyksta panaðus procesas prieðinga kryptimi; iðoriniuose sluoksniuose atsirandanèios problemos inicijuoja grynojoje matematikoje naujas
idëjas, naujas sàvokas ir naujas teorijas.
Matematikos pasaulio ðerdis – grynoji matematika – turi iðskirtiná bruoþà: nauji rezultatai vertinami ir motyvuojami ne pagal praktinës naudos, bet pagal groþio ir vidinës harmonijos kriterijø. Ðie kriterijai ávairiai persipina ir keièiasi tolstant nuo ðerdies. Labiausiai nutolæ nuo ðerdies
sluoksniai matematikà naudoja ne kaip grieþtà
teorijà, bet kaip metaforà. Ten sprendþiamos visuomenëje atsirandanèios problemos. Tuo tarpu
grynoji matematika problemas randa ir sprendþia savyje.
Matematikos sàvokø ir metodø taikymas naudojant matematinius modelius iðplito visame
moksle. Atsirado naujos mokslo sritys: matematinë biologija, matematinë ekonomika, matematinë psichologija, matematinë lingvistika ir t. t. Matematizacijos neiðvengia net politika ir istorija. Pavyzdþiui, dideliø ekonomikos duomenø masyvø
analizës metodai (ekonometrija) pradedami taikyti istorijos procesams modeliuoti ir juos tirti, vadinant ðià sritá kliometrija (angl. cliometrics).
Ankstyvoje mokslo vystymosi istorijoje tikrovës faktai formavo sàvokas. Ðiais laikais, matematikai ásigalëjus moksle, vyksta atvirkðèias procesas. Matematika formuoja sàvokas ir kuria naujas teorijas, kurios vëliau naudojamos suprasti ir
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interpretuoti tikrovës faktus. Ta aplinkybë, kad
grynoji matematika vystosi santykinai savarankiðkai, o jos rezultatai taikomi gamtos faktams
suprasti suponuoja paaiðkinimo poreiká. Tai yra
vienas ið svarbiausiø ðiuolaikinës matematikos filosofijos klausimø.

Ateities matematika
Matematikos idëjø istorija rodo, kad matematika vystosi vis greièiau. Ligðiolinë matematika susikûrë abstrahuodama gamtos pasaulio giluminæ tvarkà. Taèiau pastaràjá ðimtmetá matematika vis sëkmingiau formuoja sàvokas ir teorijas, kurios tinka visuomenës ir atskiro þmogaus
elgsenai paaiðkinti. Lyginant su þmogaus ir visuomenës pasauliu, gamta pasiþymi santykiniu
apibrëþtumu ir prognozuojamumu. Todël ir dabartinis matematikos pobûdis labiau pritaikytas
spræsti problemoms, susijusiomis su gamta. Tai
iliustruoja tikimybiø teorija, kuri geriausiai tinka
tais atvejais, kai reiðkinys gali bûti daug kartø pakartojamas. Deja, visuomenës procesai tokios savybës neturi.
Straipsnio ,,Kas bus laikoma matematika
2100-aisiais?“ autorius K. Devlinas (K. Devlin)
moksle áþvelgia dvi prieðingos krypties tendencijas. Viena ið jø yra bandymas taikyti matematikà
sprendþiant net tik gamtos mokslø, bet ir socialiniø bei humanitariniø mokslø problemas. Paprastai tai daroma naudojant matematinius modelius. Neretai matematikos taikymas susiduria
su tokios veiklos atþvilgiu skeptiðkai nusiteikusiais atitinkamos mokslo srities atstovais. Jø manymu matematikos prigimtis – racionalus màstymas – neleidþia spræsti su þmogaus iracionalumu susijusiø problemø.
Vis dëlto yra nemaþai sëkmës pavyzdþiø. Vienas ið jø yra F. Bleko (F. Black) ir M. Scholeso
(M. Scholes) 1970 m. bei prie jø netrukus prisidëjusio R. Mertono (R. Merton) sukurta teorija,
kuri leidþia nustatyti pasirenkamuoju sandoriu va-

dinamo finansinio instrumento sàþiningà kainà.
Ðiuo sandoriu galima apsidrausti nuo vertybinio
popieriaus kainos galimø dideliø pokyèiø ateityje. Bleko, Scholeso ir Mertono teorijoje buvo panaudota ekonominëms rinkoms bûdinga arbitraþo sàvoka, jai suteikiant matematinæ prasmæ.
Kita vertus, matematinis problemos sprendimas
pareikalavo ðiuolaikinës diferencialiniø lygèiø dalinëmis iðvestinëmis papildyti teorijos metodus.
Dabar arbitraþo teorija tapo pagrindine finansø
matematikos teorija, konkuruojanti su bendrosios pusiausvyros ekonomikoje teorija. Jos autoriai 1997 m. buvo ávertinti Nobelio premija.
Kita vertus, K. Devlinas pastebi ir prieðingos
krypties tendencijà moksle, kai visuomenës ir gyvybës mokslø atstovai bando spræsti savo srities
problemas netiesiogiai imituodami matematikos
metodus. Tokiam teiginiui iliustruoti jis pasitelkia lingvistikos moksle gerai þinomas matematines teorijas, kuriø autoriai yra N. Chomskis
(N. Chomsky), R. Montagju (R. Montague),
H. P. Grais (H. P. Grice) ir kiti. Ðios teorijos nëra
matematiniai modeliai, taip pat nenaudoja áprastinës matematikos simbolikos, taèiau jos yra motyvuotos logine dedukcija, bûdinga matematikai.
Tuo paèiu ðiose teorijose siekiama atspindëti tiriamos srities sudëtingumà ir jai bûdingà neapibrëþtumà.
Pirmàjà tendencijà, bandanèià taikyti ðiuolaikinæ matematikà kitose mokslo srityse, K. Devlinas vadina ið virðaus á apaèià (angl. top down). O
siekimà humanitariniø ir socialiniø mokslø argumentus matematizuoti jis vadina tendencija ið
apaèios á virðø (angl. bottom up). Jungiantis ðioms
tendencijoms, turëtø rastis ið principo nauja matematika, nepanaði á dabartinæ ne tik savo forma, bet ir turiniu; galbût kintant ir tam, kas vadinama matematine logika.
Ðia apþvalgos dalimi norima parodyti, kad
matematika labai skiriasi nuo kitø mokslo srièiø,
o jos vaidmuo mokslo, o tuo paèiu ir visuome-

aptariami (þr. savaitraðtá Atgimimas, 2008 m. liepos 4–10 d. Nr. 26).
Lietuvos humanitariniø ir socialiniø mokslø
plëtros strategijoje pripaþástamas ðiø mokslø vaidmens ignoravimas bendrosios Lietuvos mokslo
plëtros strategijos kontekste, pagrindiná dëmesá
telkiant fiziniø, biomedicinos ir technikos mokslø raidai. Todël vienu ið ðios strategijos tikslø yra
Lietuvos mokslo erdvës kûrimas siekiant sukurti
palankias sàlygas hsm ir fbtm grupiø tarpusavio
ryðiø ir bendradarbiavimo plëtrai. Kyla klausimas,
kodël reikia ið pradþiø kaþkà atskirti, o po to kovoti dël sujungimo?

Mokslo politika Lietuvoje
G. Stapèinskienës pieðiniai

nës vystymesi itin svarbus. Tà ypatingumà galima pavadinti mokslo matematizacija, turint galvoje ne tik paèios matematikos kitimà, bet ir viso
mokslø pokyèiø ypatybes bei tendencijas. Kaip
ðie mokslo pokyèiai suprantami Lietuvos mokslo
bendruomenëje?

Matematika ir kiti mokslai
Lietuvoje
Minëtø matematikos ir viso mokslo vystymosi tendencijø ðviesoje gana keistai atrodo daugelis mûsø mokslo bendruomenës organizaciniø sprendimø. Vienas ið jø yra humanitariniø ir
socialiniø mokslø (toliau hsm) atskyrimas nuo fiziniø, biomedicinos ir technologijos mokslø (toliau fbtm). Remiantis mokslø klasifikavimo tradicija, matematika priskirta pastarajai grupei.
Tiek visuomenës, tiek mokslo bendruomenës
akyse gamtos ir matematikos mokslai yra ,,tiksliøjø“ mokslø atstovai. Ðios tradicijos pagrindas
yra jau minëtas 17–19 a. matematikos vystymosi
etapas, kai gamtos mokslai dar tik formavosi.
Ðiuolaikinës matematikos poþiûriu ðios tradicijos senai virto mitologija. Ðiuolaikinë matematika yra ,,tikslus“ mokslas loginio pagrindimo prasme. O gamtos mokslai yra ,,tikslûs“ tiek, kiek
adekvaèiai apibûdina savo tyrimo objektà. Pastaràja prasme tiksliais laikytini socialiniai ir humanitariniai mokslai.
Nors praktiðkai ir teisiðkai hsm ir fbtm grupës atskirtos 2007 m. LR Seimo nutarimu, kuriuo remiantis Lietuvos mokslo taryboje (LMT) veikia du komitetai: humanitariniø ir socialiniø bei
gamtos ir technikos. Ðie komitetai dirba ir mokslo organizavimà bei finansavimà lieèianèius sprendimus priima beveik nepriklausomai. Tokio darbo pavyzdys yra minimalûs kvalifikaciniai mokslo darbuotojø pareigybiø reikalavimai, skirtingi
dviem mokslø grupëms (2009 m. spalio 12 d.
LMT nutarimas). Tokiø reikalavimø trûkumai matematikø poþiûriu ir atþvilgiu jau ne kartà buvo

Lietuvos mokslo politika yra Europos Sàjungos Moksliniø tyrimø ir ekonominës plëtros
(MTEP) programos kopija, tik orientuota á maþesnius mastelius. Ðios programos pagrindas –
jungtinës veiklos sinergetika siekiant konkurencingumo globalioje ekonomikoje. ES nustatë prioritetines mokslo ir technologijø kryptis (biotechnologijos ir genomo tyrimai, IT technologijos, nanotechnologijos, aeronautika ir t. t.), kur Europos pastangos ilgainiui galëtø sukurti ekonomikai pridëtinæ vertæ. Taigi, MTEP programa turi
konkretø tikslà – susigràþinti Europos ekonominæ galià panaudojant mokslà. Konkreèiai siekiama koordinuoti ES ðaliø didelius mokslinius projektus siekiant iðvengti dubliavimosi.
Ðiuo metu MTEP programa realizuojama vykdant Nacionalinæ Lisabonos strategijà. Pagal ðià
strategijà, koordinuojamà Ûkio ministerijos,
2010 m. pabaigoje turi bûti ákurti ir plëtojami
penki (!) integruoti mokslo, studijø ir verslo slëniai. Iki 2013 m. Europos Sàjunga Lietuvos mokslo slëniams skirs net 2 mlrd. litø. Toks slëniø kûrimo vajus vykdomas visoje ES; numatoma apie
2000 naujø slëniø, ðimtai nacionaliniø programø ir tam skiriamas 308 mlrd. eurø struktûriniø
fondø biudþetas.
Ðis trumpas apibûdinimas rodo, kad MTEP
programa orientuojasi á ekonomikà, o mokslas
yra tik priemonë ekonominiam tikslui pasiekti.
Vykdant ðià programà tikimasi, kad kiekviena ES
ðalis pati rûpinsis savo mokslu ir kultûra, atsiþvelgdama á specifikà, tradicijas, istoriná palikimà ir t. t.
Ar turi Lietuva savo nacionalinæ mokslo politikà
ir kokia ji?
2009 m. kovo 18 d. vyko konferencija ,,Lietuvos mokslo politika Europos tyrimø erdvëje“.
Pasisakydamas ðioje konferencijoje LR Ðvietimo
ir mokslo ministras Gintaras Steponavièius vardijo mokslo politikos gaires: stambinti MTEP
struktûrà, koncentruoti mokslo potencialà, tenkinti visuomenës poreikius, kurti sàlygas mokslo
rezultatø komercializavimui ir pan. Kitaip tariant,
Lietuva sàþiningai siekia vykdyti ES MTEP programos kopijà. Kitas ðios konferencijos kalbëtojas
prof. Valdas Laurinavièius darë iðvadà: nëra vals-

tybës mokslo politikos. Tai kà daryti? Laurinavièiaus nuomone, pirmiausia reikia keisti poþiûrá á
mokslà.
Ðioje apþvalgoje siekiama parodyti, kad matematika, kaip ir visas mokslas, yra visuomenës
kultûros dalis. Kaip rodo naujausi matematikos
tyrimai, toks teiginys nëra vien tik abstrakcija.
Universaliø matematikos idëjø suvokimas yra gerokai daugiau priklausomi nuo þmogaus kalbos,
aplinkos ir patirties, negu buvo iki ðiol manoma.
Savo ruoþtu kultûrinë aplinka turi átakos net ir
matematikos vystymui. Todël tauta, kurios mokslo bendruomenë fundamentinius tyrimus vykdo
tik tiek, kiek bûtina studijoms organizuoti, savanoriðkai pripaþásta savo tautiná menkumà.

Matematikos ir informatikos
institutas mokslo politikos
verpetuose
Iki ðiol matematikos tyrimai Lietuvoje turëjo
santykinai palankias sàlygas. Greta matematikos
tyrimø vykdomø daugumoje Lietuvos universitetø, tokie darbai taip pat atliekami Matematikos
ir informatikos institute. Atspindëdama bendras
matematikos tendencijas Lietuvoje, instituto
mokslininkø veikla plëtojama tokiose srityse kaip
tikimybiø teorija ir statistika, funkcijø ir diferencialiniø lygèiø teorija, skaièiavimo metodai ir optimizavimas, informatika ir kitos sritys. Nuo ákûrimo 1956 m. institutas pasiþymëjo fundamentiniø ir taikomøjø matematikos darbø vienove.
Tokios veiklos sukûrimo ir iðsaugojimo nuopelnas priklauso jo ilgameèiam direktoriui akad. Vytautui Statulevièiui, kurio 80-àsias gimimo metines minime ðiais metais.
Pastaruoju metu institutui tenka kovoti dël
savo ankstesnës veiklos pobûdþio iðsaugojimo,
nes jo veikla prieðtarauja Lietuvoje vykdomai
mokslo politikai. Pagal ðià politikà fundamentiniai tyrimai gali bûti atliekami tik universitetuose. Tuo tarpu savarankiðki institutai privalo vykdyti verslo uþsakomuosius darbus atlikdami taikomuosius tyrimus. Kitaip tariant, fundamentiniai ir taikomieji tyrimai yra atskiriami pagal institucijas. Greta hsm ir fbtm grupiø atskyrimo, tai
dar vienas pleiðtas, ákaltas á Lietuvos mokslà. Dël
ðiame straipsnyje aptartø matematikos idëjø vystymosi istorijos ir perspektyvø, matematikos ir
viso mokslo atþvilgiu tokia politika Lietuvoje yra
praþûtinga.
Vaizdþiai apie Lietuvoje vykdomà mokslo politikà galima pasakyti ir taip. Ásivaizduokime medá, kurio ðaknis ir kamienà sudaro matematika ir
kiti fundamentiniai mokslai. Ðio medþio ðakas sudaro taikomieji mokslai, o medþio vaisius tegul
simbolizuoja naujosios technologijos. Atrodytø
aiðku, jog vaisiai negali subræsti, jei nesirûpinsime ðaknimis. Tuo tarpu mûsø mokslo politikai,
norëdami daugiau vaisiø, laisto ne ðaknis, bet
vaisius. 
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