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Šiuo renginiu iškilmingai atidarome Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metus ant garsaus žemaičių 

Medvėgalio piliakalnio, o seminarą rengiame prie Maironio apdainuoto Dievyčio. Šio seminaro metu 
universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkai bei  istorijos ir etninės kultūros puoselėtojai, tautinio ir 
istorinio kostiumo gamintojai pasidalins sukaupta teorine ir gyvąja patirtimi.  

Piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Tautinis 
drabužis yra viena iš etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formų. Viliamės, kad šis 
seminaras padės geriau suvokti baltų (aisčių) paveldą, įkvėps pasididžiavimą mūsų protėvių palikimu, bus 
įžanga į modernios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą.  

 
PROGRAMA 
 
I  DALIS.  

10.00 – 11.30 val. Iškilmingas Piliakalnių ir  Tautinio kostiumo metų atidarymas ant Medvėgalio 
piliakalnio. Karūžiškės dvarelio ekspozicijos apžiūrėjimas. 
 

II  DALIS 
11.00-12.30 Seminaro dalyvių registracija. 

12.30 – 16.00 val.  Seminaras „Vietinės bendruomenės ir piliakalniai, bendrakultūrinis 
ryšys ir tradicijos“ (Šiauduvos kultūros namai). 

Seminarą veda Virginijus Jocys. 
12.30 -  12.50 Sveikinimai: LR Seimo nariai, LR Kultūros ministerijos atstovai, Šilalės r. meras 
Jonas Gudauskas. 
12.50 – 13.10 „Lietuvos piliakalniai”. Dr. Gintautas Zabiela (Lietuvos archeologijos draugija). 
13.10 – 13.30 „Piliakalnių tvarkymas ir priežiūra“. Andrius Vaicekauskas   (Kultūros paveldo 

departamentas). 



13.30 – 13.50 „Neries regioninio parko direkcijos patirtis pristatant kultūros paveldą visuomenei“. 
Karolina Tamašauskaitė (Neries regioninis parkas). 
13.50 – 14.20 „Istorinis- archologinis drabužis piliakalnių fone”. Drabužių demonstracija. Dr. 
Daiva Steponavičienė. 
 
14.20-14.45 Kavos pertrauka. 
Istorinių kultūrinių leidinių, kompaktinių plokštelių, tradicinių audinių parodėlė ir audimo proceso 
demonstracija. Audėjos: Zita Pauliukienė, Salomėja Udovičienė. 
 
Seminarą veda Gintautas Zabiela. 
14.45 – 15.00 „Bendruomenės - bendrakultūrinis ryšys ir tradicijos piliakalnio papėdėje”. 
Virginijus Jocys  (Etninės kultūros globos taryba). 
15.00 – 15.15 „Piliakalnių kultūra vidurinės mokyklos istorijos programose”. Prof. dr. Benediktas 
Šetkus (Lietuvos edukologijos universitetas). 

15.15 – 15.30 „Baltų vienybės ugnies sąšauka tarp piliakalnių“.Darius Ramančionis (Kurtuvėnų 

regionininis parkas). 

15.30 – 15.45 „Tarmiškas ir literatūrinis žodis lietuviškos tapatybės sargyboje”. Prof. dr. Petras 
Bielskis (Klaipėdos universitetas). 
15.45 – 16.00 „Senoji kuršių kultūra”. Drabužių ir ginklų demonstracija. Benas Šimkus (Kuršių 

istorinis klubas „Pilsota”). 

 
16.00 – 19.00 Pažintinė kelionė po Šilalės rajono kultūros objektus. Numatoma aplankyti 
Prezidento A. Stulginskio gimtąjį kaimą Kutalius,  D. Poškos kapą, Pagrybio piliakalnį ir kt. 

 
III  DALIS 

19.00 – 6.00 val.  Žemaitijos etnokultūrinė naktis-naktišokiai  „Mes suverpsim gijas iš dainų, šokiais 
išausim kelią į Maironio Dievyčio piliakalnį“ (Šiauduvos kultūros namai).  
 

Išankstinė registracija į seminarą (iki sausio 25 d.): el. paštu etnolangas@lrs.lt (Audronė 
Daraškevičienė) Platesnė informacija tel. 8 52 107160, 8 605 90120, www.etnotaryba.lrs.lt, 
https://www.facebook.com/etnotaryba 

Išankstinė registracija  į naktišokius (iki sausio 23 d. 18.00 val. ) el. paštu: kasputyte@gmail.com 
arba  etnoklubas@gmail.com  Platesnė informacija tel. 8 615 36042, www.silaleskc.lt (Irmina Kėblienė), 
8 617 41115,  (Jolanta Kažukauskienė), 8 673 25483, www.silale.lt  (Jurgita Viršilienė)  

 
Organizatoriai ir informaciniai rėmėjai:  Etninės kultūros globos taryba, Šilalės rajono savivaldybė, 

Lietuvos edukologijos universitetas, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ „Etnoklubas“, 
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Lietuvos archeologijos draugija, Žemaičių kultūros 
draugija,  Šilalės kraštiečių draugija,  Laukuvos seniūnija, Šiauduvos ir Požerės bendruomenės, 
Žemaitukų augintojų asociacija.  

Rėmėjai -  Šilalės rajono savivaldybė, UAB „Molupis ir Ko“,  UAB „Alnidra“, Laukuvos seniūnija, 
Žemaičių kultūros draugijos Šilalės skyrius, Valstybinė kultūros paveldo komisija. 


