
Konferencijos

,,Migracija ir kulttra"

2001 m. gruodZio 17 d. Lietuvos isto-
rijos institute vyko tarptautine tarpdiscip-
linine moksline konferencija ,,Migracija ir
kultura". Konferencijos organizacini ko-
mitetq sudare Irena Regina Merkiene (pir-
mininke), Vida Savoniakaite, Rasa Paukd-
tyte-Sakniene ir Zilvytis Saknys (nariai).
Tai praneSejq skaidiumi bene didZiausia
Lietuvos istorijos instituto etnologq su-
rengta konferencija. Kadangi ji truko tik
vienq dienq, buvo suformuotos keturios
sekcijos ir i konferencijos darb4 isitrauke
visi Etnologijos skyriaus bendradarbiai,
Ukio skyriaus darbuotojai, administracija
ir svediai, tadiau, be abejo, pagrindiniai rd-
pesdiai gule ant energingosios I. R. Mer-
kienes pediq. Nepaisant prane5ejq gausos,
tarpdisciplininio konferencijos pobtrdZio,
nuomoniq ir poZiuriq ivairoves, konferen-
cijos darbas vyko konstruktyviai. Tai liu-
dija prane3imq pagrindu suformuotas lei-
dinys ,,Migracija ir kultura", parengtas
iSleisti.

Konferencijq atidare Lietuvos istorijos
instituto direktoriaus pavaduotojas Darius
Staliflnas. Pasveikinus svedius, pranedim4
,,Miglacijos prieZastys ir pasekmes: situa-
cijos sociologine interpretacija" perskaite
Romualdas Grigas i5 Lietuvos filosofijos
ir sociologijos instituto, praneiim4,,Kultu-
ros rei5kiniq difuzija: teritoriniai aspek-
tai" - Lietuvos geografijos instituto at-
stovas Vidmantas Daugirdas ir ,,Senqjq
Euroazijos ir Afrikos etnines muzikos sa-
vybiq migracija I Siaures bei Pietq Ame-
rik4 ir iU persipynimas: naujos pramogi-
nes muzikos kryptys" - Romualdas
Apanavidius i5 Vytauto DidZiojo univer-
siteto. Po pertraukeles savo tyrimus prane-
Sime ,,Apie statines migracijos fenomenq:
klausimo kelimas (2000 m. etnografiniq
lauko tyrimq Siaurineje Vokietijoje duo-

menimis)" pristate svedias i5 Sankt Peter-
burgo Petro DidZiojo antropologijos ir et-
nografijos instituto Aleksandras Mylniko-
vas. Irena Regina Merkiene perskaite
prane5im4 ,,Gyventojq migracijos itaka et-
ninei kultfrrai: reiSkiniq patalelizmas (Lie-
tuva XX amLiuje)". Po pertraukos konfe-
rencijos dalyviai ir svediai pasklido po
sekcijas.

Sekcijoje,,KultUrq s4veikos" praneii-
mE ,,Lietuvos odininkq patirties iStakos"
skaite ]anina MorkUniene (Lietuvos isto-
rijos institutas),,,Stilines architekturos ap-
raiSkos lietuviq medinese koplytelese" -
Ilona Burinskaite,,,Jaunimo laisvalaikio
kulturos modernejimo bruoZai (paskuti-
nis XX a. dedimtmetis)" - Egidija Rama-
nauskaite,,,Languoto ornamento varian-
tq sklaida Lietuvos tekstileje" - Inga
Neniene (visos trys i5 Vytauto DidZiojo
universiteto),,,Nuotakos rubas Lietuvoie
XX amZiuje: realijos ir prasmiq migraci-
ja" - Irrr.a SidiSkiene (Lietuvos istoriios
institutas), ,,Estq drabuZiq pokydiai X* a.
antrojoje puseje" - viednia i5 Tartu, Esti-
jos nacionalinio muziejaus, Reet Piiri, ,,Eu-
ropos tautq Sokiq itaka lietuviq choreo-
grafiniam folklorui" - Giedre Barkauskaite
(Vytauto DidZiojo universitetas). PraneBi-
mE tema ,,Bendratautines europines etni-
nes muzikos poveikis lietuviq tradicinio
kankliavimo repertuarui" skaite Vida Pa-
lubinskiene (Vilniaus pedagoginis univer-
sitetas), ,,Klaipedos kradto etnine muzika
XX amZiuje: vietiniq tradicijq kitimo prie-
i,astys" - Lina Petro5iene ir ,,Moderniz-
mas lietuviq muzikoje: etninio ir kult0ri-
nio tapatumo ir muzikos madq s4veika" -
Virginija Apanavidiene (Lietuvos muzikos
akademija).

Sekcijoje,,Gyventojq migracija, integ-
racija ir lokalinis tapatumas" Algimantas
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Katilius i5 Lietuvos istorijos instituto per-
skaite prane5im4 ,,Seinq kunigq semina-
rijos klierikq kontingentas: socialine ir ge-
ografine kilme", Irena Stonkuviene i5
Vilniaus universiteto - ,,Balnydios ir mo-
kyklos itaka vaikq ugdymui lietuviq vals-
tiediq Seimoje XX a. pirmojoje pusdje", Re-
gina Laukaityte (Lietuvos istorijos
institutas) - ,,Stadiatikiq integravimasis I
Lietuvos Respublikos gyvenim4 (1918-
1944 m,)". Po pietq pertraukos prane5i-
mus Sioje sekcijoje skaite Lietuvos Respub-
likos socialines apsaugos ir darbo
ministerijos atstovas Vladimiras GraZulis
(,,Prieglobstis Lietuvoje - naujas reiSkinys
valstybes gyvenime (socialines integraci-
jos proceso valdymo aspektas)"), viednia
i5 Latvijos universiteto Latvijos istorijos
instituto Lilita Vanaga (,,Migracija ir 1o-

kaline bendruomene XX amZiuje (maZq
kaimo bendruomeniq lauko tyrimq duo-
menimis)"), Lietuvos istorijos instituto at-
stovai Petras Kah:rius (,,Migracijos itaka
antroponimq kaitai") ir Vida Savoniakaite
(,,ISliekantis tautiSkumas: XX a. pabaigos
Latvijos lietuviq tyrimo duomenimis"),
Irisa Priedite i5 Latvijos etnografinio bui-
ties muziejaus (,,Latviq emigrantai Brazi-
lijoje"). Negalejusio atvykti Rusijos etno-
grafijos muziejaus atstovo i5 Peterburgo
prane5imas ,,Pedioros aukdtupio ir vidu-
rupio komiq lokalinds grup6s: kalbines,
istorines kultnrines ir konfesines saviiden-
tifikacijos problema" buvo perskaitytas.

Dar vienos sekcijos ,,KultCrros elemen-
tq migracija" darbas pradetas Zilvydio
Saknio (Lietuvos istorijos institutas) pra-
nedimu,,Jaunimo paprodiq migravimas
laike ir erdveje: 5v. Valentino diena", As-
tos Venskienes - ,,Moteri5kumo stereoti-
pai ir jq pokydiai (XX a. I puses Lietuvos
spaudos duomenimis)" ir Rasos Radiunai-
tes ,,Kulturos reiSkiniq migracija: Tarpu-
kario Kaunas ir jo priemiesdiai" (abi i5 Vy-
tauto DidZiojo universiteto). Po pietq
pertraukos prane6imq tema,,Piligrimyste
kaip migracijos forma" pristatd Jonas Mar-
dosa (Vilniaus pedagoginis universitetas),
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,,Tradiciniq krikdtynq paprodiq elernentq
migracija" - Rasa Paukityte-Sakniene (Lie-
tuvos istorijos institutas),,,Lietuviq (bal-
tq) ir slavq laidotuviq ritualas: lokalfls bei
migruojantys elementai" - Edita Korzo-
naite (Vytauto DidZiojo universitetas),
,,Antkapiniq paminklq lraiai Lietuvoje:
struktura ir kaita XIX-XX arr.liuje" -Ya-
cys Milius (Lietuvos istorijos institutas),
,,Lietuviq pasakos ,,Zmogus, supratgs gy-
vuliq kalb4" atitikmenys gretimose kal.-
bose" - Lina Valiukaite, taip pat Laima
Anglickiene -,,Tautosaka apie kitataudius:
etniniq stereotipU ir siuZetq migracija"
(abi i5 Vytauto DidZiojo universiteto).

Sekcijoje ,,Migracija ir kulturos istori-
ja" pradeta archeologq praneiimais. Pra-
neiim4,,Marijos Gimbutienes indoeuro-
piediq kilmes teorija. Vizijos ir realybe"
perskaite Algirdas Girininkas,,,Gyvento-
jq bei kulturos rei5kiniq migracijos ir jq
itaka kulturos raidai Lietuvos teritorijoje
akmens ir senajame Zalvario amZiuje (X-
iI tikstantmetis prieS Kristq)" - Tomas
Ostrauskas (abu i5 Lietuvos istorijos insti-
tuto). Prie5pietini posedl baige svedias id
Polocko universiteto Denis Douk praneSi-

mu ,,Etnines migracijos vieta ir poveikis
slavq (krividiq) Padauguvio kultnros su-
siformavimui". Popietiniame posedyje
praneSimus perskaite Gintautas Zabiela
(Lietuvos istorijos institutas;,,Etnines mig-
racijos Lietuviq DidZiosios kunigaik5tys-
tes balti5koje dalle viduramZiais"), Rita
Regina Trimoniene (Siauliq universitetas;
,,Svetim5aliq ir svetimtaudiq bajorq imig-
racija i Zemaittj4XVl a. antrojoje - XVII a.

pirmojoje puseje. Imigracijos kult0riniai
veiksniai ir itakos Zemaitijos visuome-
nei"), Lijana Sataviiitrte-Natalevidiend
(Kultdros ir meno institutas; ,,Rytieti5ki ir
lietuvi6ki motyvai LDK ri5tiniuose kili-
muose (XVI-XVil a.)", Baltarusijos moks-
lq akademijos menotyros, etnografijos ir
folkloro institutui bei Europos humanita-
riniam universitetui atstovavusi Oksana
Kovrik (,,Baltarusiq kilimai - ,,maliavan-
ki": etninis meninis savitumas ir regioni-
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niai skirtumai") ir RDta Guzeviditrte (Lie-

tuvos istorijos institutas ;,,Saianas" ). T aip
pat buvo perskaitytas i5 Minsko negale-
jusios atvykti vieinios, Kult[ros universi-
teto Ganos Barvenavos praneiimas ,,Kul-
ttrros stiliq nuostatr4 migracijos itakos
LDK kunigaikidiq ir magnatq damoms".

Po prane5imq maZdaug valandq sek-

cijose vyko diskusijos. Vakare visi konfe-
rencijos dalyviai buvo pakviesti prie ,,ap-
valiojo stalo". Cia buvo susumuoti
konferencijos rezultatai, patikrintos moks-
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lin6s koncepcijos. Konferencijos svediai pa-

sidZiauge Sio mokslinio renginio vaisin-
gumu, diskutavo apie Siuolaikiniq migra-
cijos procesq bendraeuropiniq tendencijq
ir galimq pasekmiq. Nors dalyvavo etno-
logai, folkoristai, geografai, istorikai, ar-

cheologai, sociologai ir kitq disciplinq at-

stovai, kalbejg skirtingu moksliniu slengu,
ropesiis Europos kulttrros paveldo likimo,
dabarties ir ateities perspektyvq padejo
suprasti vieniems kitus.

x.,..xlLtlaytB >aKnys

Ketvirtoii Europos socialiniq mokslq istorijos konferencija Hagoie

Tarptautinis socialines istorijos institu-
tas, esantis Amsterdame, ketvirt4j4 Euro-
pos socialiniq mokslq istorijos konferen-
cij4 sureng6 Hagoje 2002 m. vasatio 27 -
kovo 2 d. Europos socialiniq mokslq kon-
ferenciju tikslas buvo suburti mokslinin-
kus, socialiniq mokslq metodais tiriandius
istorinius reiSkinius. Sios konferencijos
rengiamos kas dvejus metus. Pirmoji vy-
ko Noordwijkerhoute 1996 m., L998 ir
2000 m. - Amsterdame. 2004 m. tikimasi
iSplesti konferencijos rengimo geografij4
ir j4 surengti ne Olandijoje, bet Berlyne.
Konferencija vyko prabangiuose Olandi-
jos Kongresq centro rumuose. jos metu
buvo surengta ,,Aksant", ,,Berg publis-
hers", ,,Berghahn books", ,,Brill Academic
Publishers",,,Cambridge University
Press",,,Minnesota Population Center",

,NIWI, ,,The Scholars Choise" leidyklq
naujausiq k.ygr-l paroda-pardavimas.
Konferencija vyko 23 kongreso centro sa-

lese. Prane5imai buvo suskirstyti i29 Wp-
tis:,,Afrika",,,Senove",,,Azija",,,Krimi-
nalinis teisingumas", ,,Kulttrra",
,,Ekonomika",,,Edvkacija ir vaikyste",
,,Elitas",,,Etni5kumas ir migracij a",,,Sei-

ma ir demograflja", ,,Geogtafrja", ,,Yalsty-
be ir politika", ,,Sveikata", ,,Datbas",
,,Lotynq Amerika",,,Viduriniai amLiai",
,,Tautos ir nacionalizmas", ,,Zodin6 isto-
rija",,,P olitiniai judejimai",,,Kokybiniai
metodai",,,Religija",,,Kaimas",,,Seksu-
alumas",,,Socialine nely gybe",,,Technolo-
gija" , ,,Teotija", ,,Miestas", ,,Moteris ir
Iytis",,,Pasaulio istorija". Kiekviena kryp-
tis buvo suskirstyta i kelias sekcijas, kai
kurios - dar i kelias sesijas. A5 pasirinkau
,,Kulturos" krypti ir sekcij4 ,,Tradicija ir
kultlros paveldas modemioje visuomene-
je", kuri turdjo susidaryti i5 keturiq sesijq
(ivyko tik trys, nes ketvirtosios praneiejai
neatvyko). Sesijai buvo numatytos dvi dar-
bo valandos. Ne daugiau kaip pusd laiko
buvo skiriama praneiimams, visas kitas -
diskusijoms. Su daugeliu praneiimq jau
buvome susipaZing, nes iq autoriai, kon-
ferencijos organizatoriq nurodymu, at-
siunte tekstus elektroniniu pa5tu. Taip pat
konferencijos iSvakarese gavau elektroni-
niu paitu sekcijos pirmininko johno Hel-
slooto i,inutg, kad kiekvienas Sios sekcijos
pirmininkas turds apib0dinti tyrimo, pa-
gal kurl parengtas prane5imas, pobhdl ir
motyvuoti, kodel pasirinkta 5i sekcija.
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Sesijos ,,Tradicija ir kultUrinis pavel-
das modernioje visuomeneje I" pirminin-
kas ir koreferentas buvo Johnas Helsloo-
tas, atstovaujantis Amsterdame esandiam
Meertens instituto Etnologijos skyriui. pra-
nedimus skaite Aleksandra Pavisevic (Ser-
bijos mokslo ir meno akademija, Etnogra-
fijos institutas, Belgradas, Jugoslavija) -
,,Vedybos socialiniu pokvdiu Sviesoie Ser-
bijojel' ft Zilvytis fei"araas'Satcnyi 1t-ie-
tuvos istorijos institutas, Etnologijos sky-
rius) - ,,Lietuvos kalendoriniq Svendiq
kaita ttrkstantmediq sandrlroje".

Aleksandra Pavisevic analizav o vestu-
viq paprodius pokario Serbijoje, aptare in-
dustrializacijos, agrarines reformos, ateiza-
cijos, feminizmo, seksualines revoliuciios
ir kitq socialiniq pokydiq reikimg vedybq
strukhfros kaitai. |i teige, kad civilinq met-
rikacij4 vel pakeite baZnytine santuoka.
Tadiau griZimas i baZnydi4 nevienodas
kaime ir mieste.

Zi|vyiio Saknio praneSimas buvo skir-
tas XX a. jaunimo paprodiq analizei. So-
viefmediu deformuojamas jaunimo ebrinis,
lokalinis, konfesinis tapatumas atsisklei-
de ir jq kalendorinese Sventese. 1988-
1990 m. ir pirmaisiais nepriklausomybes
metais buvo akcentuojamas visi5kas gri-
Zimas prie tarpukario tradicijq, tadiau po
keleriq metq, nykstant i5 Rytq perimtoms
tradicijoms, greta atgaivintq lietuvidkq pa-
prodiq perimamos i5 Vakarq tradicijos.
Spariiai nyksta atgaivintos advento ir ga-
venios tradicijos, turejusios dideli poveiki
Velykq, Kaledq paprodiams. Formuojasi
visiems lietuviams bendros Sventes, pra-
rasdamos lokalinius savitumus, kartu ir
konfesini turini. Buvo padaryta i5vada,
kad pastaraisiais metais susiaurejgs Lie-
tuvos respublikos gyventojo identitetas vel
plediamas iki Europos gyventojq ribq.

Diskusijose analizuota kulturos pavel-
do sqvoka ir jos traktavimas etnologq ir
istorikq darbuose. Diskutuota ir del Ser-
bijos bei Lietuvos religingumo kaitos pa-
naiumo, akcentuojant tam tikras tenden-
cijas pokomunistiniuose kradtuose.
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Antrajai sesijai vadovavo ir korefera-
vo Bulgarijos mokslq akademijos Folklo-
ro institutui atstovavusi Miglena Ivano-
va, prane5imus skaite Reinhardas Johleris
(Vienos universitetas, Europos etnologijos
katedra, Viena) -,,Europos s4junga tradi-
cijos ir kultflros paveldo konstruotoja,, ir
Miroslavas Niskanovicius (Serbijos moks-
lo ir meno akademija, Etnografijos insti-
tutas, Belgradas) - ,,Tradicija ir moderni-
zacija Seimos susiejimuose".

Reinhardo johlerio prane5imo ideities
ta5kas - pasaulio parodoye Hanoveryje,
Europos paviljone, originaliai pristatyta
Austrijos regiono Vorelbergo kultura. eia
buvo surengta tradicines ir moderniosios
europeizuotos kulttros sintezq atspindin-
ti ekspozicija. Taipavyzdys, kaip paprasti
produktai, kaip, pavyzdZiui, sdris, ivel-
kami i lokalines kulturos paveldo rflbq ir
pateikiami Europos rinkai. Kulturos pa-
veldas panaudojamas Siuolaikiniams
poreikiams ir per turizm4 sprendZia eko-
nomines problemas. Ankstesniesiems et-
nologams tradicine kultlra buvo akivaiz-
di ir paZistama. Kultiros paveldas buvo

.suvokiamas kaip esantis stabilus. praei-
ties etnologai susidurdavo su modernia
miestietiSka auk5tEja interkulhrra ir j4 trak-
tuodavo kaip opozicij4 tradicinei etninei
kult0rai. PanaSus 5io proceso tgsinys pa-
stebimas dabar EurokultDros sankirtoje su
regioniniq ir etniniq kulturq ivairove. pra-
ne5djas nesutiko su tradicijq ir kulturinio
paveldo konstravimu autentiSkq kulttrros
formq lygmenyje, nes jie taip pat kinta
laike.

Miroslavas Niskanovicius, remdama-
sis spauda, lauko tyrimais, nagrinejo
Seimq susiejimus Serbijoje, i5keldamas et-
ninius ir konfesinius tq susirinkimq as-
pektus. Padiskutavus apie kulturinio ta-
patumo paieikq sqjfidi kitose Europos
tautq maZose socialinese bendrijose, griZ-
ta prie kulttrros paveldo ir jo europeizaci-
jos problemq.

Trediajai sesijai vadovavo ir korefera-
vo Meertens instituto Etnologijos skyriui
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atstovavusi Hester Catherine Dibbits. Pra-
ne6imus skaite Nikolajus Voukovas (Vi-
durio Europos institutas, Istorijos skyrius,
Budape5tas) - ,,Tarp Zodines ir raBytines
informacijos: fokloro reikime etniSkumo
formavimui pagal 1860-1870 Bulgarijos
periodinius leidinius" ir Sasa Nadeljkovic
(Belgrado universitetas, Technologijos ir
antropologijos skyrius) -,,Identi5kumas
kaip strategija: etniSkumas ir nacionaliz-
mas serbq ir juodkaLriediq santykiuose".

Nikolajus Voukovas anabzav o bulgarq
tautinio atgirnimo laikotarpi kai inteligen-
tij a periodineje spaudoj e populiarino etn-ing
kult[rE. Tyrinetojas atskleide jos poveikl et-
ninei kulhfrai ir nacionaliniam atgimimui.
I5vada - tokiu bndu eiliniai bulgarai buvo
itraukti I tautos kurimo procesa.

Lietuvos kryidirbystei skirta konferencija

2002 rn. kovo 19 d. lvykusi4 Lietuviq
katalikq mokslo akademijos ir Lietuvos
nacionalinio muziejaus organizuotE kon-
ferencij4,,Lietuviq kryZdirbyste" galima
vertinti kaip mokslo bendruomenes, besi-
domindios Siuo etnines kult0ros reiSkiniu,
atsakq i2001, m. geguZ6s 18 d. UNESCO
patvirtintq Lietuvos kryZdirbystds ir jos
simbolikos itraukim4 i pasaulines vertes
nematerialaus paveldo Sedevrq s4ra54.
Konferencijos iniciatorius vyskupas Jonas
Boruta SJ i5rei5ke vilti, kad pasaulinis pri-
paZinimas ir ivertinimas paskatins visuo-
menq paZvelgti I lietuvir4 kryZdirbystes
fenomen4 kitame lygmenyje, o 5i konfe-
rencija taps atspirties taiku telkiant ivai-
riq krypdiq tyrinetojus kartu dirbti.

Dedimtle konferencijos metu skai-
tytq praneiimq, kuriq autorius sukviete
Vacys Milius, analizuojant tradicinq ir
Siuolaiking lietuviq kryZdirbystq, atskleis-

Sasa Nadeljkovic analizavo nedideles

]ugoslavijos etnines grupes - juodkalnie-
diq sEveik4 su serbais nuo XII a. iki Siq
dienq, Sios etnines grupds sudare serbq
tautE, tadiau skirtingas istorinis likimas ir
savirai5kos budai padejo iSlikti juodkal-
niediams kaip sudetinei tautos daliai. Kiek
padiskutavus del minetos spaudos tiraZq
ir galimybes I bulgarq tautinio atgimimo
proces4 itraukti eilinius bulgarus, pereita
prie bendresniq etniniq problemq Jugos-
lavijoje ir kitose Europos Salyse. Organi-
zatoriaidalyviams padekojo uZ aktyvq da-
lyvavim4 konferencijoje ir pakviete i
penkt4j4 Europos socialiniq mokslq isto-
rijos konferencijq Berlyne.

Zilaytis Saknys

tas 5io daugialypio kulturos reiSkinio i5-
tirtumas, problematika ir aktualijos. Pra-
neSimq, skirtq tradicinei kryZdirbystei,
gausa parodd, kad 5is kryZdirbystds rai-
dos etapas tebedomina daugelio krypdiq
specialistus, kad jame tebera daug nepa-
liestq temos aspektq. Keletas konferenci-
jos praneiimq buvo apie memorialiniq pa-
minklq mening ivairovg, semantik4 ir
regioninius savitumus. NemaZai ddmesio
skirta geleZiniams kryZiams ir geleZinems
paminklq virdunems. Antanas Stravinskas
(Lietuvos mokslq akademijos biblioteka)
ir Alfredas Sirmulis (Vilniaus dailes aka-
demija) gvildeno memorialiniq paminklq
kilmes klausimus, parode mening geleLi-
niq kryZiq ir paminklq virSlniq ivairovg,
apibndino simbolinl jq puo5ybos pobddi,
regioninius geleZiniq kryLl4 savitumus.
Ilonos Burinskaites (Vytauto DidZiojo uni-
versitetas) prarLe5imas buvo apie negausiq
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memorialiniq paminklq grupe - medines
Rytq Lietuvos koplyteles. Buvo paaiSkinti
5iq paminklq architekhrros savitumai, jq
iStakos, lyginant Rytq Lietuvos koplyte-
les su analogiSkais Lenkijos statiniais.
Skaidres Urbonienes (Lietuvos nacionali-
nis muziejus) prane5ime nagrineta medi-
niq Sventqjq skulptflrq siuZetq paplitimas
ivairioje aplinkoje statomuose paminkluo-
se. Praneiimo autorg dominantis idejinis
siuZeto ir aplinkos rySys buvo grtndLia-
mas statistiniais duomenimis. Jono Mar-
dosos (Vilniaus pedagoginis universitetas)
pranedime analizuota KryZiaus dienq
Sventimo krikSdioniSkoji ir ZemdirbiSkoji
tradicija. Vacys Milius (Lietuvos istorijos
institutas) supaZindino su XX a. antrojoje
puseje lietuviq i5eiviq atliktais memoria-
liniq paminklq tyrinejimais. Inos Orinaus-
kaites (Nacionalinis M. K. eiurlionio dai-
les muziejus) pranedime, remiantis
archyvine vaizdine medliaga, pristatyta
Nacionalinio M. K. eiurlionio dailes mu-
zrejaus Liaudies meno skyriuje sukaupta
ikonografine medZiaga kryZdirbystes
tema.

Siuolaikines kryldirbystes perspekty-
vos, raidos tendencijos ir aktualijos, tradi-
cijos t4sa ir transformacijos buvo palies-
tos Ales Podiulpaites (Lietuvos liaudies
kulturos centras), Mildos Richardson (Bos-
tono universitetas) ir Vytenio Rimkaus
(Siauliq universitetas) pranedimuose. AIe
Podiulpaite daugiau demesio skyre Siuo-
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laikiniq kryZdirbystes raidos tendencijq ir
paminklq menines raiSkos formq vertini-
mui Lietuvoje, o Milda Richardson anali-
zavo kryidirbystes tradicijq tgsimq tarp
Jungtinese Amerikos Valstijose gyvenan-
diq lietuviq, akcentuodama tradicijos i5-
saugojimo reikSmq ja atnaujinant. Vyte,
nio Rimkaus pranedimas paliete g)'vojo
kryZdirbystes paveldo -KtyLi4 kalno i5-
likimo, tvarkymo ir apsaugos problemas.

Konferencijos pranedimai bus paskelb-
ti ,,Lietuviq katalikq mokslo akademijos
metraSdio" XXI tome.

Konferencijq ulbaigd paroda, kurioje
buvo pristatyta nedidele dalis Lietuvos
liaudies meno ekspo zicijos, demonstruo-
tos 1925 m. Monzoje (Italija) ivykusioje II
tarptautineje dekoratyvinio meno paro-
doje. Parodai pateiktos memorialiniq pa-
minklq nuotraukos i5 Adomo Varno
kolekcijos, saugomos Nacionaliniame
M. K. Ciurlionio dailes muziejuje. JE pa-
gyvino medines Sventqjq skulptureles bei
geleZines paminklq viriunes i5 to paties
muziejaus fondq.

Konferencija,,Kry Ldirby ste Lietuvoje"
ir paroda buvo prasmingi akcentai, sujun-
ge du svarbius Lietuvos etninei kulturai
lvykius: pirmaji lietuviq kryZdirbystes kfl-
riniq pristatym4 tarptautiniu mastu
7925 m. Monzoje ir dabartini kryZdirbys-
tes pripaZinim4 itraukiant i pasaulines
vertes nematerialaus paveldo Sedevrq sq-
radq.

Ilona Burinskniti

rimq centro, VDU Humanitariniq mokslq
fakulteto Etnologijos ir folkloristikos
katedros ir Siauliq universiteto Kulturi-
nes antropologijos centro. Sekcijq ir pra-
ne5ejq gausa leidZia tik trumpai apibu-
dinti atlikt4 darbq.

,,Dabarties kultura: savlimond ir raiSkos formos"

2002m. balandZio 5 d. Vytauto DidZio-
jo universitete lvyko konferencija ,,Dabar-
ties kultura: savimone ir rai5kos formos",
suorganizuota VDU Humanitariniq moks-
lq fakulteto Etnologijos ir folkloristikos ty-
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Plenariniame posddyje (pirmininkavo
Irena Regina Merkiene ir Romualdas Apa-
navidius) konferencijos svedius pasveiki-
no Vytauto DidZiojo universiteto mokslo
ororektorius Liudvikas Pranevidius. Irena
Regina Merkiend (Lietuvos istorijos insti-

tutas) perskait6 gausiais empiriniais duo-
menimis paremtq teorinl prane5im4
,,Ankstyvieji etninio tapatumo irimo Zen-

klai: vertybines orientacijos". ApZvelgda-
mas pasaulio valstybiq etnomuzikologi-
jos tyrimo tendencijas, pranedim4 ,,Etnines
muzikos tarpdisciplininiai tyrimai: meto-
dologijos problemos" perskaite Romual-
das Apanavidius (Vytauto DidZiojo uni-
versitetas). Vytenis Rimkus (Siauliq
universitetas) praneiime,,Agitacinis me-
nas: raiSkos ribos" aptare ilgamediq ste-

bejimq rezultatus, atskleide agitacinio me-

no ir socialinds aplinkos s4sajas. Plenarinis
posedis baigesi Tomo Sodeikos (Vytauto
DidZiojo universitetas) pranedimu,,Filo-
sofija kaip.. kultiir4 (dez)integruojantis
veiksnys". Sis praneSimas dave peno aP-

m4stymams ir paskatino konferencijos da-

Iyvius paZvelgti i savo tyrimo objektus

.,i5 Salies".
Po plenarinio posddZio vyko darbas ke-

liose sekcijose:,,Moderniosios kulturos
Zenklai ir tekstai" (pirmininkavo Egidija
Ramanauskaitd ir Arunas Vaicekauskas),

,,Etninio ir kultflrinio tapatumo proble-
mos" (pirmininkavo Rasa Radiunaite ir
Zilvytii Saknys), ,,Etnines muzikos trans-
formacijos dabarties kultlrroje" (pirminin-
kavo Alfonsas Motuzas ir Rimantas Sliu-
Zinskas),,,Tarpdisciplininiai tyrinejimai:
metodologijos problemos" (pirmininkavo
Gintautas MaZeikis),,,Dabarties folkloro
tendencijos" (pirminink av o Gralina Kaz-
lauskiene).

Sekcijos,,Modernios kulturos Zenklai
ir tekstai" rytineje sesijoje prane5im4 ,,Kul-
turos sinergetika: chaoso savidetermina-
cijos dialektika" perskaite Kgstutis Serpetis
(Siauliq universitetas), Vytauto DidZiojo
universiteto atstovd Jurga ]onutytd - ,,Ki-
do kriterijai Siuolaikineje kultfiroje", Jani-

205

na Sabaite-Melnikoviene supaZindino su

savo tyrimais praneSime ,,Tapatybds (sa-

vi)raiSka virtualioje kulttrroje: atspindZiai
naujoje Ziniaskl.aidoje", Aurelija Dagilyte
(Vytauto DidZiojo universitetas) - ,,Sim-

bolind komunilcacija virtualiose aplinko-

se: veik6jq i.aidimai". Po pietq Egidija
Ramanauskaite (Vytauto DidZiojo univer-
sitetas) skaitd praneiim4 ,,Dabarties kul-
tiros heterogeniSkumo poZyrniai: kultu-
rines bendrijos", Povilas Mataitis (Lietuviq
folkloro teatras) -,,Tautinio tapatumo ieS-

kojimq pavidalai: Lietuviq folkloro teatro

klrybos kelias", Au5ra Zabieliend (Lietu-
vos istorijos institutas) - ,,Folklorinio an-

samblio dalyvis modernioje visuomeneje",

Arunas Vaicekauskas - ,,Karnavalo ele-

mentai diq dienq Sventese", Gediminas
Karobiis (abu i6 Vytauto DidZiojo univer-
siteto) -,,Modernieji Sokio lsiknnijimai: ly-
tiSkumo aspektas".

Sekcijoje ,,Etninio ir kultlrrinio tapatu-
mo problemos" rytineje sesijoje prane5i-
m4,,Modernios kulturos itaka tarpukario
Kauno priemiesdiams" skaite Rasa Radifr-

naite (Vytauto DidZiojo universitetas),

,,Kuit0rq s4veika ir turizmas: Dzlkijos na-

cionalinis parkas" - Lilvytis Saknys (Lie-

tuvos istorijos institutas),,,Moteri5kumo
ir vyriSkumo suvokimas Siuolaikineje kul-
tflroje" - Asta Venskiene (Vytauto DidZio-
jo universitetas), ,,Etniniq stereotipq kai-
ta: tautybds studentq akimis" - Dalia
Senvaitytd (Vytauto DidZiojo universite-
tas). Po pietq praneSim4 ,,]aunimo ben-

dravimo kult[ra Suvalkijos ir Zemaitijos
kaime: XX a.3-9 de5imtmetis" skaite An-
dZelika Lapinskiene (Vytauto DidZiojo
universiteta s),,,1J Lkalb djimai tradicindj e ir
dabartin6je kulturoje" - Dovild Kr.rlakaus-

kiene (Vytauto DidZiojo universitetas),

,,socialinio ir tr<ult0rinio tapatumo raiSka

vaikysteje" - hudrone Juodaityte (Klaipe-
dos universitetas).

Sekcija,,Etnines muzikos transforma-
cijos dabarties kultflroje" buvo skirta et-
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nomuzikologijai. Rytineje sesijoje prane_
5im4,,Etniniq tradicijq transformacijos
B. Kutavidiaus oratorijoje ,,paskutines pa_
goniq apeigos" ir jq moderni iirai5ka,,
skaite Virginija Apanavidiene (Lietuvos
muzikos akademija),,,Lietuviq kompozi_
toriq akademiniai k0riniai akordeonu: et-
niniq tradicijq transformacija profesiona_
lioje krlrybole" - Gintaras Baldiunas
(Lietuvos muzikos akademija). po pietq
pranedimq,,Lietuvos kalvarijq Kryliaus
keliq apeiginiai paprodiai: taip tradicijos
ir naujoviq" skaite Alfonsas Motuzas
(Sv. Antano religijos studijq institutas prie
Vytauto DidZiojo universiteto Kataliktr te-
ologijos fakulteto),,,Adventiniq,,Mariios
Valandq" giesmiq bei maldq tradiciia ir
dabartis" - Virginija Kvasaite (Vytauto Di-
dZiojo universitetas),,,Akustiniji folklori_
nio dainavimo ir jo peremimo tyrinejimq
metodai" - Rytis Ambrazevidius (Lietu_
vos muzikos akademija),,,Lietuvininkrl
dainuojamoji tradicija XX amZiuje" -Li-
na PetroSiene (Vytauto DidZioio universi-
tetas), ,,Etninio kankliavimo tradicijos mu-
zikos mokykloje" - Vida palubinskiene
(Vilniaus pedagoginis universitetas).

. Tulp pat darbas vyko sekcijose ,,Tarp-
disciplininiai tyrinejimai: metodologijos
problemos" ir,,Dabarties folkloro tenden-
gijos". Pirmojoje buvo skaitytas Gintauto
MaZeikio (Siauliq universitbtas) praneii-
mas "Kulturines antropologijos pietra pi_
lietiSkumo ir tarnybos tavinimo progiu-
mose (C.A.S.E.)", Elinos Nauiokiitienes
(Vytauto DidZiojo universitetas),,Antro-

2002 m. balandZio 1t-12 d. Estiios na-
cionaliniame muziejuje (Tartu) vyko tarp-
tautine moksline konferencija ,,Etnines ir
kulttlrines maZumos". Muzieius konferen-
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pologijos ir literahrrologijos metodologijq
sqveika", Audrones Rimkutes (Vilniius
universiteto Kauno humanitarinis fakul-
tetas) -,,Antropologiniai tyrimo metodai
socialinese mokslo studijose,,, Benignos
Skalausienes (Vytauto Didiiojo univ"ersi-
tetas) ,,Apeigines darbo ir kalendoriniq
apeigU dainos: Zanro klausirrrai", antroio_
je - Rrltos Stankuvienes (Siauliq univeisi-
tetas) -,,Pasakq gyvavimo budai XXI a.,,,
GraZinos Kazlauskiends (Vytauto DidZio-
jo universitetas) - ,,Folklorines tendenci-
jos modemiajame S. Gedos eileradtyie vai-
kams", Laimos Anglickienes (Vytauto
DidZiojo universitetas) - ,,Kitatarr3iq pu_
veikslas Siandieniniame folklore,,.

Pasibaigus darbui sekcijose, vyko dis_
kusijos, o pasibaigus konferencij;i - Vy-
tauto DidZiojo universiteto svediu,,u*.rt-
se klubas,,Antropologinis projektas,,
(pirmininkavo Gintautas VtaZeitis ir Esi-
dija Ramanauskaite). Buvo pateikti J"ie
projektai: Laimos proikutes ir Daivos Sed_
kauskaites (VDU folkloro ansamblis)
folkloro interpretacijos,,Atvelykio mar-
guiiai", Austes Nakienes (Lietuviq litera-
turos ir tautosakos institutas) projektas
,,Nuo pasakq modiutes grytelejJiki kom_
gaktiniq plokiteliq parduotuveje,,, Rutos
Zarskienes (Lietuviq literattroi ir tauto-
sakos institutas) -,,Gyvoji ir atkurtoji et-
ninio instrumentinio muzikavimo traiici-
jos" ir Gedimino Karoblio (VDU) _
,,Pramoginiq poriniq Sokiq fenomenolo-
gija".

Zilaytis iaknys

Apie konferencijA ,,Etnines ir kultfrrin6s maiumos,, Estijoje

cijas rengia kasmet, jau 43-iuosius metus.
{ 5iq metq rengini atvyko 25 tyrinetojai id
Suomijos, Estijos, Rusijos, Komijos, Latvi-
ios ir Lietuvos.



Pirmaji pranedim4,,Kulturos koncep-
cijos politizacija: Siaures Norvegijos pa-
vyzdys" pristate Marjut Anttonen i5 Tur-
ku. ]i remesi teorine samprata, kad kultura
yra nuolat kintantis vyksmas. Siuo metu
pasaulyje aktuali tema - etninio ir kultU-
rinio tapatumo politizavimas. Noredama
parodyti, kaip etniSkumas siejasi su poli-
tika, 5i4 problem4 ji nagrinejo mikro-, me-
dialiniu, makro- lygmenimis (pagal F.
BarthE). Tyrimo centre buvo suomiSkos
kilmes norvegq (kvenq) kulturine ir etno-
politine padetis.

Pilles Runnel (Tartu) praneiime ,,Et-
niSkumas: nuo pasiprieSinimo judejimo iki
tradiciniq verslq. Rumunijos ir Ukrainos
vengrai" parode, kaip sqveikaujant agra-
rinei ir moderniai visuomenei rei5kiasi
kulhlrine ir etnine vengrq savimone. Vie-
na, vyksta nuolatinis skirtumq Zenkli-
nimas, kova del simbolinio kulttrros vy-
ravimo visuomenes sferoje (pavyzdLiut,
vengrq nacionaliniq spalvq demonstravi-
mas), antra, savoji kultDra naudojama ko-
mercijos tikslams, orientuojamasi i uZsie-
nio turistus. Kulturos produktai tampa
preke. Tadiau tarp kulturiniq grupiq for-
muojasi prie5taringi santykiai: prekybos
sekmq lemia originalts dalykai, bet jie tu-
ri buti patrauklus ir suprantami svetim-
Saliam turistui. Sitaip tradiciniai verslai
tampa etnines savimones paskata ir gali
tapti Vakarq moderniosios visuomenes
dalimi.

Suomijoje treddall imigrantq sudaro ru-
sai, estai, kiti i5eiviai buvusios Sovietq S4-
jungos. Pihla Vuorinen (Joensus, Helsin-
kis) tyrinejo imigrantq Seimq istorijas ir
atskleide multikulturines Seimos tapatu-
mo iSrai5kos formas. Praneiime ,,Etninio
tapatumo i5raiSka Seimos istorijose. Sovie-
tq Sajungos emigrantai Suomijoje" moks-
lininke ie5kojo atsakymo I klausimq, ko-
kiu mastu, formuojantis identitetui, kalba
pakeidia gimt4j4 viet4?

Suomijos emigrantai rinkosi patrauk-
li4 Sali Australij4. Pirmieji suomiai dia at-
sikele XIX a. vidurfe. Jie patyre daugeli
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emigrantams btrdingq sunkumq, tokiq
kaip kultirq sqveikos sukeltos tapatumo,
etrriSkumo ir integracijos krizes. Siuos sun-
kumus apraid keletas Australijos suomiq.
Maija Liisa Punta-Saastamoinen 1999-
2001 m. atliko 5iq tekstq analizq. Savo pra-
neiime ,,Australijos suomiai - savojo AS
paiedka" parode, kad imigrantq literatlra
ne tik iSreiSkia radandiojo asmening patir-
ti, bet ir padeda atskleisti grupes Zmoniq
viltis, jausmus, geriau suvokti savo vaid-
meni istorijoje.

Etninds maZumos tapatum4 galima i5-
ryikinti tiek ideologiniu, tiek praktiniu as-
pektu, kai grupe Zmoniq atsiduria tam tik-
roje situacijoje, lemiandioje pasirinkim4.
Pastaruoju aspektu Tiiu Jaago (Tartu) pra-
ne5ime ,,Namai ir Seima Pabaltijo vokie-
diq pasakojimuose" apZvelge Estijos vo-
kiediq Seimos paprodiq tradicijas,
tiriamqjq kulhrros elementq asimiliacij4 ir
adaptacijq.

Praneiime,,Virulaniediq tapatumo
raiSka (Vakarq Sibiro, Omsko srities, RyZ-
kovo kaimo pavyzdys)" Anu Korb (Tar-
tu) nagrinejo daugiataudio kaimo etninio
tapatumo suvokim4. Kaimas isiklre
XIX a. pradZioje kaip liuteronq tremtiniq
kolonija. XX a. pabaigoje dia gyveno ru-
sai, latviai, estai ir suomiai. Pastarieji, kaip
maZiausia grupe ir nepalankiausiai pri-
imama sovietines valdZios, susitapatino su
estq tautybe. Etninio tapatumo savivoka
ir pasirinkimas Siame kaime prarado sa-
vitum4 miSriose Seimose. PavyzdLiti, suo-
mio ir latvio Seimos palikuonys save va-
dina vien4 kart4 latviais, kit4 kartE -
suomiais, o kartais - estais (virulaniediais).
Formuojasi savita miSri Snekta. Tadiau ar-
timesni etnolingvistiniai ir kulturiniai suo-
miq ir estq pana5umai leme stipresnq vi-
rulaniediq tapatumo rai5k4.

Latvijoje gyvenandiq lietuviq identi-
teto iSraiSkas nagrinejo Irena Regina
Merkien6 (Vilnius) pranedime,,Latvijos
lietuviq etnines savimones kaitos mate-
rialines formos XX amZiaus II puseje".
Analizuojant dviejq etnografinir4 realijq:
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pirStiniq ir laidotuviq lokalum4 ir etniS-
kumq, parodyta, kaip suvokiami ir panau-
dojami ,,savi" ir ,,svetimi" kulturos sim-
boliai. Latviq lokalines tradicijos buvo
perimamos lietuviams norint integruotis i
lokaling kult0rq bei pilieting visuomeng,
ir taip pat tai leme etnine, konfesine jau-
nosios lietuviq kilmes kartos savimone.

lrga Neniene (Kaunas) praneiime,,Ru-
siq sentikiq skaros Lietuvos tradicijoje"
parode Lietuvos rusq sentikiq ebrokon-
fesinius savifumus ir pana5umus lietuviq
katalikq tradicijos kontekste. Lyginant sen-
tikiq ir katalikiq moterq skarq devesenq,
atskleisti etnines ir konfesines tradicijos
raidos saviti bruoZai, lokalines tradicijos
ir miesto mados reiSkiniq s4veika, stereo-
tipq ir integracijos formos.

Konfesinis ir lokalinis veiksniai sustip-
rina ir palaiko tam tikras etnines tradici-
jos formas - 5iE temq pratgsd Mare Piho
(Tartu) praneiime ,,Rusiq moterq metali-
niai papuo5alai Petsirimaa".

Ilze Bolddne i5 Rygos pristatd hetero-
stereotipq tyrimq rezultatus apie rusq,
baltarusiq, ukrainiediq, estq, lietuviq, Zy-
dq,lenkq ir gruzinq etnines grupes. Ji nu-
statd tokius desningumus: slavq ekrineje
grupeje vyrauja vienokie bruoi.ai (pavyz-
dZiui, vai5ingumas), o estq ir lietuviq -
kitokie (meile darbui, precizika).

Riina Reinvelt (Tartu) nagrinejo etni-
niq stereotipq sklaid4 estq periodikoje ir
sprendd uZdavinl, koks spaudos vaidmuo
kuriant, stiprinant ir paneigiant stereoti-

Pus'
Marju K6ivupuu (Talinas) tyrinejo

V6ru kra5tiediq bendrijq savimong, paly-
gino ,,i5eiviq" ir tikrqjq vSrujieiiq tapa-
tumo savivokq.

Marika Mikkor (Tartu) pristate jauni-
mo subkultfiring maZumE - skinhedus
(,,Tartu skinhedai - marginaline suvarZyta
grupe ar ,,riboto proto berniukai"?"). Ji
pasakojo, kad visuomene Sios grupes na-
rius demonizuoja, t. y. nepelnytai priski-
ria jiems blogus darbus. Anot Mikkor, taip
yra del paslaptingq, visuomenei mat ai Li-

nomq jq kultq ir ritualq, aprangos mimik-
rijos ir pavieniq nusikaltimq. Tyrinetojos
duomenimis, Siai grupei bfldingas patrio-
ti5kumas ir teritorinis tapatumas, savo
grupes nusikaltimq kontroliavimas, etni-
niq maZumq toleravimas, platus akiratis,
religiniq lsitikinimq lvairiapusiSkumas, at-
virumas, tolerancija, bohemi5kumas.

Prane5ime ,,Nanajq folkloro s4veika su
sovietine liaudies kultura" Tatjana Bulga-
kova (Sankt Peterburgas) parode, kaip vy-
ko tradicinio ir naujo kultUros sluoksniq
susidurimas: sovietine valdZia stengesi pa-
keisti tradicines vertybes, kai kurias fol-
kloro formas uidraude (pirmiausia Sama-
nizmq) arba ,,reorgartizavo" l kitas nanajq
tradicijai svetimas formas. PavyzdLiui, su-
redaguotose pasakose Samanas herojus
pavirsta,,revoliucionieriumi", kartais Le-
ninu ir kovoja su abstrakdiu blogiu. Sios
dirbtines naujoves, Bulgakovos nuomone,
tik paspartino nanajq kulturos nykimq.

Artas Leete (Tartu) analizavo Siaurie-
diq padeti Sovietq Rusijoje 1920 m. Jo duo-
menimis, Siauriediq padetis, palyginti su
velesniais laikotarpiais, buvo gana gera,
nes tuo metu sovietq valdiia neturejo ga-
limybiq visko aprepti, be to, viena i5
pakantumo prieZasdiq buvo kai kuriq po-
litikq nuomone, es4 Siaures tautos perlen-
gusios feodalizm4 ir kapitalizmE, grye-
nandios,,primityviajame komunizr\e" .

Siaures tautq problemas toliau gvilde-
no Eva Toulouze (Tartu). ]i atskleide, kaip
miSko nencq tautele patyre dvigubq ling-
vistini spaudim4 (rusq ir chantq) ir ilgai-
niui savo kalbos atsisakd. Priimti dvasi-
nio gyvenimo naujoves skatino ir Zmoniq
praktiSkumas.

L. Vallkivi tyr6, kaip XIX a. pradZioje
krikiiioniq misijq prieme Europos nen-
cai. Ekonomines lengvatos ir nauda didi-
no nencq tolerancijq krikidionybei. Vallki-
vi parode, kad 5i tolerancija buvo gana
paviriutini5ka.

Penki syktyvkariediq praneSimai buvo
apie komiq etnokulttrros savitumus ir jq
susiformavimui svarbius reiSkinius ff. So-
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lovjevas, ,,ViduramZit4 ,,lemes" - valsiiai,
etniniai pusiau izoliantai ir SiuolaikiSku-
mas Komijoje", O. Smirnova, ,,Konfesinis
poveikis Vydegdos aukdtutiniq komiq et-
nokultariniams procesams", P. Limerovas,

,,Sventasis Permes Steponas baZnytin6se
ir liaudiSkose legendose", L.Salina ,,Mo-
ters kunas tradiciniame komiq suvokime",
A. Paniukov,,Komiq muzikines kultlros
marginalijos: paukStiq pasaulis").

Paskutiniai konferencijos praneS6jai
nagrindjo XVII-XX a. Pabaltijo etniniq
maZumq padeti: S. Cimermanis (Ryga),

,,Svetciemes valsdiaus lybiai XVIII a.

pab. - XIX a."; A. P6ldvee (Tallinn), ,,Kal-
ba, identitetas ir laisvieji 5vedq valstiediai
Harju-Madise ir Risti parapijose XVII am-
Liuje"; Jrirgen Beyer (Tartu) ,,Estijos 5ve-
dai XVIII amLi$e". Konferencij4 ulbaigd
Estijos nac_ionalinio muziejaus darbuoto-
jos Piret Ounapuu praneiimas ,,Vienos
tautos kult[ros iSnykimas etnografo aky-
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se. Estijos nacionalinio muziejaus gelbeji-
mo ekspedicijos pakrantds Svedq teritori-
jose 1940 metais". Vakare konferencijos
dalyviai buvo pakviesti i muziejaus
93-iqji gimtadieni, diskutavo toliau.

Konferencijos prane5imq tezes paskelb-
tos estq, anglq, rusq kalbomis Estijos na-
cionalinio muziejaus leidinfle: Etnilised
ja kultuurilised aiihemused. Tartu, 1.1.-
12.04.2002. Ettekannete Kokkaltted, ed.
T. Anepaio. Tartu: Eesti Rahva Muu-
seum, 2002, p. 103. Pranedimq straipsniai
rengiami spaudai. Jie bus paskelbti to pa-
ties muziejaus tgstiniame leidinyje ,,Pro
Ethnologia". Sio leidinio dvylikos nume-
riq pilnas elektronines versijas galima rasti
muziejaus tinklalapfe: www.erm.ee. Kon-
ferencijos organizatoriai maloniai kviedia
kulhlrologus (etnologus, folkloristus, isto-
rikus ir kt.) dalyvauti 2003 m. balandZio
L4=75 d. vyksiandioje 44-ojoje konferenci-
joje,,Pasaulio vaizdo suvokimas".

lnga Neniend




