2012 metai
Sausio 10 d. Lietuvių išeivijos institute buvo įteiktos Broniaus Bieliuko vardo stipendijos. Lietuvių
fondo JAV įsteigtas stipendijas Lietuvių išeivijos institutas jau šeštą kartą (nuo 2001 metų) skiria
Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Broniaus Bieliuko vardinės stipendijos tikslas yra remti
gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje
veikloje. Šiais metais stipendijos skirtos VDU Istorijos katedros „Migracijos politikos ir lietuvių
diasporos istorijos“ magistrantūros studijų programos pirmakursiams Sigitai Kupscytei, Laurai
Liutkutei ir Lukui Rimkevičiui.
Kovo 8 dieną Lietuvių išeivijos institutas ir Istorinė LR Prezidentūra kvietė dalyvauti istoriko ir
diplomato prof. Alfonso Eidinto knygos „Antanas Smetona ir jo aplinka“ pristatyme, vykusiame LR
Istorinėje Prezidentūroje. Renginyje dalyvavo knygos autorius, prof. habil. dr. Egidijus
Aleksandravičius, prof. dr. Šarūnas Liekis ir doc. dr. Pranas Janauskas.
Balandžio 27 d. Lietuvių išeivijos institute vyko mokslinė konferencija „Lietuvių tapatumo kaita
egzilio kultūroje“. Tarpdalykinės konferencijos, skirtos lietuvių tapatumo kaitos egzilio kultūros
kontekste tyrinėjimų pristatymui, moksliniuose pranešimuose buvo aktualizuojama lietuviškosios
egzilinės tapatybės raiška kultūrinėje, istorinėje, lingvistinėje, sociologinėje, politinėje srityse.
Gegužės 11 d. Lietuvių išeivijos institutas organizavo du renginius. Visi besidomintys migracijos
politika, imigracijos politikos teisiniais klausimais buvo kviečiami į vykusį rytinį susitikimą –
diskusiją su Seneca Verslo vadybos koledžo profesore, advokate, Kanados lietuvių bendruomenės
krašto valdybos pirmininke Joana Kuras. Popiet vyko išeivijos literatūros kritiko Kęstučio Keblio
knygos „Smulki kritikos rasa“ pristatymas, kuriame dalyvavo knygos autorius Kęstutis Keblys,
literatūrologės dr. Elena Baliutytė-Riliškienė, dr. Žydronė Kolevinskienė ir knygos sudarytoja dr.
Dalia Kuizinienė.
Gegužės 17 d. Lietuvių išeivijos institutas drauge su VDU Istorijos katedra kvietė visus
besidominčius į kasmetinę studentų konferenciją „Intelektualinė lietuvių egzilio istorija - 2012“.
Gegužės 19 d. Lietuvių išeivijos institute surengta popietė – susitikimas su lietuviais iš Pietų
Amerikos. Susitikime dalyvavo skirtingų emigracijos kartų atstovai, o taip pat mokslininkai istorikai
ir sociologai.
Birželio 1 d. Lietuvių išeivijos institute vyko popietė, skirta Jonui Mekui. Lietuvių literatūros
katedros doktorantas Ramūnas Čičelis, neseniai viešėjęs Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorko
Antologijos filmų archyve, dalijosi bendravimo su legendiniu lietuvių filmininku Jonu Meku
patirtimi, pristatė kelionės metu įrašytus pokalbius su avangardinio kino „krikštatėviu“, rodė jo kūrinį
„Autobiography of a Man Who Carried his Memory in his Eyes“.
Liepos 11 d. Lietuvių išeivijos institutas bendradarbiaudamas su VšĮ Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejumi surengė JAV Lietuvių organizacijos „Lithuanian Mercy Lift“ fotografijų
parodos „Dvidešimt metų su Lietuva“ pristatymą. „Lithuanian Mercy Lift“ daugiau nei dvidešimt

metų teikia paramą Lietuvos medicinos įstaigoms ir sveikatos apsaugos projektams. Organizacijos
suteiktos paramos vertė viršija 125 milijonus dolerių. Keliolikos bičiulių kompanija savo veiklą
pradėjo iškart po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. Pirmiausiai rūpindamiesi
informacijos apie padėtį Lietuvoje skleidimu, draugai įkūrė „Lithuanian Hotline“ – informacinę
telefono liniją, teikiančią žinias apie padėtį Lietuvoje. Prasidėjus blokadai, organizacijos veikla
keitėsi – buvo pradėta rūpintis medicininės paramos Lietuvai siuntimu. Pirmasis – 10 tūkst. dolerių
insulino ir antibiotikų vertės krovinys. Vėliau, didžiulė parama buvo teikiama medicininei įrangai,
bei autizmo, krūties vėžio, dantų priežiūros, cukraligės, sveikatos švietimo ir kitoms programoms.
Per dvidešimt metų buvo persiųsta daugiau nei šeši šimtai konteinerių medikamentų ir įrangos.
Parodoje lankytojai galėjo pamatyti nuotraukas, kuriose užfiksuoti istoriniai „Lithuanian Mercy Lift“
veiklos epizodai.
Liepos 16-28 dienomis Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių išeivijos institutas kvietė dalyvauti
jau trečius metus iš eilės rengiamuose vasaros kursuose „Refresh in Lithuania“. Šie kursai yra skirti
visiems už Lietuvos ribų gyvenantiems lietuvių kilmės asmenims, norintiems atgaivinti ryšį su
Lietuva ir lietuviškumu, siekiantiems pajausti šiandieninį Lietuvos aktualijų pulsą, pakeliauti po dar
nematytus Lietuvos kampelius, susipažinti su akademine universiteto bendruomene bei kartu atrasti,
ką reiškia būti lietuviu pasaulyje.
Rugsėjo 25 dieną Lietuvių išeivijos institutas surengė lietuvių kariuomenės karininko majoro Justino
Juozo Mašioto knygos „Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai“ pristatymą. Renginyje
dalyvavo knygos sudarytojas prof. dr. Jonas Vaičenonis, J. J. Mašioto giminaitė Danutė Ona
Andriušytė ir dr. Daiva Dapkutė.
Spalio mėnesį Lietuvių išeivijos institutą pasiekė žymaus lietuvių išeivijos veikėjo, sociologo
Vytauto Kavolio archyvas ir biblioteka. Ta proga, 2012 m. spalio 17 dieną, institute vyko seminarasdiskusija, skirta Vytautui Kavoliui. Diskusijos metu pristatytas V. Kavolio archyvas, diskutuota apie
išeivijos inteletektualinio palikimo svarbą, Vytauto Kavolio darbų reikšmę Lietuvai. Diskusijoje
dalyvavo prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Juozas Augutis, dr. Mykolas Drunga, dr. Dalia
Kuizinienė ir VDU Bibliotekos direktorė Lina Bloveščiūnienė.
Lapkričio 29 d. vyko VDU Literatūros katedros ir Lietuvių išeivijos instituto organizuota
tarpdalykinė mokslinė konferencija „Mano namai – kultūra“, skirta rašytojo ir filmininko Jono Meko
90 metų jubiliejui.

