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2008 m. lapkriCio 28-29 d. archeologai 29-tq 
kartq susibure i kasmetine tapusiq, kitaip dar 
"ATeer..:ine" vadinamq konferencijq "Naujausi ar
cheologiniai tyrinejimai Lietuvoje". 

Renginio prototipas - ataskaitines archeolo
gq ir etnografq (nuo 1976 m. jos pradetos rengti 
atskirai) konferencijos, skirtos lauko ekspedicijq 
rezultatams aptarti. 1950 m. gruodzio men. tuo
metineje Lietuvos TSR mokslq akademijoje pir
mq kartq ivyko Lietuvos TSR istorijos instituto ir 
Vilniaus universiteto Archeologijos ir etnografi
jos katedros bendras susirinkimas, skirtas 1948-
1950 m. ekspedicijq rezultatams aptarti. 
Pranesimus skaite archeologai: P. Kulikauskas, 

v 

Cerniauskas, A. TautaviCius, O. Navickaite, Kuli-
kauskiene. Netrukus konferencijos tapo nuolati
nes, nusistovejo jq rengimo tvarka - kas dvejus 
metus, kartais spalio, 0 dazniausiai geguzes men. 
Ilgamete konferencijq metrastininke Laima Vait
kunskiene jas anotuodavo nuosekliai suskaiCiavu
si. 1950-2000 m. ivyko 24 tokie renginiai. 

Konferencijos vykdavo Mokslq akademijos, 
veiiau Lietuvos istorijos instituto patalpose. Jose 
dalyvaudavo instituto, universiteto, muziejq atsto
vai, sveCiai is Estijos, Latvijos, Rusijos. Nepriklau
somybes vejai ineSe ivairoves renginio vietos 
prasme. XIX konferencija 1990 m. ivyko tuome
tiniuose Menininkq rumuose (dabartineje Pre
zidenturoje). Veliau suorganizuotos kelios 
isvaziuojamosios konferencijos: 1992 m. buvo pa
siekti Birzai, 01994 m. duris atvere Kernave. XXII 
vel kuriam laikui grizo i instituto patalpas, tiesa, 
jau naujoje vietoje - Kraziq gatveje. 

lprastq konferencijos pobudi imta keisti kita 
kryptimi - siekta suteikti tematini atspalvi. 1998 m. 
konferencija Vilniuje skirta archeologiniq Zval
gomqjq ekspedicijq 50-meCiui pamineti, 2000 m. 
PalUseje vykusi konferencija pavadinta "Archeo
iogijos mokslo atskaitos taskai". Paantrastes ren
ginio pobudzio is esmes nepakeite. Tik 2003 m. 
Uzutrakyje vykusi konferencija "Gamtos mokslq 
ir naujq technoiogijq taikymas archeologijoje" ge
rokai nutolo nuo tradicinio formato. Tuo metu 
konferencijos rengimo tvarka buvo kiek sutriku
si (turejo ivykti 2002 m., taCiau susiklosCius tam 
tikroms aplinkybems LII Archeologijos skyriaus 
posedyje 2002-01-30 pritarta idejai nukelti jq i 
kitus metus), persipynusi su tuo metu Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros rengtomis 
konferencijomis, skirtomis metq tyrinejimq rezul
tatams aptarti. Iki tol bendromis Lietuvos istori
jos instituto (vedancioji institucija), 1989 m. 
susikurusios Lietuvos archeologijos draugijos bei 
kitq partneriq pajegomis rengtq konferencijq 
organizavimo iniciatyva nuo 2005 m. atiteko 
Lietuvos archeologijos draugijai. 2006 m. likvi
duojant tiek paties renginio, tiek ir ATL leidinio 
"isiskolinimq", buvo surengtos net dvi konferen
cijos: sausio 11 d. VU Senato saleje renginys bu
vo skirtas archeologiniams tyrinejimams 1992 ir 
1993 m., 0 lapkricio 17-18 d. Dubingiuose buvo 
paminetas leidinio "Archeologiniai tyrinejimai 
Lietuvoje" 40 metq jubiiiejus, kuri lydejo tais pa
Ciais metais isspausdinti "AITai" ir uz 2004 m., 
ir uz 2005 m. Nuo tada konferencijos rengiamos 
kasmet ir vis kitoje vietoje: 2006 m. Dubingiuo-
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se, 2007 m. aplankyti Trakai, 0 2008 m. archeolo
gai suvaziavo i Kaunq, i XXIX archeoiogq konfe-

•• renclJI!. 
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Siuo Lietuvos archeologijos draugijos verZlios 
veiklos etapu "ATL" konferencijos vel tapo tarp
tau tines. Ne isimtis ir konferencija Kaune, kur da
lyvavo sveCiai is Baltarusijos (R. Semiantchiuk), 
Latvijos (R. Spirgis, L. Palma, V. Bebre), Estijos .. 
(A. Kraut, U. Tamla, E. Oras), KaJiningrado srities 
(K. Skvorzov, R. Shirouhov) ir Lenkijos 
(M. Karczewska, M. Karczewski). Pranesejai is 
uzsienio pateike glaustos informacijos apie j4 
krastuose vykdomus tyrim4 projektus, pristate 
naujausi4 archeologini4 kasinejim4 rezultatus. 
Tarptautines konferencijos Kaune naujiena - sin
chroninis vertimas. Jis nebuvo itin sklandus, taCiau 
pagirtinos organizatori4 pastangos suteikti galimy
by Lietuvos archeologams seniausias tradicijas tu
rinCioje konferencijoje skaityti prandimus 
valstybine kalba. 

Lietuvos atstovai perskaite 7 pranesimus. Tri

juose is j4 pristatyti skirting4 paminkl4 tiP4 tyri
nejim4 rezultatai: gyvenvieCi4 StanCiuose paieskos 
(L. Tamu!ynas), JakSiskio pilkapyno 2000-2007 m. 
tyrinejimai (A. Simniskyte) bei Kalnelio piliakal
nio II papedes gyvenvietes ir kaimavietes tyrimai 
(E. Vasiliauskas). Dar trys pranesimai buvo skirti 
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miest4 archeologijai. R. Zukovskis supazindino 
su XV-XVI a. kapinyno Aguon4 g. 10, Vilniuje, 
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kasinejim4 rezultatais, 0 R. Jonaitis ir I. KaplU
naite apibendrino naujausius Vilniaus rotuses 
aikstes tyrimus. I. Masiuliene issamiai pristate ar
cheologini4 tyrinejim4 Klaipedos senamiestyje, 
sklype Kurpi4 g. 3, rezultatus. Konferencijos pa
baigoje V. VaitkeviCius pasidalijo ispudziais is Ne
ries ekspedicijos, kurios tikslas buvo pamineti 
pries 150 met4 vykusiq Eustachijaus TiskeviCiaus 
keliony Nerimi jq pakartojant ir naujai pazvel

giant i praeiti· 
Leidinys ,,Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje" 

renginio metu dar nebuvo isvydys dienos sviesos. 
Vietoj jo K. Skvorzov ir vienas jo redaktori4 

v 

V. Simenas pristate naujq leidini "Germania-
Sarma tia" . 

Konferencijos dalyvi4 kitq dienq lauke apZval
gine ekskursija po Kauno fortus (A. Pociunas) ir 
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senamiesti bei pili (A. Zalnierius). 
Konferencija Kaune simboliskai uzbaige 

2008 m. archeologini sezonq. Darb4 ratas vel gry
ziasi i pradziq. Prasideda naujas ciklas, 0 jo pra
dzioje - Lietuvos archeologijos draugijos ir 
Lietuvos nacionalinio muziejaus organizuojami 
ketvirtadienio vakarai. Pirm~4 susitikim4 metu 
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buvo pasakojama apie kunigq Juozapq Ziogq 
v 

(V. Ostasenkoviene ir A. Sapaite) ir Vladimirq Ka-
sirskj (G. Zabiela, L. Kurila). Temos pasirinktos 
neatsitiktinai - artejanci4 istorini4 jubiliej4 dva
sioje vakarai skirti archeologijos istorijai. 
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