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Tarptautine konferencija "POVANDENINE 

v v _ 

ARCHEOLOGUA BALTUOS REGIONE: ISSU-
KIAI IR PERSPEKTYVOS" 

2009 m. spalio 8-9 dienomis Klaipedoje Lie
tuvos archeologijos draugija, Kulturos paveldo de
partamentas prie KultUros ministerijos, Klaipedos 
universitetas bei ICOMOS Lietuvos nacionalinis 
komitetas surenge svarbiq tiek universitetui, tiek 
paciai Lietuvos archeologijai tarptautinct konfe
rencijq "Povandenine archeologija Baltijos regio
ne: issukiai ir perspektyvos" (UndeIWater Archae
ology in the Baltic Region: Challenges and Perspec

tives). Tai bene pirmoji siai tematikai skirta moks
line konferencija Lietuvoje. 

Per dvi dienas buvo perskaityta 14 pranesiml! 
angll! kalba, kuril! geografija beveik tolygiai ape
me visq Baltijos juros regionq: Lietuvq, Latvijq, 
v 

Svedijq, SUOlnijq, Baltarusijq ir siuo atveju plaCiau-
siai atstovautq Rusijq (i jos skaiCil! itraukus ir kai
myninct Kaliningrado sriti). Savo tyrinejiml! me
dziagq pristate nemazas archeologl! povandeni
ninkl! burys: nuo garbingl! profesoril! iki dokto
ranturos studijas kremtancil! studentl!. Konferen
cija, atsiZvelgiant i nagrinejamos problematikos 
bei pateikiamos informacijos turini, buvo pada
linta i du pagrindinius teminius blokus: jurl! bei 
vidaus vandenl! ir vadinamosios "slapynil!" arche
ologijos, - jiems skirtos atskiros dienos. 

Vienas is konferencijoje nagrinetl! aspektl! bu
vo tyriml! metodologijos ir tarpdisciplininil! me
todl! pritaikymo povandenineje archeologijoje 
klausimai. O. Druzinina savo praneSime supazin
dino su ekologinil! aplinkos pokycil! itakos anks
tyvosioms pajurio gyvenvietems tyrimais, kuril! re
zultatams gauti buvo pasitelkti geografinil! infor
macinil! sisteml!, radiometrinio datavimo, zieda
dulkil! analizes ir kt. metodai. Hidroakustinio fik
savimo, batimetrijos (vandens gylio matavimo) ir 
radiozondavimo galimybes, siekiant archeologine 
prasme turtingame Didziajame Naugarde atrasti 

KONFERENCIJOS, SEMINARAI 

taip pat ir po vandeniu glUdinCius objektus, pri
state minimame mieste dirbantis A. Stepanovas. 
v 

Sis mokslininkas taip pat parode ir specialiai tyri-
nejiml! metu kurtq filmq. Puikiai archeologams 
jau pazistamo aerofotografijos metoda pritaiky
mo subtilybil! nauda povandeninei Latvijos arch eo
logijai buvo iliustruota J. Urtano darbais. Bene 
daugiausia mincil! keIe suomes R. Alvik nusken
dusio laivo tyriml! metodikos klausimas: ar juos, 
labai letai vykstanCius, butina tctsti in situ, ar vis 
delto iskelus tiriamq objektq i vandens pavirsil!, 
taCiau jau jam kenksmingomis sqlygomis? 

Panasiai povandeninio archeologinio paveldo 
bukles bei issaugojimo tematikai buvo skirti keli 
sveCil! is uzsienio skaityti pranesimai. Labai ido
mus ir kiek neiprastas pasirode J. Hanssono at-

v 

likto darbo pristatymas. Sis archeologas aplanke 
jau zinomas paskendusil! laiV\! vietas ir jas gausiai 
uzfiksavo foto- ir videomedziagoje, tuo siekdamas 
nustatyti naturalil! bei zmogaus sukeliaml! veiks
nil!, ypac nardymo, zalos objektui mastq begant 
laikui. Tai leis ateityje tinkamai ivertinti ir numa
tyti didziausiq neigiamq povei!q po vandeniu esan
Ciam paveldui lemianCius faktorius. Nemaziau 
naudingas pasirode ir M. Leino pranesimas, ku
riuo buvo pasidalinta suomiskosios gelbejamosios 
povandenines archeologijos patirtimi. 

Teminiu poziuriu atskirq blokq sudare vidaus 
vandenl! tyrinetojl! pristatymai, supazindinct ren
ginio klausytojus su slaV\! archeologl! pastanU4 
metl! laimejimais ir atradimais pelkil! (M. Kryvalt-
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sevicius), durpyninil! (M. Carniauskis) bei polini4 
gyvenvieCil! (J. Dolbunova kartu su A. Mazurke
viciumi) tyrinejiml! srityje. Tuo tarpu vieno is ke
lil! Lietuvos archeologl! povandenininkl! atstoY4 
R. Kraniausko pristatytas Rasios ezero atradimas 
pagristai leido jo autoriui kelti idejq nustaCius val
Cil! bei luotl! gamybos technologijl! sqsajas. Laivo 
atradimo, ilgai uztrukusio jo restauravimo bei ga
liausiai ekspozicines paskirties suteikimo istorijai 
buvo skirtas I. Bojkinos pranesimas, parodys 
puikl! povandeninio paveldo issaugojimo ir vi-
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KONFERENClJOS, SEMINARA! 

suomeninio svietimo pavyzdi. Auton~ savo kalb,,! pa
gyvino filmuota bei kompiuterines grafikos medzia
ga, kurioje buvo uzfiksuoti visi aptarti procesai. 

Konferencijoje nebuvo pamirsti ir naujq po
vandenines archeologijos vietq Zvalgymai. Moks

lininkai ir visi besidomintieji buvo supazindinti su 
Rusijoje vykdyto ir nemazai naujq duomenq su

teikusio nuskendusiq laivq liekanq paieskos pro
jekto rezultatais (P. Sorokinas). Lietuvos povan

denines archeologijos tyrinejimai, be abejo, taip 
v 

pat sulauke de ramo demesio ir ivertinimo. v. Zul-
kus pristate pastarqjq metq musq salyje vykdytus 
tyrinejimus bei jq projektus, 0 E. Pranckenaite ne 

tik apZvelge povandenines archeologijos situacij,,! 

ir istorij,,! Lietuvoje, jos atstovq laimejimus, bet ir 

Ketvirtasis baltq ir suomiq archeologq teorines 

archeologijos seminaras "ARCHEOLOGIJA IR 
TAPATUMAS": BASE 4 

2009 m. spalio 8-10 d. ivyko jau ketvirtasis Bal
tijos saliq ir Suomijos archeologq seminaras (Ar
chaeology and identity. BASE 4: The fourth theore
tical seminar of the Baltic and Finnish archaeolo-

v 

gists). Si kart"! jis surengtas Suomijoje, Hanko pu-
siasalyje, Tvarminne isikurusioje Helsinkio uni
versiteto zoologijos stotyje. I seminar,,! susirinko 
15 pranesejq is Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietu

vos, dauguma jq - ivairiq universitetq doktorantai. 

Tysiant BASE tradicij,,! daugiau orientuotasi i 
teorines archeologijos problemas. Seminaro tema 

v 

pasirinktas identitetas. Si plati s"!voka nuolat su 
vienokiu ar kitokiu atspalviu figuruoja archeolo

gl! darbuose, jai suteikiamos ivairios prasmes. To
del diskusija sia tema buvo labai naudinga, atsklei

dzianti identiteto s"!vokos sudetingum,,! ir atverian
ti nemazai gana netiketq jos reiksmiq. 

Skaityti pranesimai apeme ivairi,,! problema
tikq - ir teorinius klausimus, ir konkreCios me-
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iskele esmines naujq objektq paieskos gaires, ga

limybes bei ateities perspektyvas. 

Konferencijos dalyviai, kuriq daugum,,! suda
re uzsienio sveCiai, be oficialiosios mokslines da

lies, taip pat buvo itraukti i pazintiniq ekskursijq 
program,,!, kur buvo parodytas Klaipedos sena
miestis bei Lietuvos jurq muziejus. 

Besipleciantis negausaus Lietuvos povandeni
nes archeologijos atstovq rata bendradarbiavimas 

su uzsienio kolegomis bei pirm,,! kart"! musq saly
je surengta tokio pobudzio konferencija Zymi ne 

tik atsirandanCius tvirtesnius sios disciplinos zings
nius, bet ir nemaz"! jos entuziastq, povandeninin

kq, iniciatyv"!. Lieka tiketis, kad sis uzsidegimas 
nebus laikinas. 

Gediminas PETRAUSKAS 

dziagos analizy, per kuri,,! dazniausiai buvo megi

nama atskleisti platesnius ar siauresnius identite
to aspektus, ivertinti ivairias teorines nuostatas, 

pateikti modelius ar tiesiog iskelti klausimus. Tai, 
kad identitetas nebuvo vien tusCia s"!voka ar sa

votiska "kepure", uzdeta ant tarpusavyje mazai 
susijusiq temq, 0 isties logiskai junge visus prane
simus, rode sekmingai suformuluot,,! konferenci

jos tematik"!. Palyginti neitemptas serninaro grafi

kas ir nedidelis pranesimq skaiCius Ierne tai, kad 
po daugelio jq kilo gana ilgos diskusijos. Jose irgi 

suformuluota nemazai idomiq minCiq, atkreiptas 
demesys i kai kuriuos svarbius momentus, pavyz
dziui, kelis kartus diskusija pakrypo subtiliq skirtu

mq tarp keliq identiteto dimensijq link: paties in
divido savys suvokimo ir visuomenes jam priskiria

mos tapatybes. Apskritai susidare ispudis, kad iden
titeto s"!voka, is pirmo Zvilgsnio tarsi ir gana aiski, 

kiekvieno archeologo yra suprantama kiek kitaip, 
suteikiant jai ivairias prasmes, priklausomai nuo 

moksliniq interesq, tyrinejamos medziagos ar nau
dojamq metodq. Atskleista poziuriq ivairove, ko 

gero, ir buvo didziausias seminaro privalumas. 
Pirmieji perskaityti pranesimai buvo daugiau 


