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Istoriku save besivadinantis A.Bumblauskas piktinasi Tomo Baranausko pastebėjimais,
tačiau puolamas istorikas atkerta:

Negaliu paneigti, kad A. Bumblauskas plagijavo

Šiandien gavau Alfredo Bumblausko raštą (žr. PDF kopiją) , kuriame jis reikalauja
paneigti kai kuriuos tinklaraštyje Istorija.net skelbtus faktus, o to nepadarius grasina
kreiptis į teismą.
Visų pirma pastarojo meto skandalų herojui nepatiko straipsnio „Alfredas Bumblauskas –
Ukrainos atradėjas!“
komentaruose, diskusijoje su jo anoniminiu gerbėju, mano paskelbtas teiginys, kad A.
Bumblauskas savo knygoje „gausiai publikuoja vogtus tekstus, kuriuos jis pasisavino iš studentų
jam rašytų darbų“.
„Tokie nepagrįsti teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina mano, Alfredo Bumblausko, garbę ir
orumą, nes aš, Alfredas Bumblauskas, savo knygoje publikavau paties rašytus tekstus,
paremtus atliktais moksliniais tyrimais, studentų darbų nevogiau...“ - man, apvogtam studentui, į
akis meluoja buvęs mano dėstytojas, kažkada iš visų studentų reikalavęs parašyti, kaip turėtų
atrodyti vienos ar kitos problemos dėstymas jo tuo metu (1997 m.) rašytoje knygoje.
Deja, mano teiginys yra paremtas mano asmenine patirtimi, todėl jo paneigti negaliu, nes tokiu
atveju būčiau priverstas meluoti. Galiu atšaukti tik žodį „gausiai“, nes tai tėra emocingas
apibendrinimas. Plagijavimo masto aš tuo tarpu negaliu įrodyti, bet tuos tekstus, kuriuos A.
Bumblauskas pasisavino iš manęs, esu pasiruošęs ginti teisme, jeigu tik ponas plagiatorius
išreikš tokį pageidavimą.
Man pačiam tai nėra ir nebuvo labai svarbu - tiesiog studentiškų laikų atsiminimai, kuriais aš,
kaip nukentėjusysis, manau, turiu teisę kartais pasidalinti - tokios moralinės kompensacijos man
visai pakanka. O, kas konkrečiai ir iš kur nuplagijuota, smalsesniems skaitytojams pateikiu atsk
iruose puslapiuose.

1/2

A.Bumblausko pasipiktinimas

Trečiadienis, 14 Balandis 2010 19:55 - Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 14 Balandis 2010 20:13

A. Bumblauskas taip pat nepatenkintas tuo, kad aš perpasakoju LNK televizijos laidos „Kakadu“
ir portalo Ekspertai.eu informaciją apie jo, kaip kelių abejotinų projektų vadovo, „įsisavintus“
milijonus. Į teismą žada paduoti už neva paskelbtus teiginius, kad jis pasisavinęs daugiau kaip
pusę milijono litų, „atlikęs pinigų teisinės padėties pakeitimą, siekiant nuslėpti neteisėtą pinigų
kilmę“ ir pan. Teisiniu žargonu parašytų fantazijų nekomentuosiu (nebent patarčiau nešvaistyti
pinigų tokius šedevrus rašančiam advokatui, juo labiau, kad jų dar gali prireikti, jeigu teks
grąžinti pinigus už kai kuriuos neįvykdytus projektus). Tik pastebėsiu, kad dėl šių problemų
ponui Alfredui derėtų kreiptis į tuos asmenis, kurie paskelbė atitinkamą informaciją, o ne į šios
informacijos vartotojus ir komentuotojus. Man nežinomi jokie faktai, kurie leistų paneigti viešai
paskelbtą informaciją, nepateikė man jų ir pats A. Bumblauskas. Beje, veiksmažodžiai
„pasisavinti“ ir „įsisavinti“ yra skirtingi, ir reiškia skirtingus dalykus. Kas už to „įsisavinimo“ slypi,
dar aiškinsis prokurorai.
Beje, svetainė viv.lt, už kurią buvo įsisavintas 631 tūkstantis litų, šiandien, balandžio 14 d., vis
dar neveikia, nors „Be tabu“ laidoje A. Bumblauskas, kaip eilinę nepasitvirtinančią šios
svetainės startavimo datą, buvo nurodęs balandžio 10 dieną.

Paskelbta iš: http://www.istorija.net/2010/04/negaliu-paneigti-kad-bumblauskas.html

Įdomu kiek įžūlumo gali tilpti apdergusio Lietuvos praeitį žmogaus viduje ?
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