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ALGIMANTUI MERKEVIČIUI – 80

Algimantas Merkevičius gimė 1933  m. gruo-
džio 20 d. Strielčiškių kaime (Vilkaviškio r.), valstie-
čių šeimoje, kurioje dar augo vyresni brolis ir sesuo. 
1941 m. pradėjo lankyti Parausių pradžios mokyklą, 
kurią baigė 1944  m. 1945  m., šeimai persikėlus gy-
venti į Pilviškius (Vilkaviškio r.), Algimantas mokslus 
tęsė Pilviškių vidurinėje mokykloje, kurią 1954  m. 
baigė. 1955 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-
6lologijos fakulteto istorijos specialybę (nuo III kurso 
pasirinkdamas archeologijos specializaciją). Dar bū-
damas studentas, nuo 1959 iki 1960 m. dirbo Vilniaus 
miesto kraštotyros muziejuje.

1960 m. baigė Vilniaus universitetą ir pradėjo 
dirbti Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos insti-
tuto Archeologijos skyriuje jaunesniuoju moksli-
niu bendradarbiu, čia iškart įsitraukė į šio skyriaus 
gyvenimą  – aktyviai dalyvavo organizuojamose 
mokslinėse žvalgomosiose ir stacionariose ekspedi-
cijose, pradėjo kaupti duomenis, analizuoti žalvario 
amžiaus dirbinių tipologiją, jų chronologiją, o nuo 
1967  m. susidomėjo žalvario dirbinių spektrinės 

analizės tyrinėjimais. Tuo tikslu 1967–1968 m. sta-
žavosi Rusijos (tada – SSRS) Mokslų akademijos Ar-
cheologijos institute, kur perprato žalvario dirbinių 
spektrinės analizės tyrimų metodą, kurio pagrindu 
galima bent iš dalies nustatyti žalvario kaip žaliavos 
kilmę, vietos meistrų žalvario žaliavos gamybą bei 
tokių dirbinių gamintojų išmonę.

1974 m. Archeologijos skyriuje įkūrus ūkiskaitos 
darbų grupę (ardomiems archeologiniams pamin-
klams tyrinėti) Algimantas aktyviai įsitraukė į jos dar-
bą – tyrė 10 ardomų archeologinių pamink lų. 1993–
1996 m. dirbdamas VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos 
pilys“ archeologu-specialistu dalyvavo Medininkų 
piliavietės (Vilniaus r.), Vilniaus žemutinės pilies te-
ritorijos tyrinėjimuose. Apskritai 1961–1992  m. lai-
kotarpiu tyrinėjo (arba visiškai ištyrė) 12 piliakalnių, 
7 kapinynus, 2 pilkapius, tyrinėjo Telšių senamiestį.

Algimantas yra puikiai įvaldęs įvairių archeo-
loginių paminklų tyrinėjimo metodus, kurių dėka 
tyrinėjimai buvo atliekami labai dalykiškai, kruopš-
čiai, todėl ir jo parengtos ataskaitos yra konkrečios, 
aiškios, išsamios.

Išsami jo tirtų archeologinių paminklų medžia-
ga paskelbta moksliniuose straipsniuose ir mokslinių 
konferencijų pranešimuose. Trumpesni informaci-
nio pobūdžio straipsniai apie tyrinėtus paminklus 
publikuoti leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje“ ir „Археологические открытия“. Žal-
vario dirbinių iš įvairių Lietuvos archeologinių pa-
minklų tyrinėjimų spektrinės analizės duomenys 
apibendrinti skelbtuose straipsniuose.

Nors 1996 m. Algimantas išėjo į pensiją, bet buvę 
jo kolegos prisimena jį kaip draugišką, ramaus būdo, 
korektišką darbuotoją, visada linkusį patarti, padėti. 

Garbingo 80-ies metų jubiliejaus proga linkime 
kolegai Algimantui Merkevičiui geros, geros sveika-
tos, šviesių gyvenimo dienų.
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