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NAUJIENOS 

Vakar dviem profesoriams buvo suteikti Vilniaus universiteto garbės daktarų vardai [2007-06-01] 

Gegužės 31 d. iškilmingame VU Senato posėdyje Vilniaus universiteto Garbės daktarų vardai buvo suteikti Tiubingeno universiteto akademinės Štutgarto 
Marijos ligoninės profesoriui Reinhardui Bittneriui bei Krokuvos Jogailaičių universiteto profesoriui Wojciechui Smoczyńskiui. Iškilmės vyko Šv. Jonų
bažnyčioje. 

Profesorius R. Bittneris yra iškilus medikas, chirurgas, mokslininkas, įvairių chirurgijos draugijų Europoje ir pasaulyje pirmininkas. 1982 metais tapęs 
Vokietijos Ulmo universiteto chirurgijos klinikos profesoriumi kartu su savo vadovu profesoriumi Hansu Begeriu pradėjo pionieriškus tyrimus ir operacijas 
kasos chirurgijos srityje. Jis tapo vienu iš naujos chirurgijos sričių – minimaliai invazinės – propaguotojų ir pradininkų Vokietijoje, Europoje bei pasaulyje. 

Didelį ir neįkainojamą vaidmenį profesorius Reinhardas Bittneris suvaidino Lietuvos bei Vilniaus universiteto chirurgijos klinikos raidoje. Per 
nepriklausomybės laikotarpį jis keturis kartus padėjo organizuoti Lietuvoje minimaliai invazinės chirurgijos seminarus-mokyklas, Respublikos chirurgai 
stažavosi profesoriaus vadovaujamoje klinikoje Vokietijoje. 

Kitas Profesorius, kuriam buvo suteiktas VU Garbės daktaro vardas, W. Smoczyńskis ne tik labai gerai išmano lietuvių kalbą teoriškai, studijuoja 
senuosius lietuvių raštus, bet ir pats puikiai kalba lietuviškai. Jo iniciatyva Varšuvos universitete 1990 metais įsteigta baltų filologijos specialybė. 

Jogailaičių universiteto profesoriaus habilituoto daktaro Wojciecho Smoczyńskio – vieno iš įžymiausių ir reikšmingiausių šių laikų pasaulio 
indoeuropeistų ir baltistų – darbai ir pedagoginė veikla padarė ir tebedaro didelę įtaką šiems mokslams, drąsūs sprendimai ir netikėtos idėjos skatina 
diskusijas, naują požiūrį į seniai nusistovėjusius ir gerai žinomus dalykus, atkreipia dėmesį į anksčiau netyrinėtus ar nepastebėtus faktus. 

Ypač įdomi 2006 metais serijoje „Bibliotheca Salensis“ lietuviškai išėjusi monografija „Laringalų teorija ir lietuvių kalba“, kurioje nuo XX a. vidurio 
vyraujančią indoeuropeistikoje laringalų teoriją pritaikė lietuvių kalbos istoriniams tyrimams.  
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