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Adolfas Baublys Kauno politechnikume (dabar Kauno technikos kolegija) studijavo
Metalo apdirbimą pjovimu (MAP) specialybę. Jis yra 1959 metų KP absolventas.
1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1962 – 1980 m. dirbo Metalo pjovimo
staklių instituto Vilniaus filiale. 1980 – 1997 m. A. Baublys Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (iki 1990 m. VISI) dėstytojas, katedros vedėjas, nuo 1998 m. universiteto Transporto
instituto direktorius.
Profesorius Adolfas Baublys – žinomas mokslininkas, Lietuvos transporto mokslo
kūrėjas ir pripažintas autoritetas. Per mokslinės veiklos laikotarpį A. Baublys paskelbė 8
monografijas, 16 vadovėlių, 230 mokslo straipsnių. Du jo vadovaujami bei konsultuojami
mokslininkai apgynė habilituoto daktaro, o 22 – mokslų daktaro disertacijas. Jis buvo 9
habilitacijos komitetų pirmininkas arba narys ir 32 doktorantūros komitetų narys arba
pirmininkas.
Jis sukūrė Lietuvos transporto sistemos
teorinius
pagrindus,
pasiūlė
Lietuvos
transporto politikos pagrindinius principus,
sukūrė transporto priemonių parko valdymo ir
krovininių srautų modeliavimo metodikas.
A. Baublio iniciatyva įkurta Lietuvos
nacionalinė ekspeditorių asociacija (LINEKA),
kurios pirmuosius tris metus jis buvo
prezidentu, o nuo 2013 m. birželio 6 dienos
Garbės prezidentu.
1966 metais už darbą „Labai didelio
tikslumo apvalaus šlifavimo staklių 3E153
ir universalių labai didelio tikslumo apvalaus šlifavimo staklių 3E12 sukūrimas ir įdiegimas į
gamybą“ suteiktas Lietuvos respublikinės premijos laureato vardas.
Įvertinant mokslinius pasiekimus, 1991 m. A. Baublys buvo išrinktas Lietuvos mokslų
akademijos nariu ekspertu. Vėliau perrinktas dar dviem kadencijoms. Nuo 2000 metų A. Baublys
buvo Transporto tyrimų tarybos prie Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo pirmininkas. 2001
metais apdovanotas garbės medaliu „Integralusis humanizavimas“ už žmoniškųjų vertybių
propagavimą visose visuomeninio ir privataus gyvenimo srityse. 2000 m. už darbą „Lietuvos
transporto sistemos formavimo strategija: teoriniai ir metodiniai aspektai (1988–1999)“, jam
kartu su prof. habil. dr. R. Palšaičiu, suteikta Lietuvos respublikos mokslo premija.
Profesorius A. Baublys dažnai lankė savo Alma mater, dalyvavo kolegijoje
organizuojamose konferencijose ir grupės susitikimuose. Kauno technikos kolegijos studentai ir
šiandien mokosi iš A. Baublio vadovėlių.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų, www.vgtu.lt

