
 
 

 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas,  

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas ir Lietuvos 

fitoterapijos sąjunga organizuoja konferenciją, skirtą habilituotos 

gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 100 – mečiui paminėti 
 

,,Vaistažolių takeliais į sveikatos kelią” 
 

Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 9 d., 11 val. Vilniaus universiteto 

Botanikos sodo Vingio skyriuje  

(M.K.Čiurlionio g. 110, Vilnius) 

PROGRAMA 

 

11.00 – 11.20 val. Muzikinis sveikinimas iš Eugenijos Šimkūnaitės tėviškės.  

11.20 –11.30 val. Pradžios žodis.  
 

11.30 – 11.50 val. Eugenijos Šimkūnaitės legenda: kaip mes ją tęsime? 

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė  

Birutė Karnickienė. 

11.50 – 12.10 val. Iki šiol gyvas Eugenijos Šimkūnaitės žavesys. 

MČTAU Literatūros fakulteto Garbės dekanas dr. Romualdas Šimkūnas. 
 

12.10 – 12.30 val. Gamta gydo.  

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys prof. Algimantas Kirkutis.  



 

12.30 – 12.50 val. Vingio parko atmintis tarp garsių žmonių. 

Vilniaus universiteto Botanikos sodo Vingio skyriaus vadovė Regina Juodkaitė. 
 

13.00 – 13.40 val. Pertrauka, pagardinta kvapiųjų žolelių poskoniu.  
E. Šimkūnaitės paveldas – vaistažolių arbatos.  
UAB „Švenčionių vaistažolės“ vadovas Elmantas Pocevičius. 
 

13.40 – 14.00 val. Vaistingųjų augalų svarba šiuolaikinio gyvenimo tempo 
išvargintam žmogui: E. Šimkūnaitės įžvalgos.  
Lietuvos fitoterapijos sąjungos prezidentas Ovidijus Vyšniauskas. 
 

14.00 val. – 14.20 val. Vaistinių augalų ir jų biologiškai veiklių junginių įvairovės 

tyrimų raida Vytauto Didžiojo universitete.  

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo vyresnioji mokslo darbuotoja  

prof. Ona Ragažinskienė. 
 

14.20 – 14.40 val. Žiniuonė, vaistininkė, biologijos mokslų daktarė E. Šimkūnaitė. 

Lietuvos medicinos farmacijos istorijos muziejaus direktorius doc. Tauras Mekas. 

 

14.40 – 15.00 val. Diskusijos. Konferencijos rezoliucija. 
 

Konferenciją moderuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, 

etnologė, žurnalistė Gražina Kadžytė. 
 

 

Maloniai kviečiame konferencijoje dalyvauti šalies trečiojo amžiaus universitetų 

klausytojus ir kitus, neabejingus dr. Eugenijos Šimkūnaitės atminimui. 
 

 

 

Pastaba: nepamirškite asmeninių apsaugos priemonių ir pasiruoškite situacijai, jeigu 

netikėtai išgąsdintų lietutis. 
 

 

 

       Organizatoriai. Tel. 8 612 02420 
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