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IN M E M O R I A M

Paldies, Inta
2014 m. lapkričio 1 dieną mirė
profesorė dr. Inta Brikšė,
Latvijos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto dekanė.

Profesorė Inta Brikšė buvo nuoširdi Lietuvos bičiulė, tarsi tiltas tarp
Latvijos ir Lietuvos komunikacijos ir informacijos mokslų akademinių
bendruomenių. Latviškai santūri, visada turinti savąjį žiūros tašką ir
analitinį kritišką požiūrį Profesorė Inta visada mielai ir aktyviai dalyvaudavo Lietuvoje rengiamose mokslo konferencijose, buvo doktorantūros
gynimo tarybos narė, „Žurnalistikos tyrimų“ redakcinės kolegijos narė.
Prieš pusantrų metų viešint Latvijos universitete ir su Profesore Inta
vaikštinėjant po modernų Socialinių mokslų fakultetą, sunku buvo patikėti, kad dar 2000-ųjų pradžioje čia stovėjo kone žinomiausias Rygos
namas vaiduoklis. Buvusio Rygos civilinės aviacijos inžinerinio instituto
pastatas Lomonosovo gatvėje išdaužytais langais, išlupinėtom grindim,
durim, nuardytom sienom tada netraukė jokių investuotojų dėmesio.
Ir štai fakulteto Dekanė – įžymi Latvijos mokslininkė, komunikacijos
ir sociologijos ekspertė – energingai ėmėsi ieškoti būdų, kaip prikelti tą Rygos pamestinuką Universiteto bendruomenės labui. Stebėtina
Profesorės Intos energija – gebėjimas bendrauti, pritraukti, patraukti,
įtikinti nugalėjo. Jau tų pačių metų rugsėjį Lomonosovo gatvėje Socialinių mokslų fakulteto studentai ir dėstytojai rinkosi į paskaitas. Šiandien
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šio fakulteto adresą žino ne vieno Europos universiteto studentas – vasarą čia suvažiuoja kūrybingiausi filmų kūrėjai į Rygos Summer School,
kurioje sukurti studentų darbai pelnė ne vieną tarptautinį pripažinimą.
Šiandien šio fakulteto adresą žino įvairių Europos universitetų mokslininkai, dalyvaujantys fakulteto rengiamuose mokslo forumuose bei
bendruose mokslo tyrimų projektuose.
Mėgstamiausias Profesorės Intos posakis, kurį žinojo ir Jos kolegos,
ir studentai, ir Jos šeima buvo lakoniškas. Tačiau tai buvo Profesorės
Intos gyvenimo maxima: Gyvenimas yra gražus. Tarytum liudijantis
Profesorės darbus ir Jos pačios Gyvenimą.
Šiandien, kai tariame atsisveikinimo žodžius Profesorei Intai, turime padėkoti, kad Ji visąlaik savo darbais ir idėjomis išliko tuo minčių ir idėjų Tiltu tarp baltiškų valstybių. Jos mokslinės įžvalgos, noras
kuo daugiau aprėpti Baltijos kraštų studijas komunikacijos laukuose, žinoma, pirmiausia reiškėsi per darbus Latvijos kontekste. Tačiau
2011 metais parengta studija „Nacionalinis identitetas ir komunikacija“
šiandien turėtų tapti impulsu ne tik lietuviško konteksto darbams, bet ir
lyginamosioms baltiškų sesių studijoms.
Paldies, Inta,
Jūs įtikinot, kad Gyvenimas yra gražus. Paldies Jums.
Dr. Jolanta Mažylė
Vilnius, 2014 m. lapkričio 8 d.
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