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KONFERENClJOS, SEMINARA! 

nologiniq tyrimq duomenys, kurie yra svarbiis ne 
tik pastatq ar kultiiriniq sluoksniq datavimui, bet 
ir statiniq medienos kilmei nustatyti. 

v 

Klaipedos universiteto magistrante Indre Sim-
kute pristate XVI-XIX a. Klaipedos stiklo bute
lil) technologijos ir tipologijos tyrimus. Remiantis 
archeologiniais bei istoriniais saltiniais daromos 
itvalgos apie miestieciq gyvensen'l: vartotus, ga
mintus bei importuotus gerimus. 

Dar vienos Klaipedos universiteto magistran
tes Irmos Kulikauskytes pranesimas buvo skirtas 
KJaipedoje gausiai randamq XVII-XIX a. kaoli
no pypkuCiq tyrimams. Apzvelgtos pagrindines 
Pypki4 formos, zenklinimas, su kurio pagalba nu
statomi gamybos centrai. 

Klaipedos universiteto doktorantas Povilas 
BlazeviCius aptare viduramziq ir naujqjq laikq 
pramogq zaislus, zaidimus bei jq identifikavimo 
problematik'l. 

Rytis 10naitis is Lietuvos istorijos instituto, rem
damasis archeologiniais, istoriniais ir kartografiniais 
saltiniais bei Vilniaus pirminio reljefo rekonstruk-

Tarptautine konferencija "NAUJAUSI ARCHEO-
• 

LOGINIAI TYRINEJIMAI" 

Paskutinjji 2009-qjq metq lapkriCio savaitgali 
(27-28 d.) archeologai susibiire i kasmety, jau 
tarptautine tapusi'l, konferencij'l "Naujausi arche-
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ologiniai tyrinejimai". Sios, jau trisdesimtosios, 
konferencijos dalyviai turejo puiki'l galimyby pa
biiti malonioje aplinkoje Druskininkuose, paben
drauti su kolegomis is Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Estijos, aplankyti ispiidingo grozio arch eo login ius 
objektus. Dziugu, kad abi konferencijos dienas ly
dejo puikus, miisq krastams tokiu metq laiku ne
biidingas oras. 
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cija, nagrinejo "Rusq miesto" Vilniuje raid'l, ak
centuodamas cerkviq lokalizacijos problem'l. 

Oksana Valioniene ir Saulius SarceviCius is Lie
tuvos istorijos instituto pristate ankstyvojo Vilniaus 
genezes problem'l. Remdamiesi naujais archeolo
giniais tyrimais, istorine, kartografine medziaga bei 
miestq raidos teorija pateike nauj'l poziiiri i Vil
niaus genezy. Anot mokslininkq, Vilniaus miestas 
ankstyvajame raidos etape, XIII a. pabaigoje -
XIV a., labiau isnaudojo Neries upes privalumus 
ir pletesi rytq-vakarq kryptimi, 0 veIiau, XIV a. pa
baigoje - XV a., pasikeitus bendrai politinei pade
ciai, pletesi nauja, siaures-pietq, kryptirni. 

Apibendrinant konferencij'l galima pasidZiaug
ti, kad buvo pristatyti nauji ir aktualiis vidurarnZiq 
bei naujqjq laikq miestq materialines medziagos 
bei raidos tyrinejimai. Didzioji dalis pranesimq su
lauke aktyviq ir prasmingq diskusijq. Akivaizdu, kad 
tokio pobiidzio konferencijos yra ne tik naudingos, 
bet ir biitinos Lietuvos akademinei bendruomenei. 
Visq pirma tai skatina moksliniq tyrimq sklaid'l ir 
gerina paciq tyrinejimq kokyby. 

• 

leva MASIULIENE 

Konferencijos "priesistory" yra iSsamiai ap
Zvelgusi sio leidinio vyriausioji redaktore A. Sim
niskyte i

. Taigi si kart'l tarsime kelet'l zodziq apie 
trisdesimt£lj'l archeologq konferencij'l. 

Tradiciskai, sveikinimo kalbomis, prasidejys 
renginys pateike ir kelet'l dziugiq naujienq: pa
sveikinti nauji Lietuvos archeologijos draugijos 
garbes nariai (dr. A. Bitner-Wr6blewska, prof. 
V Lang, prof. A. Vasks, prof. M. Kabailiene), pa
skelbtas jau kelet'l metq is eiles renkamos infor
matyviausios archeologiniq tyrinejimq ataskaitos 
autorius (S. SarceviCius), pristatytas dar leidyklos 
dazais kvepiantis leidinys "Naujausi archeologi
niai tyrinejimai Lietuvoje 2008 m.". Daugumai da
lyviq netiketa buvo dr. G. Zabielos pristatyta ideja 

I Simniskyte A. 2008 m. archeologini sezon£! bebaigiant II Lietuvos archeologija. v., 2009. T. 34, p. 287-288. 
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iSleisti apie 300 puslapi4, gausiai iliustruotq leidi
ni angl4 kalba apie pastarojo desimtmecio arche
ologinius tyrinejimus Lietuvoje. Pasinaudodamas 
proga sio projekto autorius pakviete kolegas ak
tyviai prisideti rengiant si leidini. 

Renginio programoje buvo numatyti keturi 
konferencijos posedziai ir trylika praneSim4. Da
lyvi4 patogumui veike sklandus sinchroninis ver
timas is/i angl4 kalbq. Konferencijq pagyvino tai, 
jog nepabijota "nukrypti nuo programos", prista
tant svarbius atradimus, naujus 1eidinius, 0 akty
vios dalyvi4 diskusijos lydejo visq konferencijq. 

Pinnuosius tris pranesirnus skaite sveCiai is Len
kijos (dr. A. Bitner-Wr6blewska, M. WyczOlkowski, 
C. Sobczak). Pristatyti baltt! archeologijos tyrineji
m4 Lenkijoje rezultatai, pasidalinta archeologini4 
tyrinejirn4 atradimais Poganovo (Poganowo) svent
vieteje, kalbeta apie plataus masto, issamius arche-
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ologinius tyrimus Surpil4 (Szurpily) gyvenvieCi4 
• 

komplekse, pamineta, jog si medZiaga yra sistemi-
nama rengiant monografijq. Dr. A. Bitner-Wr6blew
ska pastebejo idomiq ir gana netiketq archeologini4 
tyrinejirn4 perspektyvq - bendradarbiavimq su me
talo ieskiklius naudojanCiais kasinetojais megejais. 
Anot jos, tai butt! vienas is bud4 gauti informacijos 
apie dar nenustatytus archeologijos paminklus. 

Antrajame konferencijos posedyje buvo pri
statyti archeologini4 tyrinejim4 2009 m. rezulta
tai Estijoje (R. Kaldre, M. Veldi), Kaliningrado 
srityje (prof. V Kulakov), dar nebaigti archeolo
giniai tyrinejimai Rygos pilyje (A. Tomsons). 

Pasinaudodami proga, kad antrojo konferen
cijos posedzio pranesejai sutaupe siek tiek laiko, 
kolegos is Kaliningrado (R. Shirouhov) stende pri
state Sembos pusiasalyje, Baltyjsko vietoveje, pel
keje miske rastq ispudingq archeologini4 dirbini4 
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lobi. Dr. A. Civilyte si lobi datavo velyvuoju bron-
zos - ankstyvuoju gelezies arnZiumi ir pastebejo, 
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kad dirbiniai yra unikalUs. Cia vel pakartota dr. 
A. Bitner-Wr6blewskos mintis apie bendradarbia
virno su "Ies ais" svarbq, nes si ispudingq 
lobi aptiko butent jie. Dalykinio bendravimo deka 
sis lob is neistirpo juodojoje rinkoje ir siuo metu 

KONFERENClJOS, SEMINARAl 

yra saugomas Istorijos ir menD muziejuje Kalining
rade. Taip pat dr. E. Svetikas glaustai pristate savo 
naujq dvitomy monografijq "Lietuvos didZiosios ku
nigaikstystes christianizacija XIV a. pab.-XV a. Ar
cheologiniai radiniai su krikScioniskais sirnboliais". 

TreCiqji ir ketvirtqji konferencijos posedzius ty
se pranesejai is Lietuvos. Labai daug diskusijl! su
kele dr. G. Rackeviciaus praneSimas, kuriuo 
autorius pristate 2002-2009 m. archeologinius ty
rinejimus Vilniaus zemutines pilies teritorijoje. 
Daug klausim4 kelianti, taip pat diskusijomis pa-
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lydetq pranesimq apie Banduzi4, Zardes senoves 
gyvenvietes tyrinejimus skaite I. Masiuliene. Pri
statyti ispudingi archeologini4 atradiml! prasme 
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tyrinejimai Trak4 Svc. Mergeles Marijos apsilan-
kymo baznycioje (0. Fediajevas) bei 2006-
2009 m. tyrimai Boksto g. 6, Vilniuje (R. lonaitis, 
I. Kaplunaite). Dr. G. Zabiela pristate Vedril! pi
liakalnio tyrinejimus; aptarti dviej4 laidojimo pa
minkll! - Gudeli4 (Lenkiskil!) pilkapyno (dr. 
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L. Kurila) ir Sereitlaukio kapinyno (0. Fediaje-
vas ir A. Zalepugiene) tyrinejim4 rezultatai. Pas
kutini praneSimq konferencijoje skaite dr. 
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V VaitkeviCius ir 1. Zikulinas. Buvo pristatytos 
nauj4 archeologini4 paminkl4 lokalizavimo, pa
sitelkiant senuosius zemelapius, galimybes. 

Ispudi paliko baigiamasis pirmosios konferen
cijos dienos akcentas - filmo apie archeologinius 

v 

tyrinejimus Trak4 Svc. Mergeles Marijos apsilan-
kyrno baznycioje periiura. 

Ispudzi4 kupina buvo ir antroji konferencijos 
diena. Aplankyti KapCiamiesCio senoves gyvenvie
te, Vaineierio dvarviete ir gynybinis itvirtinimas, 
Rudaminos piliakalnis, Liskiavos archeologinis 
kompleks as ekskursijos dalyvius suzavejo atsive
rianCiais tapybiskais vaizdais. 

Lieka tik pritarti Lietuvos archeologijos drau
gijos pirmininko Z. Baubonio minCiai, kad kiek
vienais metais konferencija tobuleja, ir dar kart~ 
padekoti organizatoriams uz galimyby kelil! salil) 
archeologams pasidalinti darbo vaisiais, pasisem
ti neisbiestanCi4 ispudzi4, uz nauj4 idejl! ikvepi
mq, kad me tams prabegus vel but4 kuo pasidalinti. 

Dovile URBONA VICIl]TE 
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