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KONFERENCIJOS, SEMINARAI 

cheologijos santykis su skirtingomis moksll! sako
mis - izotopl! tyrimai, DNR analizes, GIS tech
nologijos, nuosedl! bei vulkanologiniai tyrimai, 
taikyti priesistorinil! duomenl! vertinimui. 

Reiketl! paZymeti, kad nors visi konferencijos 
pranesimai buvo suskirstyti i atskiras ir gana ais
kiai apibreztas temines gmpes, nemazos jl! dalies 
tema biidavo platesne. Tad sekcijl! temos tik is da
lies atskleidzia nagrinejam<t tematik<t - paprastai 
ivairiose sekcijose buvo galima rasti patraukliu 
tarpdiscipliniskumu issiskirianCil! pranesiml!. 

-
Tarptautinis seminar as "PRIE BALTlJ KULTU-

v 

ROS 1ST " 

Kiekvienoje mokslo srityje yra mokslininkl!, 
kuril! tyrimai, atradimai ir iskeltos hipotezes turi 
nemazq itak<t tolesnei to mokslo raidai. Archeo
logijos srityje vienas tokil! yra habil. dr. Algirdas 
Girininkas, mokslininkas, didzi<tj<t savo gyvenimo 
dali paskyrys akmens amziaus tyrimams. Jo tyri
netl! objektl! svarba, tarpdisciplinine medziagos 
analize ir hipotezil! novatoriskumas Ierne nauj<t 
poziiiri akmens affiZiaus, 0 kartu ir baItl! genezes 
tyrimuose. 

Algirdo Girininko veikla neapsiribojo vien 
akmens amziaus problematikos tyrimais. Jis daug 
nuveike muziejininkystes, paminklosaugos, arche
ologijos mokslo populiarinimo srityse. Svarbu ir 
tai, kad savo uzsidegimu ir pavyzdziu jis uzkrete 
daugeli zmonil! ir paskatino juos dome tis prois
tore - tiek profesionaliai, tiek megejiskai. 

Biitent platl! veiklos spektr<t atspindejo mar
gas kolegl! ir bendraminCil! biirys, 2009 m. mgse
jo 23 d. susirinkys i Klaipedos universiteto 

organizuot<t tarptautini seminar<t "Prie baltl! kul
turos istakl!" (At the Origins of Baltic Culture), skir
tq habil. dr. Algirdo Girininko sesiasdesimties 
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Manau, kad EAA organizuojamos konferen
cijos yra gana nebloga mokykla, nes Cia daznai 
lieciamos tokios temos, kurios Lietuvos archeo
logineje tradicijoje nutylimos, dalyviai turi gali
myby pazinti kitl! salil! archeologijos mokslo 
kryptis ir tendencijas. 

2010 metl! konferencija vyks Hagoje. AS no
riu paraginti kolegas dr<tsiau atverti baltiskosios 
kuItiiros radinius tarptautinei auditorijai. 

v 

Mindaugas BERTASIUS 

metl! jubiliejui pamineti. Seminare dalyvavo 12 
v 

pranesejl! is Lietuvos, Latvijos ir Svedijos. Dalis 
pranesiml! buvo apie pati Algird<t Girinink<t, jo 
moksliny veikl<t ir tiesiogini ar netiesiogini indeli 
i Lietuvos archeologij<t, likusieji skirti ivairioms 
proistores tern oms. 

Renginys prasidejo gana neiprastai. Audronei 
Bliujienei atidarius seminar<t, 0 Klaipedos univer-

v 

site to rektoriui Vladui Zulkui tams sveikinimo zo-
di, buvo pristatytas Olijardo LukoseviCiaus ir Algio 
Kuzmicko filmas panasiu kaip ir seminaras pava
dinimu "BaItl! kultiiros istakl! beieskant". J 0 tiks
las, vieno filmo kiirejl! zodziais, - atkreipti demesi 

nuo objekto i subjekt<t, idemiau paZvelgti i pati 
zmogl!. Filme parodyta viena archeologinil! Zval
gyml! Kaisiadoril! rajone diena bei kolegl! komen
tarai, kurie atskleide tiek retai kada pastebimas, 
o gal ir daug kam ndinomas Algirdo Girininko 
charakterio savybes, tiek didziuly jo patirti bei nuo
pelnus archeologinil! parninkll! paieskl! srityje. 

Torno Ostrausko pranesimas buvo skirtas ju
biliato indeliui buriant ir ugdant akmens affiZiaus 
specialistus ir vadinamajai "Kretuono mokyklai" 
aptarti. Pasak pranesejo, Algirdas Girininkas ir 
Kretuonas buvo ir yra neatsiejami. Jau lauko eks
pedicijose atsiskleide Algirdo Girininko kaip mo
kytojo savybes, daugeli paskatinusios akmens 
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1 pay. Seminara dalyviai. A. Zilinskaites nuotr. 

amziaus tyrimams. Tiesioginiai ar netiesioginiai 

"Kretuono mokyklos" laimejimai (parengtos dvi 
specialist4 kartos, nauji lauko ir medziagos tyri
m4 metodai, apie tiikstanti Zvalgyt4 ir rast4 ak
mens bei bronzos amziaus paminkl4 ir kt.) Ierne, 
kad Lietuva sioje srityje tapo lydere ir erne daryti 
itak"! viso Ryt4 Baltijos regiono ankstyvosios pro
istores tyrinejimams. Baigys pranesim,,! Tomas 
Ostrauskas padekojo uz puikias ekspedicijas ir uz 
visk,,!, ko Algirdas Girininkas ji yra ismokys. 

Pranesim,,! skaieiusi Ilga Zagorska apgailesta
YO, kad neturi toki4 grazi4 prisiminim4 apie jubi
liat"! kaip Tomas Ostrauskas. TaCiau ji sake puikiai 
prisimenanti Algirdo Girininko apsila "! per 
Zvejniek4 gyvenvietes kasinejimus ir padekojo uz 

v 

tuomety pagalb"!. Zinodama, kad Algirdui Giri-
ninkui artima simbolikos tematika, kolege is Lat
vijos paruose pranesim,,! apie tam tikrus akmens 
amziaus laidosenos ypatumus Ryt4 Baltijos regio
ne, butent - apie ochros naudojimo tradicijas ir 
j4 pokyeius mezolito - neolito laikotarpiais. Pra
nesime daugiausia remtasi Zvejniek4 kapinyno 
medziaga. 

Ilzes Lozes pranesimas buvo skirt as velyvojo 
neolito Ices gyvenvietei, esanCiai Lubano dero 
zemumoje Latvijoje. Pateikta susisteminta 
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E. Sturms ir I. Lozes tyrinejim4 siame archeolo-
giniame paminkle medziaga, aptarti tyrim4 metu 
aptikti pastatai ir radiniai. 

Tuo tarpu Andrejs Vasks, skirtingai nei kole
ges, savo pranesimus skyrusios tam tikroms arche
ologini4 paminkl4 kategorijoms, apZvelge Latvijos 
situacij,,! bronzos arnZiuje, apt are ekonominius ir 
kulturinius pokyCius, vykusius siuo laikotarpiu. 

Po sveCi4 is Latvijos pranesim4 vel sugrizta i 
Lietuv"!, konkreeiai - i Kretuono mikroregion~. 
Nemazai susidomejimo ir diskusij4 sukeIe su nau
jausiais archeologiniais tyrimais Kretuono dero 
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apylinkese supazindinys Egidijaus SataviCiaus pra-
nesimas. Seminaro dalyviams pristatyta unikali 
RekuCi4 3-iosios gyvenvietes tyrinejim4 medzia
ga - aptiktas pastatas bei jame buvys kapas, pa
sak pranesejo, priskiriamas TCineco kulturai. 

Marius Irsenas pranesimo objektu pasirinko 
zoomorfinius ir antropomorfinius atvaizdus is 
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Kretuono, Sventosios, Zvejniek\! ir Karelijos. Pra-
nesejas svarste, ar atvaizd4 tipai gali atspindeti kul-

v 

turinius (Sukines duobelines ir Narvos kultlir4) 
v 

skirtumus bei nagrinejo j4 kilmy ir tradicijas. Siuo 
klausimu pranesimo autorius pateike labiau me
notyriny pozicij"!. 

Lino Daugnoros pranesimas buvo skirtas 
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Lietuvoje dar demesio nesulaukusiai tyrim4 sriCiai -
skerdimo technologijoms. Jos buvo aptartos re
miantis Kretuono 1C gyvenvieteje rastais gyvuli4 
kaulais. Didele kaul4 koncentracija ir ivairios kir
timo Zymes ant j4 leidzia speti sioje vietoje buvus 
kerdyklq. Remdamasis sia osteologine medzia-

ga, pranesejas aptare pagrindinius skerdienos 
dalijimobiidus ir paaiskino bei iliustravo nuotrau
komis, kaip jie atsispindi kauluose. 

Kiek netiketas (ir pasirinktu tyrimo objektu, 
irchronologiniu laikotarpiu) buvo GyCio PiliCiaus
ko pranesimas. Kaip pajuokavo pats pranesejas, 
gelezies amziaus titnaginiai dirbiniai nesulaukia 
demesio, nes akmens amziaus specialist4 nedo
mina sis laikotarpis, 0 gelezies amiiaus tyrineto
jams neidomiis patys ti tnago radiniai. Taigi 
pranesimas, ko gero, yra pirmas atvejis, kai sie ra
diniai aptariami ir nagrinejami platesniame kon
tekste. Analizei pasirinkti titnago radiniai is 
Kernaves senoves gyvenvietes ir Naudvario kapi
nyno. Remiantis siuose paminkluose aptiktais tit
nago radiniais nagrinetas titnago apdirbimas ir 
panaudojimas velyvajame bronzos - senajame ge
leZies amiiuje. Pateiktos G. Osipowicz atlikt4 tit
nago dirbini4 trasologini4 tyrim4 isvados. 

v 

Sis serninaras issiskyre tuo, kad buvo pristaty-
ti net trys nauji leidiniai. Seminaro pradzioje da
lyviai buvo supazindinti su leidiniu "Prie balt4 
kultiiros istakl!" (sudarytojai A. Bliujiene ir G. Za
biela), skirtu siam Algirdo Girininko jubiliejui 
pamineti. Gausiai iliustruotame leidinuke pateikta 
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Algirdo Girininko moksline biografija (E. Satavi-
Cius) ir bibliografija (G. Zabiela). 

Renginyje pristatytas ir naujo KJaipedos uni-
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versiteto rengiamo sesiatomio leidinio "Lietuvos 
archeologija" pirmasis tomas. Serija pradeta pa
ties Algirdo Girininko monografija "Akmens am
zius", kuriq pristate jo kolegos Gintautas Zabiela 
ir Vykintas VaitkeviCius. Knygos pasirodymas ju
biliejaus isvakarese yra labai grazus ir simbolinis 
ivykis, vainikuojantis pastarqji Algirdo Girininko 
mokslines veiklos etapq. 

Dar vienq, nors seminarui tematiskai ir toli
mesny, publikacijq "Apuole. Ausgrabungen und 
Funde 1928-1932" prist ate Jan Peder Lamm ir 
Gintautas Zabiela. Vien4 svarbiausi4 praeito simt
meCio archeologini4 tyrinejim4 publikavimas yra 
reiksmingas ivykis Lietuvos archeologijos istori
joje. Gelbedamas neZinanCius ar primirsusius apie 
siuos tyrinejimus Romas Jarockis paruose pranesi
mq apie Apuoles piliakalnio ir kapinyno arch eo
loginius kasinejimus, j4 metu rastq archeologiny 
medziagq. Kiek veliau, pasibaigus visiems prane-
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simams, buvo galima apziiireti is Svedijos i Lietu-
Vq parveZtus Apuoles radinius. 

Seminarq pranesimu, apibendrinanCiu akmens 
amziaus tyrinejim4 raidq Lietuvoje, uzbaige pats 
jubiliatas. Jis pateike glaustq ankstesnes ir dabar
tines akmens amiiaus tyrirn4 situacijos analizy, ap
tare sioje srityje dirbanCi4 specialist4 mokslini 
produktyvumq, tyrinejim4 mastq, mokslines veik
los kryptis bei pobiidi. Algirdas Girininkas pra
nesime isdeste savo poziiiri i akmens amziaus 
tyrim4 perspektyvas ir nubreze tam tikras ateities 

• gaires. 
Lieka tiketis, kad tose ateities tyrim4 perspek

tyvose Algirdas Girininkas mato ir savo darbus. 
To jubiliatui noret4si ir palinketi. 

• 

Augustina KURILIENE 


