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Archeologijos katedros
mokslinės veiklos apžvalga
2011 metai
Konf eren cijo s , s em in a r a i
2011 m. kovo 17 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos archeologijos draugijos organizuotuose aštuntuosiuose Marijos Gimbutienės skaitymuose
ARCHEOLITO projektui skirtame vakare doc. Aleksiejus Luchtanas ir jaun. m. darb. Linas Tamulynas aptarė Lietuvos archeologijos vertybių likimą užsienyje.
***
2011 m. kovo 28 d. doc. Gintautas Vėlius dalyvavo
Lietuvos istorijos instituto, Materialinės kultūros istorijos instituto bei Lietuvos rusų kultūros fondo organizuotame tarptautiniame seminare „Lietuvos ir šiaurės
vakarų Rusijos viduramžių archeologija ir istorija“ ir
skaitė pranešimą „XIII–XIV a. Kernavės kapinyno palaidojimų etninės priklausomybės klausimu“.
***
2011 m. balandžio 4–8 d. Visbyje (Švedija) vykusiame seminare „The Prehistory of the Baltic Area“
doc. Algimantas Merkevičius perskaitė pranešimą
„Burial rites and religion in the Bronze Age in the
South Eastern part of the Baltic Area“.
***
2011 m. rugsėjo 30 d. archeologei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei skirtoje konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos mokslų akademija kartu su Lietuvos
edukologijos universitetu, prof. Albinas Kuncevičius
skaitė drauge su Ramūnu Šmigelsku parengtą pranešimą „Sąvokos ir terminija: Rytų Lietuvos pilkapių
kultūra ar lietuvių genčių kultūra?“
***
2011 m. spalio 19 d. Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato direkcijos organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Vilnius kaip poezija“, skirtoje
architekto restauratoriaus Sigito Benjamino Lasavicko

85-osioms gimimo metinėms paminėti, doc. Aleksiejus Luchtanas perskaitė pranešimą „Sigitas Lasavickas ir Kernavės rekonstrukcijos“.
***
2011 m. spalio 21–22 d. įvyko Vilniaus universiteto (VU) Archeologijos katedros ir Kopenhagos universiteto archeologų seminaras „Danai Vilniaus universitete“. Jame dalyvavo VU Archeologijos katedros
ir Kopenhagos universiteto dėstytojai bei doktorantai.
Buvo perskaityti devyni pranešimai. Svečiai apsilankė
LDK Valdovų rūmuose, apžiūrėjo Kernavės archeologinių paminklų kompleksą.
P a s k a i t o s , d i s k u s i j o s , p r i s t a t y ma i
2011 m. sausio 25 d. tarptautinės parodos „Kaip
tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“
(Vilnius, Radvilų rūmai) metu doc. Aleksiejus Luchtanas dalijosi įspūdžiais iš 2010 m. liepą Lenkijoje
vykusios Žalgirio mūšio inscenizacijos, demonstravo
fotografinę ir vaizdinę medžiagą.
***
2011 m. liepos 14 d. Žemaičių etnomuzikavimo ir
tradicinių amatų vasaros kursuose Kelmėje prof. Mykolas Michelbertas skaitė paskaitą „Amatai ir amatininkai geležies amžiuje pagal Kelmės rajono archeologinių paminklų tyrimus“.
***
2011 m. lapkričio 3 d. Kražių M. K. Sarbievijaus
kultūros centre pristatyta prof. M. Michelberto monografija „Paalksnių archeologijos paminklai“.
***
2011 m. gruodžio 1 d. Latvijos universiteto Latvijos
istorijos institute Rygoje pristatyta prof. M. Michelberto monografija „Paalksnių archeologijos paminklai“, kalbėta apie Lietuvos archeologijos problemas,
lietuvių ir latvių archeologų bendradarbiavimą.

169

Mokslinio gyvenimo kronika

2011 m. gruodžio 7 d. prof. Albinas Kuncevičius
dalyvavo nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmai
renginyje, skirtame Vilniaus pilių išvadavimo 350 metų
istorinei sukakčiai paminėti. Atnaujintos parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakare drauge su kitais prelegentais diskutavo tema „Kokios vertybės glūdi Vilniaus širdyje?“
D is er ta cijo s
2011 m. rugsėjį Torunės M. Koperniko universitete (Lenkija) prof. Mykolas Michelbertas oponavo
daktaro Jacek Rakoczy daktaro disertacijai „Monety
rzymskie w Polsce środkowej“.
Pr ip a ž in im a s
2011 m. vasario 9 d. Latvijos Respublikos Prezidentas Valdis Zatleras Latvijos ambasadoje Vilniuje
įteikė prof. Mykolui Michelbertui Latvijos Respublikos Pripažinimo Kryžiaus II laipsnio ordiną.
***
2011 m. gruodžio 22 d. Vilniaus universiteto tarybos ir Senato posėdyje prof. M. Michelbertui įteiktas
Rektoriaus 2011 m. mokslo premijos laureato diplomas ir profesoriaus emerito pažymėjimas.

Iš v y k o s
2011 m. gegužės 2–9 d. docentas Aleksiejus Luchtanas dalyvavo Pietų Korėjoje Jeangoko priešistorės muziejaus teritorijoje kasmet rengiamame tarptautiniame
edukaciniame eksperimentinės paleolito archeologijos
festivalyje ir tarptautinės asociacijos, vienijančios muziejus po atviru dangumi, konferencijoje, kurioje skaitė pranešimą apie eksperimentinės archeologijos raidą
Lietuvoje ir Europoje.
***
2011 m. spalio 11–14 d. doc. Aleksiejus Luchtanas buvo išvykęs į Kijevą, kur dalyvavo tarptautinėje
konferencijoje „The practise base of the cultural items
introduce in economy and finance as working capital“.
Konferencija buvo skirta kultūrinių ir ekonominių
santykių tarp Ukrainos ir Lietuvos Respublikos gilinimui.
Svečiai
2011 m. spalio 17–20 d. Rusijos mokslų akademijos Archeologijos instituto prof. habil. dr. Vladimir
Kulakov skaitė paskaitų ciklą apie naujausius archeologinius tyrinėjimus Karaliaučiaus srityje.
Violeta Vasiliauskienė
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