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Graži tradicija – marijos Gimbutienės skaitymus 
vėl pradės gyvosios archeologijos vakaras. Šiais 
metais jis skiriamas atkurtiems i–XiV a. kuršių 
kostiumams. iš kino filmo kadrų apie kuršių gen-
ties kultūrą ir jos tyrinėjimus pasakos prof. Vladas 
Žulkus.

Pristatysime akmens amžiaus paminklus ir ra-
dinius, po ilgos pertraukos atnaujintus sistemingus 
Kuršių nerijos tyrimus ir naujausiais šiuolaikiniais 
metodais tiriamą narvos kultūros keramiką. Ana-
lizuosime, kaip ūgis, nustatomas, remiantis laido-
jimo paminklų tyrinėjimais, atspindi gyvenimo 
kokybę ir sociokultūrinius reiškinius. 

Žvalgymai plečia archeologijos mokslo akiračius 
ir kartu kelia opius paveldosaugos klausimus. su-
dėtingas metodologines problemas sprendžia Lie-
tuvos šlapynių tyrinėtojai, o jų darbą vainikuoja 
nepaprastai įdomūs atradimai; apie po vandeniu 
esančias archeologinio paveldo vertybes iki šiol 
visuomenė žino labai mažai.

naujausi Šatrijos kalno papėdėje surasto kapiny-
no tyrinėjimai archeologams ir antropologams kelia 
daug naujų klausimų, kuriuos aptarsime plačia-
me archeologiniame kontekste. Paskutinis marijos 
Gimbutienės skaitymų vakaras skiriamas Dubin-
gių apylinkėse esančiam Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūros paminklui, kurio tyrinėjimai reikšmingi 
ir metodologiniu, ir mokslinių rezultatų požiūriu.

Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, 
Arsenalo g. 3

informacija tel. (8 5) 262 9426, www.lnm.lt



Jau dešimtą kartą Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je rengiami visuomenei skirti skaitymai, kurių metu 
Lietuvos archeologijos draugijos nariai ir bičiuliai 
pristato savo tyrimus, supažindina su mokslinių 
projektų eiga ir rezultatais. tai puiki proga apie 
naujausius Lietuvos archeologijos atradimus suži-
noti iš pirmų lūpų, daugiau ir išsamiau.

Vakarų ciklas dedikuojamas prof. marijai Gim-
butienei (1921–1994), žymiausiai lietuvių archeo-
logei, daugelio knygų ir straipsnių apie senosios 
europos civilizaciją autorei.

Vasario 6 d.
Sugrįžtantys kuršiai

Habil. dr. Vytautas urbanavičius
Kuršiai
1991 m. sukurto kino filmo peržiūra

Dr. Daiva steponavičienė
Kuršių dėvėsena 
Rekonstruotų i–XiV a. kuršių kostiumų 
kolekcijos pristatymas

Vasario 20 d.
Naujausi akmens amžiaus tyrinėjimai

Dr. Gytis Piličiauskas
Kuršių nerijos tyrimų metodika ir pirmieji 
rezultatai

simona Širvydaitė, dr. Ričardas taraškevičius
Narvos kultūros keramikos tyrimai Rytų Baltijos 
regione

Kovo 6 d.
Žmogaus gyvenimas praeityje

Šarūnas Jatautis
Žmonių gyvenimo kokybė ir ūgis dviejų 
tūkstantmečių po Kr. perspektyvoje

Kovo 20 d.
Archeologinių žvalgymų vakaras

evelina simanavičiūtė, Žilvinas montvydas
Į Šliktinės aukojimo vietą sugrįžus: 2012 m. 
archeologinių žvalgymų rezultatai

Gediminas Petrauskas
Atradimai Bedugnės kaime (Trakų r.):  
naujausi duomenys apie viduramžių  
degintinius kapinynus

Balandžio 3 d.
Šlapynių archeologijos vakaras

Dr. elena Pranckėnaitė
Gyvenimas šlapynėse: nauji Luokesų ežero 
gyvenviečių tyrimų duomenys

Dr. Vykintas Vaitkevičius
Senovės lietuvių paskandos, arba Bajorų 
ekspedicijos atradimai

Balandžio 10 d.
Šatrijos tyrinėjimų vakaras

mantas Daubaras, Justina Kozakaitė
Šatrijos papėdės gyvenvietės kapai archeologiniu 
ir antropologiniu aspektu

Balandžio 24 d.
Pilkapių tyrinėjimų vakaras

Ramūnas Šmigelskas
Jutonių (Dubingių) pilkapyno tyrinėjimai 
2012 m.

Renginių pradžia 17 val., įėjimas nemokamas.
maloniai kviečiame dalyvauti!


