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Straipsnis yra teorinio pobūdţio, jame nagrinėjama darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos samprata, išreiškianti šiuolaikinėmis globalizacijos ir 

internacionalizavimo procesų sąlygomis pasireiškiančių bei visas gyvenimo sritis apimančių globalių transformacijų vaidmens ir reikšmingumo 

suvokimą. Apibūdinami nauji poţiūriai į darnios plėtros bei ţmogaus ir gamtos saugos siekių įgyvendinimui būdingus reiškinius, atskleidţiamas globalių  

transformacijų vaidmuo ir jų poveikiai į ţmogaus ir gamtos saugos situaciją, išryškinami poreikiai naujai suvokti ir tinkamai spręsti šiuolaikines darnios 
plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos problemas, aptariama globalių transformacijų sistematika ir parodoma, kad globalios transformacijos tampa 

svarbiausiuju darnios plėtros bei ţmogaus ir gamtos saugos uţtikrinimo trajektorijas nulemiančiu veiksniu. Išdėstyti teiginiai gali būti traktuojami kaip 

darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos reiškiniams tirti skirtos teorinės įţvalgos, atspindinčios globalizacijos sąlygų bei internacionalizavimo procesų 
ypatumus ir svarbą  

Darni plėtra, žmogaus ir gamtos sauga, globalizacija, globalios transformacijos, internacionalizavimo procesai  

 
Įvadas  

 

Prioritetinis šiuolaikinei visuomenei bei jos 

gyvenimui kylantis iššūkis – darnios plėtros, tvarumo ir 

gyvenimo sąlygų kokybės gerinimo idėjų ir siekių 

įgyvendinimas, gebėjimas adekvačiai reaguoti į naujus 

poreikius bei reikalavimus, ypač – atsiţvelgiant į būtinumą 

suvokti  ir tinkamai spręsti aktualias žmogaus ir gamtos 

saugos problemas.  

Darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos problemų 

sprendimo poreikius bei galimybes sąlygoja daugybė 

įvairialypių veiksnių. Jų tarpe itin reikšmingais yra 

laikytini veiksniai, atspindintys tiek šiuolaikinės 

globalizacijos ir internacionalizavimo procesų  

nulemiamas aplinkybes bei globalizacijos ir 

internacionalizavimo procesų įtaką visoms visuomenės 

gyvenimo sritims, tiek ir taip vadinamus globalius 

pokyčius, charakterizuojančius globaliai vykstančias  ir 

pačios visuomenės, ir jos gyvenimo aplinkos permainas. 

Beje, globalūs pokyčiai yra vertintini kaip išskirtinai 

svarbus darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos 

problemų sprendimo poreikius bei prioritetus sąlygojantis 

veiksnys, todėl darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos 

tematikai skirti moksliniai tyrimai yra neatskiriamai sietini 

kaip tik su globalių pokyčių nagrinėjimu: akivaizdu, kad 

darnios plėtros, ţmogaus ir gamtos saugos reiškinių 

mokslinis paţinimas, gebėjimai adekvačiai atskleisti 

darnios plėtros bei ţmogaus ir gamtos saugos nuostatų 

įgyvendinimo dėsningumus, darniai plėtrai bei ţmogaus ir 

gamtos saugai būdingus „prieţasties-pasekmės“ ryšius, 

pagrįstai suvokti ir  kryptingai spęsti darnios plėtros ir jos 

aktyvinimo problemas reikalauja kompleksiškai tirti 

globaliose erdvėse vykstančius pokyčius ir vertinti jų 

pasekmes įvairioms šiuolaikinės visuomenės gyvenimo 

sritims. 

Pabrėţtina, kad šiuolaikinėje darniai plėtrai, ţmogaus 

ir gamtos saugai  skirtų mokslinių tyrimų praktikoje gana 

daţnai stokojama kompleksinio požiūrio į globalių pokyčių 

apraiškas, trajektorijas bei poveikį situacijai įvairiose 

visuomenės gyvenimo bei veiklos srityse. Taigi, galima 

teigti, jog darnios plėtros procesų bei žmogaus ir gamtos 

saugos problemų nagrinėjimas atsiţvelgiant į įvairias 

globalių pokyčių ir internacionalizavimo procesų 

sąlygojamas aplinkybes bei siekiant kompleksinio šių 

aplinkybių vertinimo yra suvoktinas kaip svarbi ir 

perspektyvi mokslinių tyrimų sritis. Beje, atsiţvelgiant į tai, 

kad bendrąja prasme globalūs pokyčiai yra vadintini 

globaliomis transformacijomis, šią mokslinių tyrimų sritį 

galima vadinti darniai plėtrai bei žmogaus ir gamtos 

saugai globalių transformacijų ir internacionalizavimo 

procesų sąlygomis skirtais tyrimais.  

Šios publikacijos paskirtis – apibūdinti darniai plėtrai 

bei ţmogaus ir gamtos saugai globalių transformacijų ir  

internacionalizavimo procesų sąlygomis skirtų  tyrimų sritį 

kaip išskirtinai reikšmingą   kompleksinio mokslinio 

paţinimo objektą, išryškinti atitinkamus mokslinio 

paţinimo prioritetus, taip pat pateikti šiuolaikišką globalių 

transformacijų ir  internacionalizavimo procesų sampratą 

bei atskleisti darniai plėtrai bei ţmogaus ir gamtos saugai 

kylančius iššūkius, kuriuos kaip tik ir sąlygoja globalių 

transformacijų apraiškos, internacionalizavimo procesai 

bei šiuolaikiniai socialinės ekonominės raidos, kultūros, 

mokslo ir technologijų paţangos reiškiniai.   

 

Rezultatai ir aptarimas  
 

Globalizacija, internacionalizavimo procesai, darnios 

plėtros bei žmogaus ir gamtos saugos siekiai:  

šiuolaikiniai  iššūkiai ir prioritetai 

 

Šiuolaikinė visuomenė ir jos gyvenimas pasiţymi 

didţiuliu daugialypiškumu,  pasireiškiančiu daugybe 

problemų, labai sudėtingų ir prieštaringų raidos tendencijų, 

itin skirtingų tolimesnės plėtros galimybių bei alternatyvų. 

Tai reiškia, kad šiuolaikinės visuomenės modernizavimo 

bei gyvenimo sąlygų kaitos kryptys ir perspektyvos negali 

būti apibūdinamos ar apibrėţiamos vienareikšmiškai ir kad 

poţiūriai bei įţvalgos dėl ateityje pasireiksiančių  ar  

galinčių pasireikšti pokyčių, naujų paţangos apraiškų bei 

reiškinių gali pasiţymėti ir didele įvairove, ir įvairiai 

suvokiamu bei suprantamu daugiareikšmiškumu  

(Melnikas, B., 2002-2011). 

Nepaisant to, jog įţvalgos dėl šiuolaikinės 

visuomenės  raidos ir plėtros perspektyvų negali nebūti 

nevienareikšmiškos ir išskirtinai daugialypės, galima teigti, 

jog tam tikri bendrieji požiūriai į visuomenės ateitį bei į 

svarbiausias perspektyvoje pasireiksiančias ar galinčias 

pasireikšti problemas bei raidos tendencijas vis gi pasiţymi 

akivaizdžiu universalumu: visais tais atvejais, kai tenka 
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numatyti ir pagrįsti šiuolaikinės visuomenės 

modernizavimo prioritetus , yra tikslinga remtis būtent 

universalumu pasiţyminčiais bendraisiais požiūriais į 

šiuolaikinę visuomenę, į jos raidos perspektyvas bei 

tendencijas, taip pat  į svarbiausias tiek dabarties, tiek ir 

ateities problemas.   

Savaime suprantama, tokie universalūs požiūriai yra 

orientuotini į darnios plėtros, žmogaus ir gamtos saugos 

nuostatų ir siekių iškėlimą bei įgyvendinimą. 

Akivaizdu, jog svarbiausius šiuolaikinės visuomenės 

modernizavimo prioritetus, jų pasirinkimo bei pagrindimo 

galimybes sąlygoja kelios esminės aplinkybės, 

atspindinčios šiuolaikinėmis sąlygomis pasireiškiančius 

išskirtinės svarbos reiškinius. Tokiais reiškiniais yra 

laikytini:  

 globalizacijos ir daugialypiai 

internacionalizavimo procesai bei jų sąlygojami nauji 

socialinės, ekonominės, politinės raidos, kultūros, mokslo 

ir technologijų paţangos, gamtosaugos ir aplinkos pokyčių, 

taip pat pokyčių įvairiose saugumo srityse reiškiniai, 

 naujo tipo visuomenės ir naujo tipo ekonomikos 

kūrimosi reiškiniai, kurie paprastai yra suvokiami kaip 

ţiniomis grindţiamos visuomenės ir ţinių ekonomikos 

kūrimosi reiškiniai, 

 naujo tipo civilizacijų kūrimosi reiškiniai, tame 

tarpe naujo tipo europinės civilizacijos kūrimasis Europos 

Sąjungos raidos ir plėtros procesų pagrindu. 

Globalizacijos ir daugialypiai internacionalizavimo 

procesai bei jų sąlygojami nauji socialinės, ekonominės, 

politinės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų paţangos, 

gamtosaugos, aplinkos pokyčių, taip pat pokyčių įvairiose 

saugumo srityse reiškiniai yra laikytini išskirtinai svarbiais 

dėl to, kad būtent šie reiškiniai atspindi naujo globalaus 

bei naujas tarptautiškumo aplinkybes išreiškiančio ir 

tolesnę visuomenės raidą bei visuomenės  gyvenimo 

pokyčius nulemiančio konteksto susidarymą. Esminiai 

tokio globalaus bei tarptautiškumo aplinkybes 

išreiškiančio konteksto poţymiai yra šie: 

 tiek globaliuoju, tiek ir įvairiai apibūdinamu 

tarptautiniu mastu realiai vyksta bendrųjų kultūros, 

ekonominių, socialinių, informacinių bei kitaip 

apibrėţiamų erdvių susiklostymo procesai: visuomenės 

gyvenimo, jos veiklos bei raidos ir plėtros praktikoje 

palaipsniui įsivyrauja identiški modeliai, standartai, veiklos 

ir pokyčių stereotipai, įgaunantys tam tikrų universalių 

modelių, standartų, taip pat veiklos, pokyčių ir tendencijų 

bei apraiškų prasmę, todėl galima teigti, kad visuomenės  

gyvenimas, veikla bei raidos ir plėtros praktika viso 

pasaulio mastu tampa vis labiau supanašėjanti  ( akivaizdu, 

kad šiuolaikinės visuomenės raida pasiţymi tuo, jog viso 

pasaulio mastu vis labiau sklinda identiškos vertybės, 

identiški suvokimai, stereotipai, taip pat identiški 

technologiniai, vadybiniai ir kitokie  sprendimai, 

išreiškiantys supanašėjimo procesų universalizaciją bei 

intensyvėjantį šių procesų  evoliucionavimą globaliuoju 

bei tarptautiniu mastu ),   

 įvairiausius pokyčius visuomenėje ir jos gyvenime  

vis labiau ir vis didėjančiu mastu nulemia tarptautinės ar 

globalios kilmės veiksniai: situaciją beveik visuose 

visuomenės gyvenimo sektoriuose (visų pirma – tokiuose 

ekonomikos sektoriuose, kaip finansų, bankininkystės, taip 

pat energetikos, transporto, daugumoje pramonės ir 

paslaugų sektorių) nulemia būtent tarptautinės ar globalios 

kilmės veiksniai, konkurencija beveik visose socialinio 

ekonominio gyvenimo srityse pasireiškia kaip tarptautinė 

konkurencija, svarbiausieji beveik visose šalyse veikiantys 

verslo, kultūros, mokslo bei kitoje veikloje dalyvaujantys 

subjektai veikia kaip tarptautiniai subjektai, 

 esminiai politinės, socialinės, ekonominės raidos, 

ypač – mokslo ir technologijų paţangos procesai, 

sąlygojantys šiuolaikinius pokyčius visuomenėje ir jos 

gyvenime,  savo prigimtimi yra tarptautiniai, todėl jų 

raiška bei trajektorijos turi būti suvokiamos ir vertinamos 

atsiţvelgiant į tarptautinį ir globalųjį kontekstą, 

 šiuolaikinėmis mokslo ir technologijų paţangos 

sąlygomis realiai atsiranda daug naujų technologijų ryšių 

bei transporto srityje, nulemiančių iš esmės bet kurios 

šiuolaikinei visuomenei būdingos veiklos 

internacionalizavimo spartėjimą: ypač paţymėtina 

informacinių ir telekomunikacinių technologijų, taip pat 

šiuolaikinių logistikos technologijų plėtra kaip išskirtinai 

svarbus visuomenės gyvenimo, visų pirma – ekonominio 

gyvenimo, taip pat kultūros, sveikatos apsaugos, 

gamtosaugos, kitų sektorių raidos internacionalizavimo 

veiksnys. 

Globalizacijos ir daugialypiai internacionalizavimo 

procesai bei jų sąlygojami nauji socialinės, ekonominės, 

politinės raidos, kultūros, mokslo ir technologijų paţangos, 

gamtosaugos, aplinkos pokyčių, taip pat ir kitose srityse 

pasireiškiantys reiškiniai yra laikytini išskirtinai svarbiais 

dar ir dėl to, kad jais yra tiesiogiai įtakojama ţmogaus ir 

gamtos sauga: globalizacijos ir internacionalizavimo 

procesų sąlygomis tiek išryškėja naujos sprendimų 

reikalaujančios problemos įvairiose  ţmogaus ir gamtos 

saugos srityse, tiek ir atsiranda naujas suvokimas apie 

pačią ţmogaus ir gamtos saugą. 
 

Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas ir 

Europos Sąjungos raida: darnios plėtros, žmogaus ir 

gamtos saugos siekiai 
 

Naujo tipo visuomenės ir naujo tipo ekonomikos 

kūrimosi reiškiniai, paprastai suvokiami kaip žiniomis 

grindžiamos visuomenės kūrimasis, yra laikytini išskirtinai 

svarbiais reiškiniais dėl to, kad: 

 ţiniomis grindţiamos visuomenės kūrimasis 

atspindi pačios visuomenės transformavimąsi į kokybiškai 

naują būvį, kadangi visuomenės gyvenime įsivyrauja 

naujos prioritetinės vertybės, išreiškiančios polinkio į 

naujų žinių kūrimo, sklaidos, panaudojimo ir tolimesnio 

atnaujinimo dominavimą: visuomenėje įsivyrauja 

suvokimas, kad esminis tolimesnės paţangos veiksnys yra 

pačios visuomenės gebėjimas inicijuoti, kurti, skleisti ir 

visose gyvenimo srityse įgyvendinti naujų žinių siekius bei 

tokių siekių įtvirtinimo vertybes, o tai reiškia, kad ţiniomis 

grindţiama visuomenė, kaip naujo tipo visuomenė, yra 

orientuota į iš esmės naujas vertybes, kurios sąlygoja 

esminius pokyčius visoje gyvenimo būdo sistemoje (galima 

teigti, kad masinis iš esmės naujų vertybių pasklidimas ir 

įtvirtinimas, smarkiai įtakojantys situaciją šiuolaikiniame 

pasaulyje ir visose gyvenimo srityse, yra pagrindinis 

argumentas suvokti ţiniomis grindţiamos visuomenės kaip 
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naujo tipo visuomenės kūrimosi procesų svarbą ir 

reikšmingumą, tame tarpe – siekiant išryškinti visuomenės 

modernizavimo prioritetus), 

 ţiniomis grindţiamos visuomenės kūrimasis, kaip 

išskirtinai sudėtingas kompleksinis procesas, apima ir žinių 

ekonomikos kūrimąsi, suvokiant, kad ţinių ekonomika – tai 

tokia ekonomika, kurios augimo galimybes ir perspektyvas 

prioritetiškai nulemia visuomenės gebėjimai inicijuoti, 

kurti, skleisti, panaudoti ir nepertraukiamai atnaujinti 

naujas žinias: ţiniomis grindţiamos visuomenės kūrimosi 

sąlygomis atsirandant ir plėtojantis ţinių ekonomikai 

neišvengiamai padidėja naujų žinių kūrimo, sklaidos, 

panaudojimo ir atnaujinimo potencialo reikšmingumas, o 

tokio potencialo sukūrimas ir plėtra yra pradedami suvokti 

kaip esminis tolesnio ekonomikos augimo veiksnys, 

 išskirtinis visuomenės raidai būdingas poţymis, 

pasireiškiantis ţiniomis grindţiamos visuomenės ir ţinių 

ekonomikos kūrimosi sąlygomis, yra spartėjanti mokslo ir 

technologijų pažanga bei aktyvėjantys inovacijų procesai: 

būtent mokslo ir technologijų paţanga ir aktyvėjančios 

inovacijos, apimančios visas gyvenimo sritis, atspindi 

esminius ţiniomis grindţiamos visuomenės ir ţinių 

ekonomikos kūrimo bei plėtros ypatumus. 

Ţiniomis grindţiamos visuomenės ir ţinių 

ekonomikos kūrimo bei kūrimosi aplinkybių esmės ir 

reikšmingumo suvokimas yra itin svarbi prielaida pagrįstai 

išryškinti atitinkamus šiuolaikinės visuomenės 

modernizavimo prioritetus, ypatingą dėmesį teikiant tiems 

prioritetams, kurie atspindi:  

 šiuolaikinius poreikius skleisti ţiniomis 

grindţiamai visuomenei būdingas kūrybiškumo, 

inovatyvumo, naujų ţinių inicijavimo, kūrimo, sklaidos ir 

panaudojimo vertybes, tuo pačiu aktyvinant naujų 

gyvenimo būdo normų ir standartų pasklidimą ir skatinant 

esminius kokybinius pokyčius visose gyvenimo srityse, 

 šiuolaikinius ţinių ekonomikos kūrimo ir tolesnės 

plėtros poreikius, tame tarpe – poreikius iš esmės keisti 

ekonominės veiklos struktūrą bei ekonominėje veikloje 

įgyvendinamas technologijas ir organizacines formas, 

siekti vis spartėjančio ekonomikos augimo naujų ţinių 

kūrimo, sklaidos ir plataus panaudojimo priemonėmis, 

 poreikius kryptingai skatinti mokslo ir 

technologijų paţangą bei aktyvinti inovacijas visose 

visuomenes gyvenimo srityse, ypač – ekonominiame 

gyvenime, 

 poreikius kryptingai reaguoti į naujai 

išryškėjančias socialines, ekonomines, ekologines, 

saugumo ir kitas problemas, kurios kyla ar gali kilti 

spartėjančios mokslo ir technologijų paţangos bei 

aktyvėjančių inovacijų sąlygomis: kuriantis ţiniomis 

grindţiamai visuomenei bei ţinių ekonomikai ir spartėjant 

mokslo ir technologijų paţangai neišvengiamai atsiranda 

kokybiškai naujos grėsmės, į kurias reaguojant yra būtina 

parengti ir įgyvendinti adekvačias modernizavimo 

priemones. 

Akivaizdu, kad esminis prioritetas, išreiškiantis 

žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos 

kūrimo bei kūrimosi logiką, kaip tik ir yra  darni plėtra, 

žmogaus ir gamtos sauga: kryptinga orientacija būtent į šį 

prioritetą nulemia atitinkamus poreikius adekvačiai 

reaguoti į žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių 

ekonomikos kūrimo bei kūrimosi sąlygomis kylančias ar 

naujai suvokiamas bei suvoktinas darnios plėtros, ţmogaus 

ir gamtos saugos problemas. 

Savaime suprantama, jog visi minėtieji poreikiai, 

kylantys ţiniomis grindţiamos visuomenės ir ţinių 

ekonomikos kūrimosi sąlygomis, atspindi tik svarbiausias 

problemines sritis,  charakteringas šiuolaikinei visuomenei, 

jos gyvenimui ir modernizavimui. Akivaizdu, jog minėtųjų 

poreikių tenkinimo dėlei turi būti kryptingai 

identifikuojamos ir sprendţiamos atitinkamos problemos 

įvairiose srityse, suvokiant, jog siekiai išspręsti šias 

problemas kaip tik ir atspindi atitinkamus  visuomenės 

modernizavimo prioritetus. 

Naujo tipo civilizacijų kūrimosi reiškiniai, tame tarpe 

– naujo tipo europinės civilizacijos kūrimasis Europos 

Sąjungos raidos ir plėtros procesų pagrindu, yra laikytini 

išskirtinai svarbiais reiškiniais dėl to, kad: 

 stambių pasaulio regionų mastu besikuriančios 

naujo tipo civilizacinės sistemos (tame tarpe – europinės 

civilizacijos sistema, besikurianti Europos Sąjungos raidos 

ir plėtros pagrindu), vis labiau įtakoja situaciją pasaulyje ir 

tampa iš esmės reikšmingiausiais šiuolaikinių  pasaulio 

ekonomikos, įvairių tarptautinio saugumo sistemų, taip pat 

apskritai politinės, socialinės, ekonominės raidos, mokslo 

ir technologijų paţangos  ekologinės  sistemų elementais: 

akivaizdu, kad bendrą situaciją pasaulyje šiuolaikinėmis 

sąlygomis itin smarkiai įtakoja daugelis veiksnių, 

atspindinčių naujo tipo civilizacijų kūrimąsi, todėl įvairios 

šiuos veiksnius charakterizuojančios aplinkybės yra 

suvoktinos kaip reikalaujančios prioritetinio dėmesio, 

 besiplečianti ir įvairiais poţiūriais itin aktyviai 

evoliucionuojanti Europos Sąjungos sistema šiuo metu yra 

virtusi ypač reikšminga tiek kaip pasaulio ekonomikos 

dalis tiek ir kaip globaliu bei stambiu tarptautiniu mastu 

kylančių problemų sprendimo dalyvė: tai reiškia, kad 

Europos Sąjungos bei jos raidos ir plėtros problematika yra 

vertintina kaip išskirtinai reikšminga išryškinant bei 

pagrindţiant šiuolaikinės visuomenės modernizavimo 

prioritetus. 

Naujo tipo civilizacijų kūrimosi reiškiniai, tame tarpe 

– naujo tipo europinės civilizacijos kūrimasis Europos 

Sąjungos raidos ir plėtros procesų pagrindu, nulemia 

poreikius atsiţvelgti į tuos šiuolaikinės visuomenės 

modernizavimo prioritetus, kurie atspindi bendrų 

ekonominių, socialinių, kultūros, informacinių bei 

saugumo erdvių kūrimąsi, skirtingų valstybių vykdomos 

politikos tarpusavio harmonizavimą, raidos ir paţangos 

įvairiose srityse internacionalizavimo procesų valdymą, 

bendrojo potencialo bei visos ekonominės sistemos 

konkurencingumo stiprinimą.  

 

Apibendrinimai ir rekomendacijos  

 

Šiuolaikinėmis socialinės, ekonominės, politinės 

raidos, mokslo ir technologijų paţangos sąlygomis 

išryškėja daugybė naujų reiškinių ir aplinkybių, kurias 

suvokiant ir į kurias reaguojant neišvengiamai tenka ir 

įsigilinti į taip vadinamas darnios plėtros bei žmogaus ir 

gamtos saugos problemas, ir siekti, kad šios problemos 

būtų sprendţiamos adekvačiai visuomenės gyvenime 

kylantiems naujiems iššūkiams. Šiuolaikiniai poţiūriai į 
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darnią plėtrą, į darnios plėtros sampratą, į ţmogaus ir 

gamtos saugą,  tuo labiau – į darnios plėtros bei ţmogaus ir 

gamtos saugos problemų suvokimą ir sprendimą pasiţymi 

itin didele įvairove. Tokią įvairovę sąlygoja tai, kad 

darnios plėtros bei ţmogaus ir gamtos saugos problemos ir 

aktualijos gali būti nagrinėjamos: 

- apimant skirtingo masto erdves (įvairiai apibrėţtini 

regionai, atskiros šalys ar jų grupės, pasaulis), taip pat 

apimant skirtingas sistemas (įvairios  ekosistemos, įvairios 

organizacijos, jų grupės, kitaip apibūdintinos sistemos), 

- į darnios plėtros bei ţmogaus ir gamtos saugos 

procesų visumą įtraukiant skirtingus socialinės, 

ekonominės, politinės raidos, mokslo ir technologijų 

paţangos procesų, reiškinių, veiksnių ir aplinkybių 

derinius, 

- prioritetus teikiant skirtingoms socialinio, 

ekonominio, ekologinio, technologinio, taip pat politinio 

pobūdţio ir kitaip apibūdintinoms darnios plėtros bei 

ţmogaus ir gamtos saugos apraiškoms ar aplinkybėms, 

- atsiţvelgiant į įvairių raidos ir paţangos procesų 

valdymo ypatybes bei į valdyme dalyvaujančių skirtingų 

subjektų ir jų interesų daugialypiškumą;  

Šiuolaikiniuose poţiūriuose į darnią plėtrą bei 

ţmogaus ir gamtos saugą turėtų ţymiai giliau ir ţymiai 

didesniu mastu atsispindėti šiuo metu pasaulyje vykstančių 

naujo tipo transformacijų procesų vaidmuo ir įtaka, visų 

pirma – vaidmuo ir įtaka tų transformacijų, kurios atspindi 

žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos 

kūrimąsi bei ţiniomis grindţiamos visuomenės vertybių ir 

idealų pasklidimą globaliu mastu: būtent ţiniomis 

grindţiamos visuomenės kūrimasis ir šios visuomenės 

vertybių ir idealų pasklidimas globalizacijos ir 

intensyvėjančių internacionalizavimo procesų aplinkoje 

sąlygoja naujas transformacijas šiuolaikinėje visuomenėje 

bei jos gyvenime ir sudaro prielaidas, kad būtų suvokta 

būtinybė naujai reaguoti į darnios plėtros bei ţmogaus ir 

gamtos saugos poreikius bei spręsti naujas darnios plėtros 

bei ţmogaus ir gamtos saugos problemas. 
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Sustainable development, human and nature safety: internationalization processes and new challenges 
 

Summary  

 

The new theoretical approach of the sustainable development processes and human and nature safety in the conditions of globalization, global 
transformations and in the environment of intensive internationalization processes is described in the article. The main idea is that the sustainable 

development and human and nature safety improvement processes may be attributed to the category of global transformation.  The sustainable 

development and human and nature safety improvement processes are analyzed in the general context of global transformation. The phenomena and 
systematics of global transformations as well as their impact on the sustainable development and human and nature safety improvement processes are 

analyzed in the article.   Global transformations, their expression and influence on the modern society and its life are characterized by wide variety. The 

perspective ways of the research on sustainable development and human and nature safety in the conditions of global transformations and 
internationalization processes are described. 
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