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ĮVADAS 

 

Daugelis ţmonių, išgirdę ţodį nanotechnologijos, sutrinka ir mano, kad tai kaţkoks dalykas, jei 

ir egzistuojantis, tai nebent kosmose. Nanotechnologijos tik skamba paslaptingai, o iš tikrųjų jas 

perprasti nesunku. Ţodis „nano“, kilęs iš graikų kalbos, reiškia „maţas“, ir šis mokslas tyrinėja 

būdus, kaip bet kokią medţiagą susmulkinti į ypač maţas daleles ar struktūras, vadinamąsias 

nanodaleles. Pastaraisiais metais įvairiose valstybėse daug pinigų investuota į mokslinius tyrimus 

gerai nesuvokiant, kam jie bus panaudoti. Naujas supratimas apie pasaulį susiformavo ne tik 

fundamentaliųjų, bet ir socialinių mokslų srityje. Pasirinkau šį darbą, nes mane labai domina ši 

nauja mokslo sritis, planuoju ją studijuoti ateityje. Taip pat man buvo įdomu, ar kiti ţmonės ţino ką 

nors apie nanotechnologijas, ar turiu bendraminčių. Be to, šį darbą rinkausi todėl, kad man tai buvo 

puiki proga pagilinti savo ţinias šioje srityje bei pagerinti filmavimo įgūdţius. 

Kūrybinio darbo tikslas. Supaţindinti jaunus ţmones su naujausiomis nanotechnologijomis bei 

jų panaudojimu šiuolaikiniame pasaulyje. 

Keliami uţdaviniai: 

1. Dirbdamas šį darbą stengsiuosi suţinoti jaunų ţmonių nuomonę apie 

nanotechnologijas ir jų perspektyvą ateityje. 

2. Parengsiu internetinę apklausą, kurioje stebėsiu, ar ţmones domina klausimai apie 

nanotechnologijas.  

3. Analizuosiu apklausos rezultatus ir padarysiu išvadas, kurios parodys, koks yra 

ţmonių poţiūris į nanotechnologijas. 

4. Sukursiu trumpą vaizdo įrašą, kuriame pamatysime, ar jauni ţmonės ţino ką nors apie 

nanotechnologijas ir jų svarbą. 
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NANOTECHNOLOGIJŲ ISTORIJA 

 

Pirmą kartą apie tokias maţas struktūras 1959 m. prabilo ţymus fizikas, profesorius Richardas 

Feynmanas (1pav.). Jis teigė, kad fizikos dėsniai nedraudţia kurti tokių maţų dalelių, kurių dydis 

prilygtų molekulės ar atomo dydţiui ir kad ateityje mokslininkai sukurs tokius maţus robotus, 

galinčius gaminti pačius save. Ši idėja skambėjo lyg iš mokslinės fantastikos romano, ir iš tiesų 

1964 m. ţymus lenkų fantastas Stanislawas Lemas apie tokius robotus parašė romaną 

„Nenugalimasis“. 

Įdomu, kad šiai moderniai mokslo sričiai gali būti ir daugiau nei 2 tūkst. metų. Habilituotas 

mokslų daktaras profesorius Steponas Ašmontas teigė, kad nanotechnologijų pamatą padėjo 

senovės egiptiečiai, kurie išmoko gamindami stiklą į jį primaišyti labai susmulkintų aukso dalelių ir 

taip suteikti jam norimą atspalvį.  

R. Feynmano idėja patraukė daugelį mokslininkų, tarp kurių ţinomiausias Ericas Drexleris. 1986 

m. jis ir išpopuliarino nanotechnologijų terminą. Tačiau ryškesni ţingsniai šiame moksle ţengti tik 

tada, kai buvo išrastas atominės jėgos mikroskopas, fizikams leidęs savo akimis pamatyti atomus. Ir 

jau 1989 m. fizikas Donas Eigleris pademonstravo, ką gali nanotechnologijos, iš atskirų atomų 

sudėliodamas ţodį „IBM“.                                                                                                                    

 

1 pav. Richardas Feynmanas, nanotechnologijų pradininkas 
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NANOTECHNOLOGIJOS BUITYJE 

 

Šiandien nanotechnologijos labiausiai padeda ţmonėms tokioje paprastoje ir buitiškoje srityje 

kaip švaros palaikymas. Nanodalelėmis padengtas paviršius turi daugybę smulkių iškilumų, kurie 

yra daug maţesni uţ vandens molekulę, todėl vanduo ant tokio paviršiaus neuţsilaiko ir tiesiog 

nuteka juo, kartu nusinešdamas ir bet kokius nešvarumus (3 pav.). Šiuo principu „veikia“ ir lotoso 

lapai, vandens lašeliai jais teka lyg stiklo karoliukai. Puikus pavyzdys, kur yra pritaikomi 

nanodalelėmis padengti paviršiai yra mobiliųjų telefonų ekranai. (2 pav.) 

Kita pramonės sritis, kurioje nanotechnologijos šiandien naudojamos itin intensyviai, yra 

kosmetikos gamyba. Pavyzdţiui, į kremus nuo saulės daţniausiai dedama iki nanodalelių 

susmulkinto cinko oksido arba titano dioksido, šios medţiagos labai gerai sugeria ultravioletinę 

spinduliuotę. Kitos medţiagos naudojamos norimam kosmetikos atspalviui išgauti, be to, maţos 

dalelės geriau įsigeria į odą, todėl pagerėjo kremų efektyvumas. 

Nanodalelės pradėtos intensyviai taikyti jau ir statybų sektoriuje. Daţniausiai į daţus dedamos 

įvairių cheminių medţiagų nanodalelės leidţia išgauti tikslesnį norimą atspalvį. Tarkim, chemijos 

bendrovė „BASF“ per pastaruosius metus uţpatentavo net 81 technologiją, susijusią su titano 

oksido nanodalelių  naudojimu statybose. Pavyzdţiui, į cementą maišomos šios dalelės neleidţia 

sienoms patamsėti nuo oro uţterštumo. 

Taip pat populiarėja tauriųjų metalų nanodalelių, pavyzdţiui, sidabro, kuris pasiţymi puikiomis 

antibakterinėmis savybėmis, panaudojimas: jau gaminamos tokios dantų pastos, skalbimo milteliai 

bei geriamojo vandens filtrai. 

 

2 pav. Nanodalelėmis padengtas telefono paviršius 

                   

3 pav. Nanodalelėmis padengto paviršiaus veikimo principas 
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NANOTECHNOLOGIJOS LIETUVOJE 

 

Vienas iš nanotechnologijomis paremtų lietuvių gaminių, tai „Ekspobalta“ drauge su partneriais 

iš Italijos sukurta šviesos technologija „CoeLux“. Išnaudojant LED šviesos šaltinį ir nanodaleles 

šios technologijos dėka bet kokiai patalpai galima suteikti natūralų saulės šviesos apšvietimą. 

Buvusieji „CoeLux“ apšviestoje patalpoje tikina, kad sunku patikėti, jog tai nenatūralus 

apšvietimas: pradedant šviesos stiprumu, baigiant daiktų metamu šešėlių atspalviu, „CoeLux“ 

sukuria tobulą dienos šviesos įspūdį (4 pav.). Šios technologijos pritaikymas beveik beribis, 

pradedant parduotuvėmis, muziejais ar fabrikais, baigiant mados šou ar net terapiniais tikslais. 

Ekspertai tikina, kad pasaulinė apšvietimo rinka yra verta daugiau nei 58 mlrd. JAV dolerių, o toks 

revoliucingas išradimas kaip ši technologija, gali pakeisti šią rinką iš esmės. 

 

 

 

4 pav. „CoeLux“ dirbtinis apšvietimas 
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AR TIKRAI GALIMA IŠGYDYTI VĖŢĮ? 

 

Vienas iš pagrindinių klausimų, diskutuojant apie nanotechnologijas medicinoje yra, „ar tikrai 

galima išgydyti net sunkios stadijos vėţį, pasitelkiant šias technologijas?“. Pasirodo, „Leedso“ 

universiteto mokslininkai sukūrė metodą, kuris naudoja nanotechnologijų pasiekimus bei gali tapti 

rimta pagalba medikams, kovojantiems su onkologiniais sutrikimais. Teigiama, kad mokslininkai 

nusprendė sukurti aukso nanovamzdelius, kurie tyrimų metu sėkmingai aptikdavo vėţines ląsteles ir 

jas sunaikindavo (5 pav.). Tiesa, bandymai buvo vykdomi su pelėmis, todėl naujo metodo taikymas 

su ţmonėmis prasidės ne taip greitai, kaip norėtųsi.  

Nanovamzdelių sekimas vykdomas, naudojant multispektralinį optoakustinės tomografijos 

metodą, kuris naudoja ultragarso bangas bei leidţia gauti informacijos apie fiziologinius procesus 

molekulių ir ląstelių lygmenyje. Mokslininkų teigimu, aukso nanovamzdelių naudojimas neturi 

pašalinių efektų, skirtingai nei chemoterapija. Tai leidţia teigti, jog pacientui nebus padaryta ţalos, į 

jo kūną įvedant nanovamzdelius ir juos pašalinant. Viskas, ko reikės paciento gydymui, tai lazeris ir 

injekcija. 

 

 

 

5 pav. Vėžio gydymas pasitelkiant nanovamzdelius 
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APYRANKĖ NUO VĖŢIO – DAR VIENAS NANOTECHNOLOGIJŲ 

STEBUKLAS 

 

Nesenai JAV patentų biuro patvirtintoje patentinėje paraiškoje „Google“ aprašė naujovišką 

medicininės terapijos būdą, kurį taikant į ţmogaus kraujotakos sistemą būtų įleidţiamos maţutės 

magnetinės dalelės. Šios dalelės aktyvuotos apyrankės atakuotų vėţines ląsteles ir su kitomis 

ligomis siejamus patogenus. Tokio įrenginio naudotojas, visų pirma, turėtų susileisti, įkvėpti ar 

kitokiu būdu absorbuoti magnetines daleles taip, kad jos patektų į kraujotaką. Šios nanodalelės būtų 

pagamintos labai efektyviai, kad atpaţintų konkrečias biologines molekules. Pavyzdţiui, jos galėtų 

jungtis prie baltymų, kurie yra siejami su Parkinsono ligos vystymusi, rašoma paraiškoje. Pacientas 

turėtų apyrankę uţsimauti taip, kad ją nuo stambios venos ar arterijos skirtų vos keli milimetrai. 

Kitaip tariant, gali būti siūlomos ne tik apyrankės riešui (6 pav.), bet ir dėvimi įrenginiai, kuriuos 

galima mautis ant kulkšnies, segtis prie krūtinės ar kur kitur. 

Iš įrenginio į organizmą būtų perduodama energija, kuri sukeltų magnetinių dalelių virpėjimą ir 

įkaitimą, tokiu būdu būtų sunaikinamas ar bent jau apgadinamas patogenas, prie kurio dalelė būna 

prisijungusi. 

 

 

6 pav. „Google“ apyrankės nuo ligų nešiojimas 

  



9 

 

INTERNETINĖ APKLAUSA 

 

Norėdamas išsiaiškinti, ką jauni ţmonės ţino apie nanotechnologijas ir jų pritaikymą 

šiuolaikinėje visuomenėje, parengiau anketą, kurioje buvo galima atsakyti klausimus apie 

nanotechnologijas. Tyrime dalyvavo 12 ţmonių, jiems teko atsakyti į 8 anketos klausimus su 

pateiktais atsakymų variantais. Apklausa parodė, kad dauguma apklaustųjų ţino, kas yra 

nanotechnologijos ir tik keletas nėra apie tai girdėjęs – tokie rezultatai labai dţiugina. Taip pat 

matyti, kad visų nuomonė sutampa, ar nanotechnologijų specialisto specialybė bus paklausi ateityje. 

Visi apklaustieji teigia, kad specialybė bus paklausi. Didesnis skaičius apklausos dalyvių teigė, kad 

labiau vertėtų rinktis studijas uţsienyje nei Lietuvoje. Galbūt jauni ţmonės nepasitiki Lietuvos 

švietimo ir mokslo sistema? O gal juos tiesiog labiau traukia svečios šalys? Mano nuomone, 

Lietuvoje galima gauti tokį pat puikų išsilavinimą, kaip ir uţsienyje, tik reikia įdėti daug darbo. 

Taigi patarčiau neskubėti bėgti iš Lietuvos, o gerai apgalvoti visas galimybes. 
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INTERNETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI 

 

1. Jauni ţmonės ( nuo 16m. iki 20m. ). Apklausta 12 ţmonių. 

2. Ar esate ką nors girdėję apie nanomediciną, bionanotechnologijas ar nanoinţineriją? 

a) Ne 

b) Taip 

 

 

 

Iš pirmos diagramos matome, kad 67 % apklaustųjų yra girdėję apie nanotechnologijų sritis ir tik 

trečdaliui apklausos dalyvių neteko su jomis susidurti. Iš to galime spręsti, kad nanotechnologijos 

yra ganėtinai populiarios jaunimo tarpe. 

3. Jūsų nuomone, ar nanotechnologijų specialisto specialybė bus paklausi ateityje? 

a) Taip 

b) Ne 

   

 

Visi apklausos dalyviai vienareikšmiškai sutinka, kad nanotechnologijų specialisto specialybė bus 

paklausi ateityje. Tokios nuomonės labai dţiugina ir teikia vilties, kad nanotechnologijų studijų sritį 

ateityje pasirinks vis daugiau jaunimo. 

 

a 
33% b 

67% 

a

b

a 
100% 

a

b
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4. Ar jums atrodo, kad šio dalyko studijos yra sudėtingos? 

a) Taip, labai 

b) Nelabai 

c) Ne 

 

 

Praktiškai visi apklausos dalyviai teigė, kad, jų nuomone, nanotechnologijų studijos yra labai 

sudėtingos ir tik vienas apklaustasis teigė priešingai. Galima spėti, kad galbūt dėl studijų bei šio 

dalyko sudėtingumo Lietuvoje studijuojančių nanotechnologijas yra labai maţai. 

 

5. Ar daug, jūsų nuomone, šios srities atstovų yra Lietuvoje? 

a) Daug 

b) Maţai 

c) Neţinau 

 

 

Šiuo klausimu apklaustųjų nuomonės labai skiriasi. Daugiau nei pusė teigia, kad nanotechnologijų 

srities specialistų Lietuvoje yra daug, ketvirtadalis apklausos dalyvių į šį klausimą atsakyti negali, 

nes neţino, o du apklaustieji mano, kad Lietuvoje šios srities atstovų nėra daug. Tokie skirtingi 

atsakymai rodo, kad apklausos dalyviai šiuo klausimu nėra uţtikrinti savo ţiniomis. 

a 
92% 

b 
8% 

a

b

a 
17% 

b 
58% 

c 
25% a

b

c
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6. Ką, jūsų nuomone, tiria nanotechnologijos? 

a) Labai maţas daleles 

b) Automobilius 

c) Kompiuterines sistemas 

 

Šiuo klausimu vėlgi daugelio nuomonė sutapo ir šį kartą dauguma buvo teisi, nes nanotechnologijos  

tiria labai maţas daleles. Tik 17 % apklausos dalyvių neteisingai atsakė į šį klausimą, tai patvirtina 

po pirmo klausimo padarytą išvadą, kad nanotechnologijos jaunimo tarpe yra populiarios. 

 

7. Kaip manote, ar seniai atsirado ši mokslo sritis? 

a) Taip, ši mokslo sritis egzistuoja jau labai senai 

b) Prieš 10–20 metų 

c) Ne, tai nauja mokslo sritis 

 

 

67 % apklaustųjų mano, kad tai nauja mokslo sritis, 25 %, kad ši sritis atsirado prieš 10–20 metų ir 

tik 8 % teigia, kad nanotechnologijos egzistuoja jau labia senai. Kaip ir įprasta, dauguma yra teisi, 

nes tiek variantas b), tiek variantas c), yra teisingi. Tai įrodo, kad jaunimas yra susipaţinęs su 

nanotechnologijų istorija arba susipaţino atsakinėdami į anketos klausimus. Bet kuriuo atveju, 

jaunimo ţinios apie nanotechnologijų istoriją yra tvirtos. 

 

 

a 
83% 

b 
9% 

c 
8% 

a

b

c

a 
8% 

b 
25% 

c 
67% 

a

b

c
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8. Ar tikite, kad pasitelkiant nanomediciną, galima išgydyti net sunkios stadijos vėţį? 

a) Taip, tai visiškai įmanoma 

b) Ne, tai yra nesąmonė 

c) Neturiu nuomonės 

 

Į vieną iš pagrindinių klausimų, kylančių nanotechnologijų srityje, apklaustieji atsakė nevienodai. 

67 % teigia, kad tiki nanotechnologijų galimybėmis išgydyti vėţį, 33 % neturi nuomonės šiuo 

klausimu ir nei vienas apklaustasis nemano, kad tai yra neįmanoma. Jaunimas optimistiškai ţvelgia 

į nanotechnologijų galimybes kovoje su viena iš baisiausių šių laikų ligų. 

 

9. Kaip manote, kur ši specialybė paklausesnė: Lietuvoje ar uţsienyje? 

a) Lietuvoje 

b) Uţsienyje 

c) Ir Lietuvoje ir uţsienyje vienodai 

 

 

Paskutinio apklausos klausimo rezultatai mane nustebino. Nei vienas iš apkalustųjų nemano, kad 

Lietuvoje ši specialybė yra paklausi. Net 83 % teigia, kad uţsienyje galimybės siekti aukštumų šioje 

srityje yra daug didesnės ir tik 17 % mano, kad tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje nanotechnologų 

paklausa yra vienoda. Kodėl jaunimas taip mano, neţinau, galime tik tikėtis, kad ateityje jų 

nuomonė pasikeis, nes Lietuvoje galimybės gauti darbą, susijusį su nanotechnologijų sritimi yra ne 

ką maţesnė nei uţsienyje. 

 

 

 

  

a 
67% 

c 
33% 

a

b

c

b 
83% 

c 
17% a

b

c
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ŢMONIŲ APKLAUSA GYVAI 

 

Norėdamas suţinoti jaunų, ne tik mūsų mokykloje besimokančių (8 pav.), bet ir bestudijuojančių 

ţmonių (7 pav.) nuomonę apie nanotechnologijas ir pamatyti, kiek jie turi ţinių apie šią mokslo 

sritį, parengiau klausimus, kuriuos uţdavinėjau šiems ţmonėms, o jų atsakymus filmavau. 

Apklausoje dalyvavo ir mokiniai, besimokantys mūsų mokykloje ir ją jau baigę studentai. Jiems 

teko atsakyti į 14 mano klausimų. Kadangi ši mokslo sritis, kuria aš domiuosi, yra ganėtinai nauja, 

buvo įdomu pamatyti ar ţmonės ką nors apie tai ţino. Buvau labai nustebintas apklausos rezultatų, 

aišku, maloniai, nes visi apklaustieji buvo girdėję apie nanotechnologijas. Perţvelgę atsakymus, 

galime pastebėti, kad dauguma mano, jog ši specialybė yra viena iš paklausiausių ateityje, taip pat, 

norint pasiekti gerų rezultatų šioje srityje, reikia būti kruopščiam, stropiam ir atsidavusiam darbui. 

Galbūt  šiek tiek gaila, kad nė vienas iš apklaustųjų neplanuoja susieti savo ateities su šia 

specialybe, nes jos atstovų Lietuvoje nėra daug. Tą teigė ir apklausos dalyviai. Apklaustuosius 

labiausiai domino šio dalyko sudėtingumas ir maţų dalelių gebėjimas sukurti galingus įrenginius. Į 

klausimą, ar ši apklausa buvo naudinga, visi atsakė teigiamai. Man pačiam ši apklausa taip pat buvo 

labai naudinga, nes suţinojau, kad nesu vienas, kuris domisi šia mokslo sritimi. Mano nuomone, 

nanotechnologijos jau keičia pasaulį ir ateityje viskas bus paremta būtent jomis. Taigi patarčiau 

kiekvienam bent truputį tuo pasidomėti, nes tai mūsų ateitis.  

 

7 pav. Apklausos dalyviai, studentai Domantas Pivoris ir Dominykas Masilionis 

 

8 pav. Apklausos dalyvis, 4ga klasės mokinys Marius Navickas 
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 VAIZDO ĮRAŠO KŪRIMAS 

 

Norėdamas įdomiau pateikti apklaustųjų atsakymus, sukūriau vaizdo įrašą, kuriame pamatysime 

visus apklausos dalyvius ir išgirsime jų atsakymus į mano pateiktus klausimus. Kai kurie dalyviai 

atsakinėjo labai nedrąsiai, kiti, atvirkščiai, jautėsi labai patogiai prieš kamerą. Gaila, buvo daug 

ţmonių, kurie atsisakė dalyvauti apklausoje, bet dalyvavusieji manęs tikrai nenuvylė, o atvirkščiai, 

protingi jų atsakymai mane labai suţavėjo. Atsakymus filmavau su fotoaparatu „FinePix S2980“ 

(10 pav.), o vaizdo įrašą kūriau su viena iš paprasčiausių video medţiagos redagavimo programų 

„Windows Live Movie Maker“ (9 pav.). Taip pat vaizdo įrašo kūrimas man išėjo į naudą, nes 

turėjau progą pagerinti savo filmavimo ir vaizdo įrašų redagavimo įgūdţius, kurie tikrai pravers 

ateityje. 

 

9 pav. Akimirka iš vaizdo įrašo kūrimo 

 

10 pav. Fotoaparatas „FinePix S2980“, su kurio buvo filmuojamas vaizdo įrašas 
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IŠVADOS 

 

Baigdamas šį darbą, darau išvadas: 

a) Jaunosios kartos atstovai ţino, kas yra nanotechnologijos, į šią naują mokslo sritį ţiūri 

labai palankiai bei mano, kad šios srities perspektyvos ateityje yra didţiulės. 

b) Parengta internetinė apklausa sulaukė nemaţo dėmesio, todėl galiu tvirtinti, jog 

ţmones domina ši mokslo sritis ir klausimai apie ją. 

c) Išanalizavęs internetinės apklausos rezultatus, galiu teigti, kad: 

 Jaunų ţmonių nuomone, nanotechnologijų studijos yra labai sudėtingos 

 Daugelis ţino, ką tiria nanotechnologijos 

 Beveik visi mano, kad ši specialybė uţsienyje yra daug paklausesnė 

 Yra manoma, kad Lietuvoje nanotechnologijų specialistų yra nedaug 

 Niekas neabejoja, kad ši specialybė bus paklausi ateityje 

 Ţmonių poţiūris į nanotechnologjas yra teigiamas 

d) Perţiūrėjęs filmuotą medţiagą, teigiu, kad 

 Nors nuomonė apie nanotechnologijas yra gera, norinčių rinktis studijuoti šią sritį 

yra labai maţai, o mūsų mokykloje išvis nėra 

 Nanotechnologijų stiryje visus labiausiai domina jų sudėtingumas ir maţų dalelių 

gebėjimas nuveikti didelius darbus 

 Bendra ţmonių nuomonė – norint pasiekti aukštumų šioje srityje, reikia būti 

kruopščiam, stropiam ir atsidavusiam savo darbui 
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1 priedas 

 

PRIEDAS 

 

APKLAUSOS KLAUSIMAI 

1. Ar esate ką nors girdėję apie nanomediciną, bionanotechnologijas ar nanoinţineriją? 

2. Jūsų nuomone, ar nenotecnologijų specialisto profesija bus paklausi ateityje? 

3. Kaip manote, kokius dalykus reikia išmanyti norint studijuoti nanotechnologijas ir medţiagotyrą? 

4. Ar jums atrodo, kad šio dalyko studijos yra sudėtingos? 

5. Galbūt patys planuojate susieti savo ateitį su nanotechnologijų specialisto specialybe? 

6. Kaip manote, kur ši specialybė paklausesnė: Lietuvoje ar uţsienyje? 

7. Ar daug, jūsų nuomone, šios profesijos atstovų yra Lietuvoje? 

8. Ar tikite, kad pasitelkiant nanomediciną, galima išgydyti net sunkios stadijos vėţį? 

9. Kaip manote, ar seniai atsirado ši mokslo sritis? 

10. Kaip manote, kur gyvenime galima pasitelkti nanotechnologijas? 

11. Ką, jūsų nuomone, tiria nanotechnologijos? 

12. Kokios savybės yra svarbiausios kuriant prietaisus nanoinţinerijos įmonėms? 

13. Kas jus labiausiai domina šioje mokslo srityje? 

14. Ar ši apklausa jums buvo naudinga? 

 


