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Archeologijos įnašas į kultūros ir istorijos 
pažinimą yra nepaprastai didelis. Archeologai 
užima privilegijuotą padėtį, nes jie pirmieji 
pamato ir sužino tai, kas kelia daugelio 
susidomėjimą.

Šių metų marijos Gimbutienės skaitymai 
apima platų Lietuvos archeologijos temų ratą. 
eksperimentinės archeologijos projektų dalyviai 
pristatys atkurtų senųjų dirbinių: buitinės 
keramikos ir apavo iš žolės, kanapės pluošto ir 
liepos karnos – gamybos technologijas. toliau 
gilinsimės į metalų – bronzos ir geležies – 
gavybos ir gamybos ypatumus, prisiminsime 
XX a. pirmoje pusėje – XXi a. pradžioje tyrinėtus 
archeologinius paminklus nemuno vidurupyje. 
Domėsimės archeologinių radinių iš Klaipėdos 
krašto likimu, taip pat kokios Lietuvos 
archeologijos vertybės šiandien yra saugomos 
sankt Peterburgo ir maskvos muziejuose. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, 
Arsenalo g. 3

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



Aštuntus metus Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje 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 
Lietuvos archeologiją sužinoti iš pirmų lūpų, 
daugiau ir išsamiau.

simboliškai šie skaitymai dedikuojami 
prof. marijai Gimbutienei (1921–1994). Šių 
metų sausio 23 d. sukanka 90 metų, kai 
Vilniuje gimė būsimoji profesorė, žymiausia 
lietuvių archeologė, daugelio knygų apie 
senosios europos civilizaciją autorė marija 
Gimbutienė. 

Vasario 3 d. 

Eksperimentinės archeologijos vakaras

Virginija Rimkutė
IX–XI a. pintas apavas iš Araišių gyvenvietės 
Latvijoje: technologinis detektyvas
bus demonstruojami atkurto apavo 
pavyzdžiai.

elena Aleksejeva, Viačeslav Kutyrkin, Arnita 
Petrulytė, dr. Adrian selin
VIII–IX a. Staraja Ladogos gyvenvietės 
Rusijoje keramikos rekonstrukcija
bus demonstruojami atkurtų keraminių indų 
pavyzdžiai.

Vasario 17 d.

Žmogus ir metalai

Dr. Agnė Čivilytė
Bronzinių kirvių paslaptis: kam ir kaip 
priešistorėje buvo naudojamas metalas

Dr. birutė salatkienė
Geležies lydymas Lietuvoje: tyrimai ir 
neatsakyti klausimai

Kovo 3 d.

Archeologinių paminklų tyrinėjimai
Nemuno vidurupyje

Dr. Laurynas Kurila, Augustina Kurilienė
Iš Lietuvos archeologijos istorijos: tyrinėjimai 
Dovainonyse (Kaišiadorių r.)

mindaugas mačiulis
Paverknių piliakalnio (Birštono sav.) 
tyrinėjimai 1994 ir 2010 metais

Kovo 17 d.

ARCHEOLITO projekto vakaras

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas, dr. Laurynas 
Kurila, Linas tamulynas
Lietuvos archeologijos vertybių likimas 
užsienyje 

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


