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MOKSLINI0 GYVENIM0 KRONIKA

SVARBIAUSI  2000  M.  LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTO  MOKSLI-
NHS  IR MOKSLINES  ORGANIZACINES VEIKLOS REZULTATAI

2000 in. Lietuvos istorijos instituto mokslininkai vykde  16 mokslo tyrimo pro-
gramu, finansuojamu i§ valstybes biudzeto:

1.  Baltu gentys irju kulthra. D.1  (1997-2001) ( habil. dr. V. Kazakevi6ius);
2. Lietuvos gyventoju xI-XVII a. kulthra archeologijos duomenimis. D.1 (1997-

2001) (dr. G. Zabiela);
3. Lietuva akmens ir Zalvario amziais. D.1. (1999-2004) (habil. dr. A. Girinin-

kas);
4. Lietuvos valstybe ir visuomene XIII-XVIII a. (1995-2003)  (doc. dr. Z. Kiau-

pa);
5.  Pagalbiniai istorijos mokslai (1997-2001) (doc. dr. E. Rim§a);
6. Lietuvos Metrikos ir kitu istorijos §altiniu tyrimas ir publikavimas ( 1985-2000)

(dr. A. Baliulis);
7. Lietuvos magdeburginiu miestu privilegijos ir aktai (1985-2000) (prof. habil.

dr. A. Tyla);
8.  Lietuvos istoriografijos paminklai. D.  1  (1998-2003) (doc. dr.I. Luk§aite);
9. Lietuvos visuomene XIX a.-XX a. pradzioje - modemejimas ir jo kryptys

(1996-2000) (dr. R. Miknys);
10. Lietuvos konfesine kulthra XIX-XX a.  (taxp universalizmo ir tauti§kumo)

(1998-2002) (dr. R. Laukaityte);
11. Lietuvos pilietines visuomenes vystymosi problemos  1918-1940 in.: vidaus

ir i§ores aspektai. D. 2 (1996-2000) (dr. C. Laurinavi6ius);
12. Lietuvos politine, tikine ir socialine raida 1940-1990,1990~1995 in. (1999-

2003) (dr. R. Zizas);
13. Lietuviu papro6iu atlasas. D. 2. (1998-2002) ®rof. habil. dr. R. Merkiene);
14. Lietuvos etnokulthriniai arealai ir ju dinamika. D. 2. (1998-2002) ®rof. ha-

bil. dr. V. Milius);
15. Lietuvos istorijos bibliografija (1997-2001) (doc. dr. Z. Kiaupa);
16. Lietuvos istorijos metra§tis (tQstine) ®rof. habil. dr. V. Merkys).
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2000 in. Institute buvo vykdomos 4 mokslines programos, remiamos Valstybinio
mokslo ir studiju fondo (VMSF):

1. Zmogaus ir gamtos santykiai nuo seniausiuju laiku iki Kristaus (X-I thkstm.
pr. Kr.) Lietuvoje (1998-2001) (habil. dr. R. Rimantiene);

2. Rusijos tautine politika Lietuvoje XIX a. viduryje (1998-2000) (dr. D. Staliti-
nas);

3.  Senejimo procesai archeologineje keramikoje (1999-2001) (habil. dr. A. Giri-
ninkas);

4. Merkines gamtinis ir kulthrinis paveldas:  verte  ir kontekstai  (2000-2001)
(dr. Z. Saknys).

Programa ,Jctiryba ir tradicijos: geometriniai lietuviu audiniu ra§tai`` (dr. V. Sa-
voniakaite) ieme Atviros Lietuvos fondas.

2000 in.  i§ spaudos i§ejo  18  Instituto darbuotoju para§ytu,  sudarytLL  parengtu
knygu.  2000  in.  Instituto  darbuotojai  ivairiuose  mokslo  leidiniuose  paskelbe
140 straipsniu, i§ ju 26 uzsienyje bei 55 - leidiniuose, kuriuose publikuoti mokslo
straipsniai pripazistami suteikiant mokslo laipsni.

Vykdydami VMSF remiamas mokslines programas „Zmogaus ir gamtos santy-
kiai nuo seniausiuju laiku iki Kristaus (X-I thkstm. pr. Kr.) Lietuvoje`` ir „Merkines
gamtinis ir kultinnis paveldas: verte ir kontekstai`` Archeologijos ir Etnologijos sky-
riu moksliniai bendradarbiai Zvalge bei tyrinejo Varenos, Lazdiju, Kauno ir Marijam-
poles rajong bei Rytu Lietuvos paminklus, taip pat rinko etnografinQ medziaga Mer-
kines apylinkese. vykdydama mokslinQ programa „Lietuvos gyventoju XI-XVII a.
kulthra archeologijos duomenimis", Archeologijos skyriaus ekspedicine grupe tyri-
nejo§eimyni§keliupiliakalni(Anyk§6iur.).TyrinejimusremeAnyks6iusavivaldybe.

2000 in. Lietuvos istorijos institutas suorganizavo 6 konferencijas, 2 mokslinius
seminarus: kovo 3 d. - konferencija „Lietuvos Respublikos atktirimo ir raidos de-
§imtmetis"; geguzes 4-5 d. -konferencija „Archeologijos mokslo atskaitos ta§kai``,
skirta archeologiniams tyrinejimams Lietuvoje  1998 ir  1999 in. apzvelgti (kartu su
Auk§taitijos nacionaliniu parku ir Lietuvos archeologijos draugija); spalio 11-12 d. -
konferencija ,Petras Vilei§is -didysis Lietuvos kelejas", skirta Petro Vileisio gimimo
150 in. jubiliejui (karhi su Lietuvos menininku rfumais); spalio 26-27 d. -taxptautinQ
konferencija, skirta Rimutes Rimantienes 80-me6iui, „Akmens ir Zalvario amziai Bal-
tijos jtiros regione``; lapkri6io 9 d. -konferencija „Etnine kulttira XX a. pabaigoje";
gruodiio 8 d. - VMSF remiamos mokslo programos „Zmogaus ir gamtos santykiai
nuo seniausing.u laiky iki Kristaus (X-I thkstm. pr. Kr.) Lietuvoje`` ataskaitine konfe-
rencija.
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Instituto mokslininkai perskaite 65 prane§imus Lietuvoje organizuotose konfe-
rencijose bei 31 prane§ima uzsienio konferencijose.

2000 in. ivyko 9 Lietuvos istorijos instituto tarybos posediiai. Taryba patvirtino
1999 in. mokslinio darbo ataskaita (1 protokolas), pritaie Instituto 2000 in. biudzeto
samatos projektui (2 protokolas), tvirtino Instituto darbuotoju atestavimo rezultatus
(1, 9 protokolai). Taryba nutare, kad galima pradeti doc. dr.I. Luk5aites habilitacijos
procesa, patvirtino habilitacij os komiteta (5 protokolas), prieme ekstemu ginti A. Ma-
lonai6io ir V. Vaitkevi6iaus disertacijas ir patvirtino jiems doktorantdros komitetus
(3 protokolas). Spalio 12 d. taryba patenkino doc. dr. E. RIm§os pra§yma atleistiji i§
direktoriaus pareigu ir direktoriumi i§rinko doc. habil. dr. A. Nikzentaiti (5 protoko-
las). Direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui taryba patwirtino dr. R. Mikni, pa-
vaduotoju ry§iams su uzsieniu - dr. D.  Stalidna (6 protokolas). Taryba savo pose-
dziuose pritare Instituto leidiniu teikimui spaudai, tQstiniu mokslo leidiniu ,Lietuvos
istorijos metra§tis``, „Lietuvos etnologija`` ir „Lithuanian Historical Studies" reorga-
nizavimui bei patvirtino §iu leidiniu redkolegijas. Gruodzio  19 d. taryba patvirtino
sutarti del Lituanistikos institutu asociacijos isteigimo bei Lietuvos istorijos instituto
ir Klaipedos universiteto bendradarbiavimo sutar[i (9 protokolas).

2000 in. savo kvalifikacija pakele penki instituto darbuotojai: doc. dr.I. Luk§aitei
uZ Lietuvos istorijos institute gruodzio 19 d. apginta monografija „Refomacija Lie-
tuvos Didziojoje Kunigaik§tysteje ir Mazojoje Lietuvoje (XVI a. tre6ias de§imtme-
tis -XVII a. pirmas de§imtmetis") (Vilnius: Baltos lankos,  1999 (liet., santr. vok.),
647 p.) suteiktas humanitariniu mokslu srities istorijos krypties habilituotos daktaies
mokslo laipsnis. Instituto doktorantems R. Ragauskienei, J. Sarcevi5ienei ir V. Zal-
tauskaitei uZ apgintas daktaro disertacij as suteikti humanitariniu mokslu srities istori-
j os krypties daktaro moksliniai laipsniai. Ekstemu daktaro disertacijas institute apgy-
ne Archeologijos skyriaus asistentas V. Vaitkevi6ius, KU asistentas A. Baublys bei
VPU asistentas A. Malonaitis.

Trys Instituto doktorantai sekmingai i§1aike studiju programose numatytus egza-
minus ir pagal patvirtintas temas rengia disertacijas: D. Ma5iulis -„Oficialioji Lietu-
vos kulthros politika  1926-1940" (vadovas dr. G. Rudis); G. Zujiene -„Lietuvos
valstybes valdovu, auk§5iausiu valstybes bei bainy6ios pareigting insignijos ir cere-
monialas vie§ajame gyvenime" (vadovas doc. dr. E. Rim§a); Z. Ma6iukas -,Lietuvos
ir Sventosios Romos imperijos santykiai XV amziaus 4-ajame de§imtmetyje".

1999 in. gruodzio 30 d. LR ministro pirmininho potvarkiu Nr. 586 valstybes sti-
pendija jauniesiems mokslininkams 2000 metams paskirta dr. A. Ragauskui ir dr.
V. Tumenui.

Institutas palaike mokslinius ry§ius su uzsienio mokslo institutais bei auk§tosio-
mis mokyklomis. Buvo tQsiamas mokslinis bendradarbiavimas su Lenkijos MA Isto-
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rijos ir Mokslo istorijos institutais, pratQsta sutartis su Baltarusijos Nacionalines MA
Istorijos institutu.  Sio bendradarbiavimo pagrindu Lenkijos archyvuose rinko duo-
menis dr. V. Jogela, dr. E. Meilus, dr. S. C. Rowell, dr. A. Pra§mantaite, dr. G. Slieso-
ritinas, dr. R. Ragauskiene, A. Katilius, doktorante V. Ilgevi6itite. Atviros Lietuvos
fondo, Lietuviu kataliku mokslo akademijos, VMSF remiami St. Peterburge (Rusija)
archyvinQ medziaga rinko dr. V. Jogela, dr. D. Stalitinas ir A. Katilius, VMSF remia-
mas Stokholmo (Svedija) archyvuose rinko medziaga dr. D.  Stalitinas. Asmeni§kai
apsiripinQ stipendijomis bei le§omis Lenkijoje stazavosi, rinko archyvinQ medziaga
ar skaite paskaitu kursus dr. A. Pra§mantaite, prof. habil. dr. A. Tyla, doc. dr. J. Kiau-
piene, dr. R. Capaite, dr. A. Ragauskas, doc. dr. E. Rim§a. LaimejQs Mokslo ir studiju
departamento paskelbta konkursa Prahos Karolio universitete (Cekij a) stazavosi dok-
torantas Z. Ma6iukas, Baltarusijos Nacionalines MA Istorijos institute D.Vilimas.

2000 in. pabaigoje Institute dirbo 132 etatiniai darbuotojai: 123 i§ ju institutas yra

pagrindine darboviete, tarp pastaruju - 60 mokslininku (6 habilituoti daktarai profe-
soriai, 2 habilituoti daktarai docentai, 3 habilituoti daktarai, 3 daktarai docentai, 46 dak-
tarai),15 mokslo darbuotoju be mokslinio laipsnio (tarp pastan|ju 7 humanitariniu
mokslu srities istorijos krypties doktorantai), 27 mokslinio techninio ir 30 kito aptar-
naujan5io personalo. Tarp 9 institute ne pagrindinese pareigose dirban5iuju -3 moks-
lininkai (3 daktarai),  1 mokslo darbuotojas be mokslinio laipsnio, 5 mokslinio-tech-
ninio personalo darbuotojai.

Saule  U r b a n a v i 6 i e n e

Konferencijos,   pasitarimai,   simpoziumai

XIX BALTIJOS SALIU MOKSLO ISTORIKU
IR FILOSOFU KONFERENCIJA

2000 in. sausio 15-17 d. Vilniuje ir Kaune vyko XIX Baltijos §aliu mokslo istori-
ku ir filosoft[ konferencija, pavadinta „Historiae Scientiarum Baltica  '99".  Estijos,
Latvijos ir Lietuvos §ios srities mokslininkai artimai bendradarbiauja jau 40 metro
nuo 1958 in. Rygoje ivykusios pirmosios bendros konferencijos. Jose buvo apibrezti
triju respubliku istorines raidos ir lemties bendrumai, postuluota ypatinga rytines Bal-
tijos pakrantes geopolitine padetis ir jos reik§me kulffiros bei §vietimo sklaidai - tai
tiltas taap Rytu ir Vakaru. Prieita prie vienareik§mes i§vados, kad daugeli problemu
btitina sprQsti karfu, visokeriopai stiprinti ir plesti bendradarbiavima. Apskritai toks
regioninis vienijimasis, siekiant  gaivinti istorinQ atminti, be to, vykQs vietine inicia-
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tyva, apeinant Maskva, buvo ganetinai iztilus Zingsnis sovietinio mokslo organizaci-

joje. I §iemetinQ konferencija atvyko trys mokslo istorikai, dalyvavQ ir pirmojoje: tai
Latvijos  mokslu akademijos prezidentas prof.  Janis  Stradinis,  medicinos  istorikas,
Odesos universiteto prof. Konstantinas Vasiljevas, gamtos mokslu istorikas prof. Sta-
sys Biziulevi6ius.1990 in. XV konferencijoje, vykusioje velgi Rygoje, jau galejome
oficialiai ikurti Baltijos §aliu asociacija. Po to vyko demar§as  SSSR nacionaliniam
mokslo istoriku ir filosofu susivienijimui, parei§kiant apie triju Baltijos respubliku
atsiskyrima ir tik lygiateises partnerystes galimybQ. Netrukus Baltijos §aliu asociacija
tapo Tarptautines mokslo istoriku bei filosofu sap.ungos nare (Intemation Union of the
History and Philosophy of Science -JUHPS). Dabar turime galimybQ tiesiogiai daly-
vauti visuose taaptautiniuose JUHPS renginiuose, o bendra Baltijos §aliu naryste di-
dina itaka ir reik§mQ §ioje organizacijoje. Konferencijos organizacinio komiteto pir-
mininkas buvo Lietuvos mokslu akademijos prezidentas 8. Juodka.

XIX konferencijos darbui buvo suformuluotos tokios pagrindines temos: 1 ) moks-
las pasitinkant 3-iay.i ttikstantmeti: istorinis patyrimas ir perspektyvos Zvelgiant i vie§-

pataujan5ios informacines technologijos era, 2) Zmogaus ugdymas ir jo intelektuali
rai§ka:  mokslo ir technologijos istorijos vaidmuo. Gautosios prane§imu tezes i§ties

parode, kad mokslo istorikai neapsiriboja vien kuria nors siaura sritimi irjos faktolo-
gija; tyrimai siejami su socialinio bei politinio gyvenimo ivykiais ir aplinkybemis, net
ekologine situacija, o i§vados projektuojamos i ateiti. Nora dalyvauti Baltijos §aliu
konferencijoje parei§ke taip pat mokslo istorikai i§ Vidurio Europos, Suomijos, Len-
kijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos.

Konceptualios idejos apie mokslo istorijos reik§mQ Zengiant i informacines vi-
suomenes sukerima buvo i§sakytos plenariniuose posedziuose. Baltijos §aliu bei Lie-
tuvos asociacijos prezidentas prof. J. A. K r i k § t o p a i t i s pabreze, kad visuomenes,
kurios puoseleja istorinQ atminti ir nuolat i§ naujo ivertina patyrima,1engviau suranda
sprendimus kritinese situacijose, ldzio momentais. Prof. J. S t r a d i n i s kalbejo apie
mokslo istorijos reik§mQ formuojant ir i§laikant tautini identiteta, valstybingumo ide-
ja.  Prof.  K.  S  i  I  i v a s  k a s  savo prane§ime  apzvelge  Estijos mokslo raida nuo
seniausiu laiku iki dabarties, akcentuodamas momentus, susijusius su socialiniais bei
politiniais poky6iais.

Sveikindamas  XIX  konferencijos  dalyvius,  tradici§kai  lotynu kalba prabilo
R. H a I I e u x, Taaptautines mokslo istoriku ir filosoft[ sedungos Istorijos departa-
mento vadovas. Savo prane§imajis paskyre Europos mokslo bendrijos istorijai. I§ties
aktualus buvo profesoriu  K. K r i § 6 i ti n o   ir   A. L u k o § e v i 6 i a u s prane§imas
apie humanistiniu  vertybiu technologijoje matmeni. Ju mintys yra svarbios iveikiant
sovietme6io suformuota primityvu pozitiri i technika ir technologija kaip vien i ga-
mybines jegas. Prof. K. M a k a r i ti n a s savo Zodi  orientavo i dabarties aktualijas,
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daran6ias didziulQ itaka mokslo atei6iai. Reikalinga mokslininku ir visuomenes su-
tartis, apibreziant valstybes politika mokslo srityje. Labai svarbu visuomenei i§ai§-
kinti, kad mokslas atliepia btitent jos reikmes. Prof. A. T a r g a in a d z e nagrinejo
studiju raidos tendencijas formuojantis informacinei visuomenei. Plenariniu prane§i-
mu diena uzbaige kompozitoriaus Giedriaus Kuprevi6iaus muzikos vakaras. |vairiu
stilistiku taikus sambtiris su ikvepimu atliktoje improvizacijoje praturtino konferen-
cijos temas ir dvasia.

Mokslo prie§istorei, etnologijai ir muziejams skirtoji sesija ivyko Moletu rajone
isikrfusiame Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Dalyviai ilgokai uztruko apziti-
rinedami muziejaus ekspozicija, irengta kylant i vir§u tarsi mitologiniu Pasaulio me-
dziu: nuo §aknu -pozemines galerijos, iki vir§tines -astronominiu kupolu vainikuo-
tu bok§tu. Kosmologinis pozitiris i baltu kulthros i§takas bei velesnQ kulttiros raida
daugeliui pasirode netiketas, intriguojantis ir netgi unikalus. Gyva sve6iu susidomeji-
ma sukele taip pat liaudi§kosios metrologijos -matu ir saiku skyrius. Kaimo Zmoniu
pasigamintu matavimo inagiu buityje jau nebepasitaiko. Apskritai tai menkai tyrine-
ta, bet labai informatyvi sritis. Sve6iams „atradimai" buvo ir lietuvi§kieji paleoastro-
nomijos paminklai (pavyzdziui, XV a. pradzios Birutes kalno Palangoje irenginys), ir
daugelis mtisu astronomijos istorijos puslapiu, ir M. K. Ciurlionio darbu reproduk-
cijos.

Sioje sesijoje buvo perskaityta  12 prane§imu.  PirmLu.u Baltijos §aliu gyventoju
mitologinius  ivaizdzius  atskleidzia i§kalti  ant uolu pie§iniai - petroglifai,  randami
Onegos  ezero pakranteje.  Juos  1982-1996  in.  tyrinejo  Estijos prie§istorinio  memo
draugijos nariai; apie isptidingus rezultatus papasakojo sve6ias i§ Tartu V. P o i k a-
1 a i n e n a s. Labai vertingus istoriniu mokslo prietaisu rinkinius, sukauptus Tartu
universiteto istorijos muziejuje, pristate §io muziejaus bendradarbis T.  P u n g a s.
Detaliau buvo kalbeta apie meteorologinius matavimo instrumentus. Mokslo muzie-
jaus sampratos kaita savo prane§ime apzvelge dr. N. K e r § y t e. Sve6iai i§ Vengrijos
dr. S. F 6 1 d v a r i ir Bulgarijos prof. L. A. S a f o n e a    kalbejo apie viduramziu
universitetuose destytame gamtos filosofijos kurse susiformavusias koncepcijas.

Labai gyvai buvo apsvarstyti prane§imai, skirti Plateliu ezero apylinkiu tyrineji-
mams. Keleta pastaruju sezonu ten dirbo Klaipedos universiteto archeologu bei Len-
kijos povandeniniu archeologiniu tyrinejimu ekspedicijos.  Ta6iau §ikart kalbeta ne
apie konkre6ius §iu darbu rezultatus, bet apie i§ry§kejusius senosios dvasines kulffi-
ros reliktus. Jtiru muziejaus bendradarbis D. E 1 e r t a s   susiejo Plateliu legendas su
ezero mitologine erdve. Architektas S. M a n o in a i t i s pateike duomenu apie ezero
pakran6iu dariniu ir salu bei ten sttiksan5iu akmenu sistemas, ju galima paleoastrono-
mini sary§i. Archeologas dr. V. Zulkus referavo apie Plateliu apylinkese aptikta prie§-
istorini paminkla, pirminiu vertinimu, turinti analogu Hal§tato kelti§koje kulffiroje,
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taigi siejanti mtisu kra§ta su Europos proistore. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus
bendradarbiai pristate tyrinej imu rezultatus apie mtisu kra§to mediniu bazny6iu geog-
rafinQ orientacija (R. L a u Z i k a s), M. K. Ciurlionio keriniu kosmologini aspekta

(dr. G. K a k a r a s), senedi baltu Menulio kalendoriu bei jo reliktus lietuviu etnokul-
throje (dr. L. K 1 i in k a). Pertraukose taap posedziu sesijos dalyviai grozejosi vaizdin-

gomis Labanoro regioninio parko apylinkemis, kalvu, mi§keliu ir ezeru ezereliu pa-
norama, nuostabiai efektyviai atsiverian6ia i§ bok§tu auk§tybiu.

Antra konferencijos diena Lietuvos mokslu akademijos rrimuose buvo kalbama ir
diskutuojama ivairiais specifiniais mokslo istorijos klausimais. Buvo dirbama 8 sek-
cijose: mokslo visuomene ir universitetinis lavinimas, mokslo sociologiniai ir filoso-
finiai aspektai, matematikos, fizikos ir chemijos istorija, ivairds gamtos mokslu isto-
rijos klausimai, technologijos ir mokslo apie ZemQ istorija.

Kitas Baltijos §aliu mokslo istoriku ir filosofu susitikimas ivyks 2001  in., ji su-
rengs Estijos mokslininkai, vadovaujami naujo bendros asociacijos prezidento prof.
K.  Silivasko.  I§siskiriant kalbeta apie  galimybQ netolimoje  ateityje  Baltijos  §alyse
organizuoti taxptautini mokslo istoriku kongresa.

Libertas K 1 i in k a

KONFERENCIJA „KRYZIU KALN0 ISTORINE RAIDA
IR JO ISLIKIM0 PROBLEMOS``

Si konferencija vyko 2000 in. vasario 24-25 d.  Siauliuose. Ja sveikino Siauliu
rajono meras A. Jonu§ka, Siauliu vyskupijos generalvikaras mons. K. Jakaitis, pro-

grama pristate  Siauliu rajono paminklotvarkininke  S.  Tauteriene.  Joje  apsilanke ir
kalba pasake Lietuvos seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis. Taxptautine konferen-
cija buvo surengta pagal PHARE CREDO programa, jos rengejai - Siauliu rajono
savivaldybe, vie§oji istaiga „Kryziu kalno priezidros komitetas" ir Jelgavos rajono
Vilces savivaldybe (Latvija).  Sudetine programos dalis buvo taaptautinis fotografijos
konkursas „Kryziu kalnas fotografijoje". Buvo pristatytas ir gyvu diskusiju susilauke
Kryziu kalno ir jo aplinkos detalaus suplanavimo projektas. Pademonstruoti vaizdo
filmai „Kryziu kalnas`` (A. Puodzitinas ir Z. Ripinskis) ir „Vilce -istorinis ir archeo-
1oginis kompleksas". Dalyviai aplanke Kryziu kalna ir netoliese pastatyta pranci§ko-
nu vienuolyna.

Prane§imus skaite Siauliu un-to atstovai: prof. habil. dr. V. R i in k u s -„Kryziu
kalnas -kulthros fenomenas"; doc. dr. G. M a Z e i k i s -„Gyvu tikejimu simboliu
konfliktai Kryziu kalno pavyzdziu``; doc. dr. R. T r i in o n i e n e -„Paminejimai apie
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Kryziu kalnus XVII-XVIII a. dokumentuose``; asist. 8. S a 1 a t k i e n e  -„Jurgai6iu

piliakalnio - Kryziu kalno archeologiniai tyrinejimai``;  Kauno technologijos un-to
prof. habil. dr. J. 8 u 6 a s -„Sakralines rai§kos asociatyviu krastovaizdziu visuome-
nine reik§me Lietuvoje``; Architekthros ir statybos in-to prof. habil. dr. J. M i n k e -
v i 6 i u .s -„Nathrali sakraline erdve ir architekttirines novacijos``; Rusijos kulthros ir

gamtos paveldo mokslinio tyrimo in-to  prof. habil. dr. J. V e d e n i n a s -„Asocia-
tyvtis  krastovaizdziai  Rusijoje";  Lenkijos  istorinio kra§tovaizdzio  apsaugos  centro
Var§uvoje magistras M. S w i a t k o w s k i s  -„Kai kurios kulttirinio kra§tovaizdzio
apsaugos problemos Lenkijoje"; Latvijos Jelgavos r. valst. kulttiros paminklu inspek-
cijos darbuotoja I. L a s t o v e c k a - „Jelgavos rajono Vilces vals6iaus kulthros
paveldas irjo panaudojimo perspektyvos"; VU doktorantas A. S t r e i k u s -„Sovie-
tu valdzios antireligine politika Lietuvoje ir Kryziu kalnas``; Lietuvos kulttiros verty-
biu apsaugos  departamento  Siauliu teritorinio padalinio darbuotojas D.  M a 6  i u-
1 i s - „Kryziu kalno ir ji supan6io kra5tovaizdzio istorine raida"; filos. magistras i§
Klivlendo, JAV, E. C a p a s - „Apmastymai apie bendrazmogi§ka Kryziu kalno svar-
ba``; brolis kun. P. V a i n e i k i s  OFM - „Kryziaus i§mintis".

Konferencijoje buvo kalbama apie Kryziu kalno istorija, jo pletote, ateities per-
spektyvas ir projektus. Nagrineti ir priimti sitilymai, kaip i§saugoti §io unikalaus dva-
sines ir materialines kulthros paminkla, nestokota ir a§triu  diskusiju. Kryziu kalno

problematikos dingstimi kalbeta ir apie platesnes kra§tovaizdzio ir paminklu apsau-
gos problemas, kaip jos i§kyla ir sprendziamos Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Kryziu
kalnas tampa rimtu moksliniu tyrinejimu objektu, o sekmingai ivykusi konferencija
atskleide tolesniu faktiniu paie§ku ir apibendrinimu diapazona bei galimybes.

Vytenis R i in k u s

PAMINETOS KAZIMIER0 VENCLAUSKIO
120-OSI0S  GIMIMO METINES

2000 in. vasario 25 d. Siauliuose paminetos advokato K. Venclauskio  120-osios

gimimo metines. I§kilmes vyko „Au§ros" muziejaus Venclauskiu namuose.
Kazimieras Venclauskis - garsus taapukario advokatas, visuomenininkas, politi-

kas, kulthros organizatorius ir mecenatas, §eimos, i§auginusios 100 vaiku, tevas. Ste-

pono Kairio Zodziais,  K.  Venclauskis buvo  „didis visuomenininkas,  tvirtais  saitais
susijQs su sava visuoinene ir del to mokejQs visa savo gyvenima btiti nepavargstan6iu
darbininku, nestokojan5iu sumanymu, ryztingu ju vykdytoju, beveik neribotai dosniu
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kiekvienam ju darbui. Jo veiklos impulsai buvo tokie pat giltis, kaip irjis pats``. Sie-
met sukanka ir 60 in. nuo K. Venclauskio mirties. Tik keleto dienujam pritriko iki 60
metu sukakties.

Gime K. Venclauskis  1880 in. vasario 27 d. Plunges vals6iaus Juodeikiu kaime,
tikininko §eimoje. Mokesi Palangos progimnazijoje, Liepojos gimnazijoje, kuria bai-

gQs 1898 in. bands studijuoti technikos mokslus Petrapilyje, medicina Var§uvoje, bet
veliau pasirinko teisQ - baige Tartu universiteto Teises fakulteta.

1902 in. K. Venclauskis vede aktorQ ir rezisierQ i§ Siauliu Stanislava Jak§evi5ititQ.
1908 in. pavasari K. Venclauskis persikele gyventi i Siaulius, kur gyveno ir dirbo iki
mirties (mire 1940 in. vasario 24 d., palaidotas Siauliu Senosiose (Tal§os) kapinese).

Siauliuose K.  Venclauskis vertesi advokato praktika, dalyvavo LSDP veikloje.
1911 in. jis buvo i§rinktas i Siauliu miesto ddma. 1918 in. K. Venclauskis buvo i§rink-
tas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos Siauliu miesto burmistru,  1919 in. pavasari
tapo Siauliu apskrities valdybos pirmininku ir buvo juo iki  1920 in. pavasario, kai
buvo i§rinktas Steigiamojo seimo nariu. Steigiamajame ir kituose seimuose advoka-
tas dirbo Teises komisijoje, vadovavo socialdemokiatu frakcijai. LSDP tuo metu uZ-
eme gana radikalias pozicijas. Tai leme ir K. Venclauskio, kaip politiko, pazitiras ir
veikla. K. Venclauskis vienu metu buvo ir socialistas, kovojQs pries socialinQ prie-
spauda, ir demokratas, ir tautinio sattidzio veikejas, Lietuvos patriotas.

1925-1931 in. K. Venclauskis vadovavo Siauliu miesto tarybai, o burmistru dir-
bo Jackus Sondeckis. Tuo metu buvo daug padaryta visose miesto gyvenimo srityse.
1935-1939m.btidamasmiestotarybosnarysjisaktyviaidalyvavoSiauliukulttirinia-
me gyvenime, kooperatiniame judej ime.

Lietuvoje K. Venclauskis buvo Zinomas ir kaip vieninteles §eimos, i§auginusios
daugiau nei  100 na§1ai6iu ir pamestinuku, tevas, §eimai aukojQs ne tik dideles le§as,
bet kartais ir karjera.

K. Venclauskio 120-uju metiniu minejime dalyvavo jo dukra advokate Grazbyle
Venclauskaite  (antroji  dukra Danute mire  1999  in., palaidota Waterbury kapinese,
Konektikuto valstijoje, JAV), keletas Venclauskiu augintiniLb gyvenan6iu Lietuvoje,
prof.  Saulius  Sondeckis  su Zmona Silvija,  LSDP  Siauliu skyriaus  atstovai,  miesto
visuomene.

„Au§ros`` muziejaus vyr. muziejininke Irena N e k r a § i e n e perskaite prane§ima
apie K. Venclauskio gyvenima ir darbus.  Dukra Grazbyle pasidalijo prisiminimais
apie teva. Apie Venclauskiu §eima kalbejo augintines S. Tamuliene ir A. Bruziene.
Prof. S. Sondeckis kalbejo apie bendrus savo tevo, Siauliu miesto burmistro Jackaus
Sondeckio, ir K. Venclauskio darbus, dekojo G. Venclauskaitei uZ pagalba, suteikta

jam studiju metais.
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Minejime buvo pristatyta  Siauliu „Au§ros`` muziejaus  leidyklos  i§1eista knyga
„Kazimieras  Venclauskis``.  Tai pirmas bandymas  i§samiau   aptarti  K.  Venclauskio
asmenybQ ir jo pla6ia§akQ veikla.  Istorineje  literattiroje,  publicistikoje, periodikoje
apie K. Venclauski yra ra§yta, bet daugiausia nagrinetas S. ir K. Venclauskiu §eimos
fenomenas. K. Venclauskiui demesio teko maziau. Jis pats archyvo nekaupe, nei§1iko
ir negausus K. Venclauskio kerybos palikimas. ISsami K. Venclauskio straipsniu bib-
1iografija iki §iol nesudaryta. Po jo mirties spaudoje buvo paskelbta nekrologu ir jo

gyvenima bei veikla analizuojan6iu straipsniu. Spaudoje i§sakyta mintis, kad K. Venc-
lauskis nusipelne ir monografijos. Si mintis buvo realizuota tik po 60 metu.

Knygos sudarytoja -muziejininke I. Nekra§iene ¢i ir „Pratarmes`` autore). Kny-

ga sudaro dvi dalys: „Gyvenimo ir veiklos bruozai`` ir „Amzininku atsiminimai".
Pirmosios dalies straipsniu autoriai: advokatas Jonas Nekra5ius, Siauliu universi-

teto doc. Jonas Sireika, muziejininke Eugenija Jovai§aite, Zumalistas Leonas Pelec-
kis-Kaktavi6ius, advokate Grazbyle Venclauskaite nagrineja ivairias K. Venclauskio
veiklos  sritis  (profesinQ, politinQ, kulthrinQ) bei  §eimos  santykius.  Antrojoje dalyje

ideti Stepono Kairio, Kipro Bielinio, Onos Kairienes, Jono Vilkai6io, A. Valin6iaus
anks6iau publikuoti straipsniai apie K. Venclauski.

Knyga pristate leidybos vadove V. Siuk§6iene. Autoriu vardu kalbejo advokatas
J. Nekra§ius.

Minejime „Au§ros`` muziejaus direktorius R. 8 a I z a pristate Venclauskiu na-
mu -istorinio kulthros centro koncepcija. Muziejininku planuose -Venclauskiu na-
mu (tevu nama 1991 in. Venclauskiu dukros Grazbyle ir Danute padovanojo su saly-
ga, kadjame visa laika bus muziejus) pertvarkymas ir pavertimas modemiu muziejumi
su miesto istorijai skirta ekspozicija, K. Venclauskio memorialiniu kambariu, moder-
niai sutvarkyta biblioteka, prieinama miesto visuomenei, kino sale ir t. t. Vienas i§
btisimojo centro akcentu -K. Venclauskio biusto pastatymas namu kiemelyje. Mine-
jime buvo pristatytas K. Venclauskio biusto projektas (autorius -skulptorius Gintau-
tas Luko§aitis).

Saleje, kurioje vyko minejimas (buvusiame Venclauskiu valgomajame) surengta
paroda i§ Danutes Venclauskaites archyvo, kuri po jos mirties i§ JAV i „Au§ros`` mu-
zieju pargabeno Siauliu universiteto prof. V. Rimkus.

Minejime skambejo smuikininkes M. Min6itinienes atliekami klasiku ktiriniai.
Muziejininkai ir dukra Grazbyle padejo geliu ant K. Venclauskio kapo.

Virginija S i u k § 6 i e n e
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FILOKARTIST0 DIENA

2000 in.  kovo  3  d.  Siauliu „Au§ros" muziejaus Fotografijos  skyriuje buvo  su-
rengta „Filokartisto diena". Konferencijoje „Lietuvi§ku atviruku i§takos`` perskaityti

prane§imai: D. J u n e v i 6 i a u s -„Lietuvos atviruku raidos bruozai``, prof. habil.
dr. V. R i in k a u s - „Atvirukai - kulthros fenomenas``, A. Z i in n a c h a i t e s -
„Praeities Zingsniai dabartyje: Onos Vitkauskytes -stambiausios XX a. pradzios at-
viruku leidejos Lietuvoje gyvenimo bei leidybines veiklos pedsakai``. Buvo ekspo-
nuojamos triju kaunie5iu atviruku kolekcijos: D. A k s t i n o -„Onos Vitkauskytes
i§leistieji atvirukai``, A. 8 u r k a u s -„Senieji lietuvi§ki atvirukai``, H. K e b e i k i o
„Lietuvos tiltu istorija ikonografijoje". Kiekvienas i§ §iu kolekcininku pristate ir ko-
mentavo savo paroda. Vyko pla6ios  diskusijos apie atviruko apibrezima, klasifikaci-
nius ir vertes apibrezimus.

Filokartisto dienos iniciatorius Antanas D i 1 y s su stinumi Raimondu savo 55 thkst.
atviruku kolekcija padovanojo „Au§ros`` muziejui.

Vytenis R i in k u s

LIETUVIU KULTOROS INSTITUT0 VOKIETIJOJE
2000  M.  SUVAZIAVIMAS

Dvide§imtasis Lietuviu kulttiros instituto (LKI) suvaziavimas ivyko 2000 in. ba-
1andzio 29 -geguzes 1 d. Hiutenfelde. Paskaitose ir diskusijose dalyvavo per 50 LKI
nariu ir sve5iu, o koncerte apsilanke kur kas daugiau asmenu.

Sukaktuvini suvaziavima sveikinimo Zodziu atidare LKI vedejas dr. Vincas 8 a r-
t u s e v i 6 i u s. Jis trumpai apzvelge suvaziavimu raida. Pirmasis suvaziavimas ivyko
1981  in. gruodzio 4-6 d. Hiutenfelde.1§ pradziu suvaziavimai turejo burti lietuvius
i§eivius mokslininkus, skatinti ju darba ir sudaryti galimybQ aptarti darbo rezultatus.
Ta6iau netrukus buvo uzmegztas bendradarbiavimas su vokie5iu mokslininkais ir ple-
5iamas savos kulthros pristatymas besidomin6iai vokie6iu visuomenei. Todel suva-
Ziavimus greitai teko vesti dviem kalbomis - 1ietuviu ir vokie6iu, o pastaraisiais me-
tais,  ypa5  po  Lietuvos  nepriklausomybes  atktirimo,  tik vokie6iu kalba.  Kartu  su
lietuviais i§eiviais ir vokie6iais suvaziavimuose dalyvauja lietuviai mokslininkai i§
Lietuvos.  Iki  §iol  74 paskaitininkai  skaite  107  paskaitas.1§ ju 21  i§eivis perskaite
45 paskaitas, 211ietuvis i§ Lietuvos -21 paskaita ir 32 vokie6iai arba kitos tautybes
asmenys -41 paskaita. Nuo 1985 in. suvaziavimuose skaitytos paskaitos leidziamos
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atskiru leidineliu.  Su skaitytomis 5iais metais tokiu leidineliujau bus i§ejQ  15. Nuo
1988 in. LKI suvaziavimuose vyksta koncertai. Atlikejai -daugiausia menininkai i§
Lietuvos.

Pirma paskaita „Vokie6iu okupaciniu istaigu nesutarimai del Lietuvos vokie6iu
kunigu veiklos Lietuvoje 1942-1944 in.`` skaite dipl. bibl. Arthuras H e r in a n n a s
i§ Bamentalio. Paskaitininkas i§ pradziu nu§viete vokie6iu okupaciniu istaigu kom-

petencija bei veikla ir repatriacijos eiga. Nagrinedamas grizusiLu.u repatriantu religi-
nio aptamavimo problema, atskleide skirtingus,  daznai vienas kitam prie§taraujan-
6ius  okupaciniu istaigu tikslus,  ypa6  saugumo  organu veikla.  Pastarieji  galu gale

priimdavo  visus  svarbius  sprendimus.  Civiline valdzia neturejo galios net tvarkyti
savo tautie6iu reikalu. Taip pat pasirode, kad grizusieji Lietuvos vokie6iai dazniau-
siai nebuvo nacionalsocialistines  ideologijos  Salininkai.  Tik jaunimas  ir dalis vadu
leidosi suvedziojami.

Liono universiteto istorijos profesorius dr. Eberhardas D e in in a s skaite paskaita
„Juozas  Gabrys,  Jean Pellissier ir Tautu Lyga  1910-1918  in."  Prie§taringa Gabrio
asmenybe ir nevienareik§me jo veikla dar galutinai neivertinta. Paskaitininkas, gale-
damas panaudoti ka tik Lietuviu kulttiros instituto archyve rasta Gabrio atsiminimu
antraja ir tre6iap.a dali, nu§viete intriguojan6iajo veikla. Jis padare i§vada, kad Gabrys
veike kaip lietuvis patriotas. Nepaisant jo akciju pries Lietuvos Taryba, jis reme Lie-
tuvos nepriklausomybes sieki. Vokie6iu irankis jis nebuvo.

Bremeno universiteto docentas Rtidigeris R i t t e r i s, M. A., kalbejo apie kom-
pozitoriu Stanislawa Moniuszka (1819-1872) taap lenku, baltarusiu ir lietuviu tauti-
niu judejimu. Lenkijoje populiaraus nacionalinio kompozitoriaus Moniuszkos ktiry-
bojeyranemazaisenospagoniskoslietuvi§kosmitologijosbeibaltarusiuliaudiesdainu
motyvu. Jis, kaip ir daugelis kitu inteligentu ar ra§ytoju, save laike ir „lenku``, ir „1ie-
tuviu", ta5iau ne Siandien suprantamos tautybes prasme. Todel i5 pradziu tiek lietu-
viai, tiek baltarusiai ji bands laikyti savo tautos atstovu. Ta6iau neimanoma muziko
priskirti vienam i§ triju tautiniu judejimu, nes tai neatspindi nei daugiakulttires viso
regiono padeties, nei sudetingos jo kerybos.

Bylefeldo  auk§tosios  mokyklos profesorius  dr.  Manfredas  K  I  e  i  n  a  s  skaite
paskaita „Kas buvo Anna Jogszis J. D. H.  Temme's veikale „Lietuvos paveikslai".
Paskaitininkas nurode, kad i Temme's veikalus, kaip i Prfusu Lietuvos ir lietuvininku
kulttiros ir teises istorijos §altini, iki §iol nebuvo atkreipta demesio. Iki §iol literattiros
istorija mini Emsta Wicherta (1831-1902) kaip pirma vokie6iu autoriu, kuris savo

prozaveikaluosepavaizdavoprfusijoslietuviugyvenima.Ta5iauTemme(1798-1881),
paskirtas tardytoju Ragaineje (1833-1836) ir veliau Kra§to ir miesto teismo direkto-
riumi Tilzeje (1844-1848); daug anks6iau apie tai ra§6. Jis paliko savo autobiografi-
nius uzra§us ir bent keturis (kriminalinius) romanus, kuriu veiksmas vyksta kaip tik
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Prdsu Lietuvoje. Nors tai romanai, ta6iau juose yra daug autentiskos medziagos i§ to
laiko tos srities gyvenimo. Daug nuorodu apie Prfusu Lietuva yra ir kituose jo roma-
nuose. Btitu verta Temme's veikalus atidziau panagrineti, juo labiau kad apie to meto

gyvenima Prfusu Lietuvoje §altiniu ne taip gausu.
Hamburgo universiteto  istorijos seminaro direktorius prof.  dr. Norbertas A n -

g e r in a n n a s   kalbejo apie Lietuva ir Hanza. Jis nurode, kad vokie6iu §ia tema
nesidometa, mazai kas para§yta. Hanzai - Siaures vokie6iu pirkliu ir miestu sedungai,
kuriai priklause apie 200 miestu, Lietuva buvo tik partners taap daugelio kitu, bet
svarbi partners.  Ypa6  Vytautas  skatino prekyba su vokie5iais.  Hanza Kaune buvo
iktirusi savo kontora. 1§ Lietuvos buvo i§vezama kailiai ®uosmena turtingiesiems),
va§kas (Zvakems), medzio pelenai (chemijai), veliau Zemes tikio gaminiai, linai, ka-
napes. |vezama buvo druska, tekstiles medziaga, silkes, prieskoniai, alus, vynas, me-
talai. Lietuvoje nebuvo druskos ir metalu gamybos. Klaipeda nebuvo patrauklus uos-
tas prekybai,  prekes  krypo  labiau  i Karaliau5iu.  Prane§ime buvo  aptarti  sudetingi
transporto keliai ir technika, apzvelgta Kauno kontoros strukttira, tvarka bei veikla.

Instituto  Nordostdeutsches  Kulturwerk  Ltineburge  bendradarbis  dr.  Joachi-
mas T a u b e r i s kalbejo tema „Baltu advokatas? Vokie6iu-lietuviu santykiai 1990-
2000 in." Jis ypa6 nu§viete vokie6iu valdzios laikysena Lietuvos atzvilgiu, skirdamas
tris jos taapsnius: vokie6iu vaidmuo kovoje del nepriklausomybes, santykiu raida uZ-
mezgus diplomatinius santykius ir Lietuvos pastangos stoti i Europos sedunga ir NATO.
Prelegentas kriti§kai vertino vokie6iu laikysena, ypa6 nurode, jog vokie6iai i§ pradziu
labai mazai   reme Lietuva ~ per daug paise rusu interesu. Uzsimezgus stipresniems
Vokietijos-Lietuvos tikiniams ir kulttiriniams ry§iams, vokie6iu pozicija ry§kiai paki-
to i pozityvia pusQ, ta6iau jie, pvz., dar ilgai delse panaikinti vizu rezima taap abieju
valstybiu.  Tauberis teige, jog jeigu norima btiti advokatu, reikia ir kazkft daryti. Jo
nuomone, vokie6iai per mazai darbais remia Baltijos kra§tu siekius.

Heidelbergo pedagoginio universiteto profesorius dr. Gerdas-Bodo v o n   C a r s-
b u r g a s     kalbejo  apie Heidelberga ir Vilniu kaip  dvasios, kulttiros,  literathros,
mokslo, architekffiros ir memo centra. Paskaitininkas, bendrais bruozais aptardamas
abiem miestams btidingus kulttiros istorijos aspektus, rado nemaza pana§umu. Pabai-

goje jis supazindino su Vilniaus ir Heidelbergo pedagoginiu universitetu mokytoju
lavinimo programomis.

PaskutinQ suvaziavimo paskaita „Lietuvos ekonomikos pletra Rusijos krizes po-
veikyje`` skaite LR ambasados Bonos skyriaus vadovas dr. Nerijus Z u k a s. Remda-
masis gautais naujausiais Lietuvos ekonomikos rodikliais, jis pristate dabartinQ Lie-
tuvos tikio padeti, kuri konsolidavosi ir gerejo. Jis nurode Lietuvos tikio priklausomuma
nuo uzsienio ir Rusijos krizes padaryta Zala. Svarbiausia tikio partners §iuo metu yra
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Europos Sedunga, o prekybos -Vokietija. Aptartos ir diskutuotos kitos aktualios Lie-
tuvos ekonomikos problemos.

Se§tadienio vakara koncertavo Eseno Alto teatre dainuojantis klaipedietis bosas
Almas S v i 1 p a ir §iuo metu Karlsrfuheje studijas tQsiantis vilnietis pianistas Vitalijus
8 a g 1 a j us. Jie atliko taaptautiniu ir lietuviu kompozitoriu ktirinius.

Lietuviu kulthros instituto nariai sekmadieni susirinko aptarti einamuju reikalu.
Buvo i§klausyti pirmininko, bibliotekos vedejo ir kontrolieriaus prane§imai, aptarta
ateities veikla. Instituto  archyve saugomas lietuviu i§eiviu Vokietijoje palikimas nuo
1950 in. ir kita vertinga medziaga. Centrines bibliotekos knygos nuo 1996 in. katalo-

guojamos elektroniniu btidu. Katalogas ijungtas i Pietvakariu Vokietijos biblioteku
katalogu tinkla ir per intemeta prieinamas visiems. Susirinkimo nariai patvirtino atei-
nantiems dvejiems metams LKI valdyba: vedejas -dr. Vincas Bartusevi6ius, pava-
duotojas -dr. Vilius Lenertas, sekretorius ir bibliotekos vedejas -dipl. bibl. Arthuras
Hermannas ir kontrolierius muz. Petras S. Odinis.

Vincas 8 a r t u s e v i 6 i u s

ISTORIJA IR ETNOLOGIJA LIETUVIU KATALIKU
MOKSLO AKADEMIJOS XVIII SUVAZIAVIME

2000 in. birzelio 28 -liepos 1 d. Klaipedos universitete ivykusiame suvaziavime
tarp 15 sekciju veike ir Istorijos bei Etnologijos ir folkloristikos sekcijos.

Birzelio 30 d. vykusioje Istorijos sekcijoje (vadovavo dr. Vacys Vaivada) buvo

perskaityta 12 prane§imu. Juos skaite LKMA akad. habil. dr. Antanas T y 1 a (LII) -
„Valstybines Romos Kataliku Bazny6ios prievoles LDK XVI a. pabaigoje -XVII am-
Ziuje``. Dar keturi prane§ejai nagrinejo XVI-XVIII a. Lietuvos Kataliku Bazny6ios
problemas: Liudas J o v a i i a (VU) -„Merkelis Giedraitis ir kataliki§koji reforma``;
Vaida K a in u n t a v i 6 i e n e (VDU) -„Lietuvos jezuitu pozitiris i valstyb€ XVIII a.";
Arvydas P a c e v i 6 i u s (VU) -„Istorine atmintis irjos perdavimas LDK vienuoly-
nuose``,  Dalia V a s  i  I i ti n i e n e (Kulthros  ir meno in-tas) - „Dominikoni§kas
Kryziaus kelias Lietuvoje (istorinis tyrimo aspektas)".  Septyni prane§ejai nagrinejo
XII-XX a. Bazny6ios problemas: Algimantas K a t i I i u s (LII) -„Lietuviu studentu
kataliku organizacijos Vakaru Europos universitetuose XIX a. pab. -XX a. pr.: struk-
ttira  ir aspiracijos``;  dr.  Aldona V  a s  i  1  i  a u  s  k i  e  n  e  (VU) - „Arkivyskupas
M. Reinys irjo giminai6iai KGB bylose``; dr. Saulius K a u b r y s (VU) -„Lietuvos
moksleiviai ateitininkai pogrindzio salygomis (XX a. 4-asis de§imtm.)"; dr. Regina
Laukaityte (LII) - „Lietuvos Sta6iatikiu Bazny6ia sovietiniu laikotaxpiu: persekioji-

450



mas ar protegavimas``; Ardnas S t r e i k u s (Lietuvos gyventoju genocido ir rezisten-
cijos .tyrimo centras) - „Lietuvos Kataliku Bazny5ios hierarchai ir sovietu valdzios
antibaznytine politika"; Egidijus J a s e I i ti n a s (VU) - „Lietuvos pogrindzio kata-
1ikiska spauda XX a. 8-ajame de§imtmetyje"; Au§ra P a i e r a i t e (VU) -„Vienuo-
1ijos Lietuvoje sovietme6iu: pozitiris i pa§aukima ir misija``.

Birzelio 29 d. vykusioje Etnologijos ir folkloristikos sekcijoje (vadovavo LKMA
akad. habil. dr. Vacys Milius ir dr. Alfonsas Motuzas) perskaityta 13 prane§imu. Juos
skaite: dr. Alfonsas M o t u z a s (VDU) -„Lietuvos kalvariju Kryziaus keliu pamal-
dos - kataliki§kosios Europos §iaures rytinis forpostas``; Rita R e p S i e n e (LLTI) -
„Dievas ir pasaulis kaip du amzini pradai: naratyvine lietuviu patirtis"; Zilvytis S a k-
n y s (LII) -„Jaunimo kalendoriniai papro6iai thkstantme6iu sandiroje: tradicijos ir
novacijos``; dr. Petras K a 1 n i u s (LII) -„Liturginiu metu laiku paisymas vedybose
kaip konfesines tapatybes i§rai§ka"; dr. Auksuole C e p a i t i e n e (LII) -„Giminystes
vaidmuo atkuriant savo tapatuma``; dr. Grazina M a r t i n a i t i e n e (Kulthros ir meno
in-tas) -„Sudtivos geleziniai kryziai, ju strukttira, puosyba, savitumas``; habil. dr. Ro-
mualdas A p a n a v i 6 i u s (VDU) -„Krik§6ionybe ir Baltijos tautu kankles XIX-
XX a.``; habil. dr. Vacys M i 1 i u s (LII) -„Lietuviu etnines kulthros rai§ka sovietme-
6io lageriuose ir tremtyse``; Skaidre U r b o n i e n e (Lietuvos nacionalinis muziejus) -
„Siaures ir Vidurio Lietuvos dievdirbiai``; dr. Jonas M a r d o s a (VPU) - „Atlaidai
Lietuvoje XX a.: religinis ir socialinis aspektas"; dr. Rasa P a u k § t y t e (LII) -„Ar
krik§tateviai lietuviu visuomeneje tampa antraisiais tevais?``; Danguole S v i d i n s -
k a i t e (LII) - „Sekmadienio laiko valdymas XIX-XX a. I puses lietuviu katekiz-
muose``; Veronika L i 1 e i k i e n e (Klaipedos un-tas), dr. Alfonsas M o t u z a s

(VDU) - „Siaures vakaru Lietuvos Lurdu apeigines kulthros lokaliniai ypatumai``.

Algimantas K a t i I i u s, Vacys M i I i u s

ZIEMGALAI SRIRTA KONFERENCIJA

2000 in. rugpjti6io 25-26 d. Ziemgalos draugija Pakruojo kulthros namuose suor-

ganizavo mokslinQ konferencija, skirta Juozo Sliavo ( 1930-1979) 70 metujubiliejui
pamineti. Pagrindinis organizatorius -§ios draugijos pirmininkas Robertas Jurgaitis.
Konferencija atidare Jonas Nekra§ius. |Zangini Zodi tare Robertas Jurgaitis ir Pakruo-

jo senitinas Virginijus Grigonis. Apie Ziemgala ir J. Sliava lietuvi§kai eilera§6iu pa-
skaite Jonas Ivanauskas, 1atvi§kai - Dzintra Irbyte. Pakaitomis pirmininkavo Gene
Juodyte, Robertas Jurgaitis, Janina Svambaryte.

451



Prane§imus skaite:  Birute S a I a t k i e n e (SU,  Siauliu „Au§ros`` muziejus) -

„Juozo Sliavo archeologiniai tyrinejimai"; Pranas R a z g u s (Zeimelio „Ziemgalos"
muziejus) -„Juozas Sliavas -muziejininkas``; Jonas N e k r a § i u s (Lietuvos kultti-
ros fondas, Siauliu kra§to taryba) -„Lietuvos ir Latvijos istoriniai ir kulttiriniai ry§iai
Juozo Sliavo tyrinejimuose``; Guntis G e r h a r d a s (Latv.11) -„Ziemgalos gyventoju
antropologija I-XVIII a."; Ilona V a § k e v i 6 i ti t e (LII, VPU) -„Moteru liejikiu
kapai Ziemgaloje"; Audrone S a p a i t e (Siauliu „Au§ros" muziejus) -„Archeologi-
niai tyrinejimai Joni§kio mieste``; Erika S t r i § k i e n e (Piliu tyrimo  centras „Lietu-
vos pilys``) - „Dirziu kapinynas  Ziemgaliu kulttiros  kontekste``;  Emestas  V  a  s  i  -
I i a u s k a s (Latv. un-tas) -„XII-XIII a. Ziemgaliu palaidojimai Latvijoje ir Lietuvo-

je"; Santa D u o b el e (Latv. valst. kulttiros paminklu aps. inspekcija ) -„Duobeles
senkapio XIV a.. palaidojimai``; Virginija 0 s t a § e n k o v i e n e (Siauliu „Au§ros"
muziejus) -„Dapktinu senkapio vieta Siaures Lietuvos XIV~XVII a.  Iaidoj.imo pa-
minklu medziagoje";  Robertas J u r g a i t i s (VPU) -„1326 in.  Siauliu mti§is ir
Ziemgaliai: problema istoriniuose §altiniuose bei istoriografijoje"; Arffiras D u b o-
n i s  (LII) - „Ziemgaliai  imigrantai  Lietuvoje";  Stasys  S  i  in a i  t i  s  (SU) - „Du
Joni§kio krik§to aspektai. Istorijos ir kulttirantropologijos tyrimai``; Virginijus P u g a-
6 i a u s k a s (LII) -„Lietuvos Ziemgala pranctizme6iu (1812 in.)";  Vytautas S e r -
n a s (VDU) -„Lietuvos Zalioji rinktine irjos kruvinasis saulelydis``; Vytautas R a u-
d e I i ti n a s (Lietuvos filos. ir sociologijos in-tas, VPU) -„Zagares dvaro teismo
knygos kaip istorijos §altinis"; Vacys M i 1 i u s (LII) -„Tradicine valstie6iu mityba
Vidurio Lietuvos §iaureje``; Nerija 8 a r t k u t e (SU) -„Skaistgirio apylinkes mikro-
toponimai: darybos ir semantikos sinteze"; Janina S v a in b a r y t e (SU) -„Tarminis

pasakojimas: informacines ir apibendrinamosios dalies santykis``; Rita U r n i e Z i ti -
t e (VU, „Gimtoji kalba``) -„Kelios pastabos del Joni§kio §nektos Zodzio galo balsiu``.

Antrosios dienos pertraukos metu kulttiros namuose buvo atidaryta „Ziemgalos
draugijos dailininku tapybos ir grafikos darbu paroda.  Jos metu Vytenis R i in k u s ir
Romualdas C a r n a  papasakojo apie §ios parodos ktirinius, Vitolis T r u 5 y s -apie
„Ziemgalos" draugijos pleneru istorija.

Paskutinius du prane§imus skaite: Povilas S p u r g e v i 6 i u s (VPU) - „Nuo
baroko  iki romantizmo:  Lygumu parapijos  sakralinis menas``;  Vytenis R i in k u s

(SU) -  „Dailininkas Juozas Vainauskas``.
Del  btisimu konferenciju organizavimo  kalb6jo  8.  Salatkiene,  J.  Kelevi6ius,

V. Didzpetris, M. Seriene, V. Tru§ys, V. Raudelitinas, A. Simkus.
Konferencijos dalyviams Balsiu kaimo etnocentre buvo surengta vakarone, jos

metu Pakruojo etnografinis ansamblis „Verdene`` (vadove A. Rukiene) ir atvykusieji
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senoje gry6ioje ir sodyboje prie lauzo dainavo lietuviu liaudies dainas. Be to, buvo
surengta i§vyka i buvusi Roppu dvara, kur tenyk§tis darbuotojas papasakojo §ios gi-
mines ir rdmu istorija.

Prane§imus numat.oma i§leisti atskiru leidiniu.

Vacys M i 1 i u s

RENGINYS JUOZ0  MICKEVICIAUS  100-OSI0MS
GIMIM0  METINEMS  PAMINETI

2000 in. rugsejo 28 d. Kretingos muziejus savo rtimuose surenge kra§totyrininko,

pedagogo ir ilgame6io direktoriaus Juozo Mickevi6iaus 100-tu.u gimimo metiniu pa-
minejima. Be kretingi§kiu, dalyvavo gretimu miestu muzieju darbuotoju atstovai. |Zan-

gini Zodi tare muziejaus direktore Vida K a n a p k i e n  e.
Prane§imus skaite: Adomas 8 u t r i in a s (Vilnius) -„Juozo Mickevi6iaus asme-

nybe"; Vacys M i 1 i u s (Vilnius) -„J. Mickevi6iaus etnografiniai tyrinejimai"; Aldo-
na K u p r e 1 y t e (Plateliai) -„J. Mickevi6ius ir Plateliai``; KQstutis S v e g i d a v i-
6 i u s (Tel§iai) - „Rankra§tinis J. Mickevi6iaus palikimas Zemai6iu „Alkos`` muzie-

juje"; Julius K a n a r s k a s (Kretinga) - „Juozo Mickevi6iaus darbai ir palikimas
Kretingoje``.

Renginio proga Kretingos muziejus i§leido Juliaus Kanarskio ir Danutes Sorie-
nes parengta didelio formato 40 psl. iliustruota leidini „Istorikui ir muziejininkui Juo-
zui Mickevi6iui -100". Jame paskelbta J. Mickevi6iaus i§samus jo gimtosios sody-
bos apra§ymas „Pamedziu vienkiemio sodyba``, jo darbu bibliografija, turinti tokius
skyrius: Publikacijos leidiniuose; Straipsniai periodineje spaudoje; Kretingos muzie-

jaus moksliniame archyve saugomi rankra§tiniai darbai.
Buvo susipazinta su renginio proga parengta paroda: vienoje patalpoje J. Micke-

vi6iaus nuotraukomis, dokumentais ir jo naudotais daiktais parodytas jo gyvenimas,
kitoje - dalele jo surinktu etnografiniu eksponatu.  Susipazinta su muziejaus dvaro
kulthros, archeologinemis ir etnografinemis ekspozicijomis. Renginio dalyviams kon-
certavo Sigute Trimakaite ir Justas Dvarionas. A. Kuprelytei vadovaujant buvo ap-
lankyti Pamedziu koplytstulpis (2000 in. Zemaitijos nacionalinio parko atstatytas),
kryzius, koplytele egleje, J. Mickevi6iaus gimtosios sodybos liku6iai, jo kapas Ber-
Zoro kapinese, kur padeta geliu, tyliai pasimelsta, apzitireta buvusioje Plateliu dvaro
kletyje irengta akvarelininko Igno Budrio palikimo paroda.
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Zemaitijos nacionalinis parkas  savo  leidinyje „Sventorkalnis"  (2000 in.  Nr.  4)
J. Mickevi6iaus  100-ng.u gimimo metiniu proga paskelbe jo apra§a „Liaudies menas
Pamedziu vienkiemyje``, o A. Kuprelyte - straipsni „Ne sau Zeriu praeities kulthros
spindulius".

Vacys M i I i u s

EKSPERIMENTINES ARCHEOLOGIJOS
KONFERENCIJA SIAULIUOSE

1998 in. vasario 6 d. Siauliu universitete susikerQs Siaures Lietuvos istorijos cen-
tras aktyviai isitrauke i §alies mokslini gyvenima. Kartu su remejais (Siauliu „Au§-
ros`` muziejumi, Lietuvos valstybiniu mokslo ir studiju departamentu, Lietuvos kulth-
ros  ministerija,  Lietuvos  mokslininku draugijos  Salduves  skyriumi,  firmomis
„Gubemija", MEGA ir kt.) jis Siauliuose, universiteto patalpose, 2000 in. spalio 5-
6 d. surenge tarptautinQ konferencija „Archeologijos paminklas: nuo atradimo iki re-
konstrukcijos".

Pirmoji konferencijos diena buvo  skirta prane§imams.  Sandra Z  i r n e  (Latv.
istorijos muziejus) prane§ime „Archeologijos paminklai, esantys ypatingoje valsty-
bes saugomoje teritorijoje „Lybiu krantas", aptare iki  1990 in. Kur§e, karines dalies
teritorijoje, buvusiu archeologijos paminklu (akmens amziaus smeliniu gyvenvie6iu,

gelezies  amziaus kapinyno „Velnio valties``, viduramziu ir naujuju laiku kapinynu
i§saugojimo,  tyrinejimo bei  eksponavimo problemas.  Gintautas Z  a b  i  e  I a (LII)

prane5ime „Archeologiniai tyrinejimai. Stichija ar tikslingumas`` pagal archeologijos
istorijos teikiamus duomenis bei paskutinio de§imtme6io Lietuvos archeologijoje vy-
raujan6ias tendencijas pary§kino gama stichinQ §io mokslo raida. Aleksiejus L u c h -
t a n a s (VU) prane§ime „Archeologijos paminklo medziaga muziejaus rinkiniuose"
paseke archeologijos dirbinio kelia nuo jo atradimo iki pristatymo muziejaus lankyto-
jui kaip vaizdinQ iliustracija panaudodamas Kemaveje surasta odini bata. Jonas N a-
v a s a i t i s (KTU) prane§ime „Lieporiu imovinio kirvio sandara ir pagaminimo
technologija"  i§samiai  aptare  §io gelezies  amziaus  dirbinio  strukthra ry§ium  su jo

gamybos technologijomis. Jackie W o o d  (Komvelo eksperimentines archeologijos
centras, Anglija) prane§ime „Naujos eksperimentines archeologijos kryptys`` aptare
§iuolaikines  eksperimentines  archeologijos raidos tendencijas Anglijoje,  Komvelo
centro veikla. Birute S a 1 a t k i e n e (SU) prane§ime „Eksperimentines archeologijos
tikslai - mokslas, edukacija, atrakcija" paliete dabartines eksperimentines archeolo-
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gijos raidos Lietuvoje tendencijas, nevengdama ir kritiniu pasisakymu bei provokuo-
dama diskusijas. Pastarosios kaip reta Lietuvoje organizuojamose konferencijose i§-
ties buvo ilgos ir vaisingos. Pagrindinis demesys jose buvo skiriamas konferencijos
temos - eksperimentines archeologijos pade6iai bei raidos tendencijoms Lietuvoje
aptarti.

Antroji konferencijos diena buvo praktine. Jos dalyviai aplanke Zymiausius §iau-
1iu apylinkiu archeologijos paminklus: Kryziu kalna, Luponiu, Bubiu bei Raginenu
piliakalnius, Lieporiu gyvenvietQ; Raimundas 8 a I z a (§iauliu „Au§ros" muziejus)
aptare ju parengimo lankymui ypatybes. Konferencija baigesi Burbiskiu (Radvili§-
kio r.) dvare. Ji pasizymejo apgalvotu ir sklandziu darbu. Organizatoriai prane§imus
numato isleisti atskiru leidiniu.

Gintautas Z a b i e 1 a

KONFERENCIJA „PASIPRIESINIMO KOVOS SVENCIONIU KRASTE
1944-1953  METAIS``

Nal§ios muziejus 2000 in. spalio 6 d. Sven6ionyse suorganizavo mokslinQ konfe-
rencija „Pasiprie§inimo kovos Sven6ioniu kra§te 1944-1953 metais``.

Prane§ejai: Valentas S i a u d i n i s (matematikos mokytojas, Vilniaus 9-oji vid.
in-kla) -„Ignalinos kra§to partizanai  1944-1953 metais``; Giedre G e n i u § i e n e

(istorike muziejininke, „Nal§ios`` muziejus) - „Tigro rinktines organizacija ir kovos
taktika" 1948-1949 metais (remiantis surastu rinktines §tabo archyvu)``; Terese P i -
v o r i ti n a i t e  (geografijos mokytoja, kra§totyrininke, Aduti§kio vid.  in-kla) -
„Aduti§kio mi§ku partizanai"; Laimonas A b a r i u s (istorikas, Visagino kulthros ir
sporto skyriaus darbuotojas) -„MVD-MGB  specialios grupes (SG) ir spec. priemo-
nes pries Tigro rinktines partizanus 1946-1953 metais``; Valdas S t r i u Z a s (istori-
kas, Kulthros vertybiu apsaugos departamento vyresn. specialistas Sven5ioniu r.) -
„Didziagirio (Antanu girios) partizanu, ry§ininku ir tremtiniu dainos, eilera§6iai``.

Po konferencijos buvo diskutuojama svarbia mazai nagrineta „registravusiu par-
tizaqu i§davys6iu" tema.

Valdas S t r i u i a s
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KONFERENCIJA „ETNINE KUIJTORA XX A. PABAIGOJE``

2000 in. Iapkri6io 9 d. ivyko Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus suor-

ganizuota konferencija (organizacinio  komiteto pirmininkas  Petras  Kalnius,  nariai
AuksuoleCepaitieneirVytautasTumenas),skirtaXXa.pabaigojeLietuvosgyvento-

ju kulttiroje ivykusiems poky6iams nagrineti. |Zangineje kalboje Vacys Milius prista-
te ja kaip to §imtme6io pabaigos rezultatu sumavima, Zengiant i XXI amziu.

Konferencijoje  13  instituciju atstovai perskaite 20 pranesimu ivairiomis etnines
kulthros temomis: Petras K a I n i u s (LII) -„Etnines kulttiros funkcionavimo poso-
vietin6je visuomeneje ypatumai"; Vacys M i I i u s (LII) -„Lietuviu i§eivijos etnines
kulttiros tyrinejimai XX a. antroje puseje"; Jonas M a r d o s a (VPU) -„Apie iki-
krik§6ioni5kaja kulthra XX a.  krik56ioni§koje kulttiroje";  Venantas M a 6  i e k u s

(VU) - „Lietuviu paprotines  teises  normu raida  sovietiniais  metais  ir posovietiniu
laikotaapiu";  Stasys S i in a i t i s (SU) - „Zmogus ir visybines strukttiros Lietuvos
ZiemgalosirSiauresLietuvoskulttirojeVa.-XXa.pabaigoje";ReginaTama§iti-
naite(SAM)-„Profesionaliosiosdailessantykissuetninekulttira``;LibertasK1im-
k a  (VPU) - „Menulio  kalendoriaus  reliktai  lietuviu etnineje kulttiroje";  Alfonsas
M o t u z a s (VDU) -„Lietuvos Kalvariju Kryziaus keliu apeiginiai papro6iai: tradi-
cija ir dabartis``; Irma S i d i § k i e n e (LII) -„Tautinio rfubo ktirimo prie§taros XX a.

pabaigoje";IrenaReginaMerkiene(LII)-„Pir§tinesLatvijojeirLietuvojeXXa.:
tradicijos savitumai``; Vida S a v o n i a k a i t e (LII) -„Dabarties tradicija ir neprofe-
sionalioji tekstile"; Dalia 8 e r n o t a i t e-B e I i a u s k i e n e (LDM) -„Meteliu
apylinkiu audiniai XIX a. pab. - XX a."; Vytautas T u in e n a s (LII) (prane§ima

perskaiteZilvytisSaknys)-„Lietuvoskai§ytiniujuostuypatumai";JaninaMorkti-
n i e n e (LII) - „Odininkyste:  i§dirbimo technologiju kaita XX a.``; Laura   K a z -
I a u s k i e n e (LII) -„Lietuvos kaliniu buitis ir bendravimo kulttira``; Ilona a u r i n s-
k a i t e (VDU) -„XX a. pabaigos mediniu koplyteliu architekttira"; Elvyra U s a -
6  i  o  v  a  i  t  e  (KMI) - „Lietuviu liaudies  omamentu simbolikos  tyrimai";  Linas
J a § i n a u s k a s (VPU) - „Zemai6iu dvasines kulttiros bruozai VI-XII amziais

(XX a. tyrinejimu duomenimis)"; Au§ra S i in o n i u k § t y t e (VDU) -„Cigonu
etnokulthros tyrinejimu problemos"; Ramtinas T r i in a k a s (VU) -„Altematyvioji
medicinaLietuvoje:tradiciniugydymobtidutransformacijosmiestieti§kojekulthroje``.

Konferencijos pabaigoje kilo platesne diskusija del A.  Motuzo prane§imo apie
tradicines ikikrik§6ioni§kos kulttiros (ypa6 dainuojamosios tautosakos) ry§iu ir sayei-
ku su XIV a. i Lietuva atejusia krik56ioni§kaja kulttira. Siuo klausimu savo nuomonQ
i§sake A. Vy§niauskaite, I. R. Merkiene, Z. Saknys, P. Kalnius, A. Cepaitiene, E. Usa-
6iovaite.  P.  Kalnius  i§kele klausima,  ar §ia diskusija nereik6tu perkelti  i „Liaudies
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kulthros" Zumala. Jo vyr. redaktore D. Rasteniene taip pat paragino etnokulthros tyri-
netojus pla6iau skleisti savo idejas visuomenei §iame Zumale.

Nesutikdamas su S. Simai6io pranesimo teiginiais apie galimas gamtos ritminiu
kitimu liekanas kuriant gyvenvietes, pasisake V. Milius.

A. Vy§niauskaite komentavo Lietuvos Respublikos etnines kulthros valstybines

91obos istatyma ir su juo susijusius uzdavinius, kilsian6ius etnokulthros institucijoms.
Liaudies buities muziejaus darbuotojas V.  Baltru§aitis priekai§tavo etnologams

mokslininkams, kad jie pemelyg krypsta i teorinius dalykus, prireikus nenori teikti
realia pagalba muziejui ar leidiniui. P. Kalnius i§ dalies pripazino toki priekai§ta tei-
singu, ta6iau nurode, kad tolti nuo apra§omosios etnografijos ir imtis teoriniu etnolo-

gijos dalyku instituto etnologus ver6ia pats gyvenimas.

Ilona 8 u r i n s k a i t e, Petras K a 1 n i u s

KONFERENCIJA „MIEST0 MARGINALIJOS``

Siauliu universitete 2000 in. 1apkri6io 9 d. ivykusioje konferencijoje prane§imus
skaite: G. M a Z e i k i s (SU) -„Pakartotinis pradinis isimbolinimas kaip socialines
tikrovesadaptacijosveiksmas";V.Rimkus(SU)-„Sienlaikra§6iuepocha";V.8ut-
k u s (SU) -„Siauliai kaip marginalinis miestas"; I. D i e 1 i a u t a s (SU) -„Kasdie-
nybes poetika";  M.  J a n k a u s k a i t e (VDA) - „Moteru kulttiros klausimu";
A. J u o d r a i t i s (SU) - „Asmenybes elgesio poky6iai kaip marginalines btikles
simptomai"; D. K u o d i e n e (SU) - „Homoseksualu menas"; E. R a in a n a u s -
k a i t e (VDU) -„Marginalioji jaunimo muzikinio undergraundo savivoka``; N. V a -
I a i t y t e (VDU) - „Baikeriai``;  I.  8 u 6 a i t e (VDU) - „Kompiuterines  Sokiu
muzikos kulthra: didzejai``; M. G e d u t i s (VU) -„Marginaliju (socialines) morales
normu samprata"; D. M a r g a u s k a i t e   (SU) - „Marginaliniu grupiu poveikis
politikai,c.

Konferencijoje paliestas ir nagrinetas platus diapazonas uzmir§tib primir§t`b ne-
pastebetu rei§kiniu, buvusiu ir esamu tiek pa6ioje kulthroje, tiek jos ribinese ir uzri-
bio erdvese. I§kilo tu rei§kiniu lokalumo, provincialumo, 1aikinumo aspektai, vaid-
muo ir itaka istorijos raidai, pa6ios istorijos sudetines dalies tapsmas.

Vytenis R i in k u s
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'JUBILIEJINIS, DESIMTASIS, LIETUVOS

KRASTOTYROS DRAUGIJOS SUVAZIAVIMAS

Rudeniui baigiantis,  kra§totyrininkai  susirinko  apzvelgti nueita penkeriu metu
kelia. 2000 in. spalio 28 d. Vilniuje ivyko jubiliejinis, de§imtasis, Kra§totyros draugi-

jos suvaziavimas. Aptarus, kas pasiekta, geriau matyti sprQstinos problemos ar liku-
sios „baltosios demes``. Ttikstantme6iu sandtiroje spar6iai kei6iasi mtisu kra§tas, tad
ir kra§totyroje nuolat randasi nauju darbo baru, kuriems iveikti neretai prireikia nau-
jos  metodologijos.  Draugijos   pirmininke  Irena   S  e  1  i u k a  i  t e  ataskaitiniame
prane§ime pabreze, kad per de§imti nepriklausomybes metu kra§totyros sattidyje su-
grizta prie tikruju vertybiu, i§ry§kintos naujos darbo kryptys, surasta savoji vieta nau-
jos Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Sovietme6iu kra§totyra buvo viena i§ dvasi-
nes rezistencij os formu; j os esmes neistenge pakeisti nei funkcionieri§kas vadovavimas,
nei kompartijos ideologinis spaudimas. Judejimas kilo i§ meiles tevi§kei, jos istorijai
ir kulttirai, etninems tradicijoms, lietuvybes dvasiai; toks jis ir i§liks. Dabar kra§toty-
ros baruose darbuojasi per 3000 Zmoniu; ne vienam tai jau yra    gyvenimo btidas.
Dukart tiek sudaro jaunosios kartos pajegos. Ir §iame suvaziavime buvo renkami la-
biausiai nusipelnQ kra§totyrininkai, suteikiamas jiems garbes vardas.1§ viso Respub-
likoje dabar yra 140 Zmoniu, kuriu veikla ivertinta Siuo vardu.

Draugijos organizacine strukttira §iandien nera visur vienoda. Gerai koordinuoja-
mas darbas Jurbarko, Kauno, Lazdiju, Pakruojo, Sakiu, Siauliu rajonuose, kur savi-
valdybes i§laiko etatinius organizatorius. Neblogai dirbama Siauliu mieste, Paneve-
Zio,Prienu,Silales,Sven6ioniu,Vilkavi§kioirVilniausrajonuose-6iaetatussekmingai
„pakeite`` biblioteku, muzieju, kitu §vietimo bei kulttiros istaigu Zmoniu entuziazmas
bei aktyvumas. Siauliai neuzmir§o, kad yra kra§totyros gimtine: teisininkas Peliksas
Bugaili§kis draugija Cia ikere 1927 in., netrukus pradejo leisti pirmap.i Lietuvoje etno-
1ogijos Zumala „Gimtasai kia§tas", kaupti eksponatus „Au§ros`` muziejui. Kra§toty-
ros pradininkai vienas kita meiliai vadino „mikeliais``. Ir §iandien Cia viskas suma-
nios koordinatores Lidijos Pranienes tvirtai sustyguota.  Mieste net 18 nevalstybiniu
muzieju. Jaunimas kra§totyros darbo mokomas „Jaunojo mikelio  mokykloje``, kuriai
vadovauja doc. Elena Adomavi6iene. Siauliu universiteto studentai ir destytojai yra
aktywis kompleksiniu ekspediciju dalyviai.  Surinkta medziaga patenka i vie§osios
P. Vi§inskio bibliotekos kra§totyros fonda, leidziami jos katalogai. „Au§ros`` muzie-

jus  teikia kasmetinQ P.  Bugaili§kio premija.  Jos  laureatais tapo  Egidijus  Prascevi-
6ius - „Daugyvenes`` draustinio ikerejas  ir vadovas,  mokytojas Jonas Krivickas -
kra§tie6iu muziejaus steigejas, kulthrines atminties gaivintojas, ir Vidmantas Lope-
ta - Kurtuvenu regioninio parko bendradarbis,  gamtines  aplinkotyros  specialistas,
Zuvininkystes verslo  istorikas.  Dar i§ kra§totyrininku veiklos  Siauliuose minetinos
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konferencijos: viena ju buvo skirta mokyklinei kra§totyrai, kita - 65  metu Zumalo
„Gimtasai kra§tas`` sukak5iai.

Nuosekliai vykdoma Siauliu rajono kompleksinio tyrinejimo programa. Kulthros
skyriaus vedeja Vale Jure§iene prireikus gali tartis su Krastotyros taryba. Geru Zodziu
nusipelno vasaros ekspediciju organizatores Sigita Lukiene ir Laima Varkaliene. Mo-
kytoja Sigita vos speja papildyti eksponatais Kur§enuose ikurtati kalendoriu muzieju.
Kasmet ten vyksta Kalendoriaus §vente, kurios metu pagerbiamas idomiausio ar gra-
Ziausio metu kalendoriaus  autorius.  Siemet laureatu tapo  dailininkas  ir fotografas
Rimantas Dichavi6ius. Jo kalendoriai isptidingai pristato Lietuvos menininkus.

Kra§totyros veiklos rezultatai i§siskleidzia ivairiaspalviais kulffiros Ziedais: kny-

gomis, muzieju ekspozicijomis, darbu rinkiniais, parodomis ir  renginiais. Stai koks
penkeriu metu derlius. Sudaryta per 5,5 ttikst. kra§totyrines medziagos rinkiniu. Jie
bus panaudoti bendrojo lavinimo mokyklose gimtinei pazinti, pravers mokslininkams,
paminklosaugininkams, etnines kulttiros puoseletojams, Ziniasklaidai. Gausiausiai to-
kiu darbu parengta Lazdiju rajone - net 452;  daug ju atlikta Anyk§6iu,  Jurbarko,
Kedainiu, Mazeikiu, Siauliu, Traku rajonuose -kiekviename per 200. Rinkiniuose -
autenti§ki duomenys apie rezistencijos istorija, prieskario provincijos kulthrini gyve-
nima, Sibiro tremtiniu atsiminimai, kaiqu istorijos. Ai§ku, kra§totyrininku surinktos
medziagos daznai nepakanka mokslinei studijai. Antra vertus, be gyvo Zodzio, Zmo-
niu pasakojimu, vien archyviniais dokumentais paremta istorija lieka sausa ir bespal-
ve. Patyrusiu kra§totyrininku darbai atitinka ir mokslo metodologijos reikalavimus,
be to, juos lengva, idomu skaityti.

Gausiausiaimedziagossukaupiamakra§totyrosekspedicijumetu;juperpenkmeti
surengta daugiau kaip 300. A§tuoniolika ekspediciju buvo kompleksines, vadovauja-
mos Zinomu mokslininku etnologu, tautosakininku,. kalbininku, istoriku.  Talkino ir
nemazas btirys studentu.  Per ekspedicijas turime unikalia galimybQ pamatyti, kaip
kei6iasi mtisu krastas ir jo Zmones, kokios materialines bei dvasines vertybes i§1ieka,
koki pavelda perduodame XXI amziui. Ekspedicijos pagyvina vietos kulthrini gyve-
nima.  Pavyzdziui, Saukenuose ikurtas kra§totyros muziejus (vadove Elena Burdulie-
ne), Kur§enu dvare steigiamas amatu centras, eksponatais gerokai pasipilde Skuodo
muziejus. Moksleivija dalyvauja tQstineje respublikineje ekspedicijoje, kuriai vado-
vauja Jaunimo turizmo centro darbuotojos V. Petrevi6iene ir a. Kazlauskiene. Ekspe-
diciju medziaga naudojama  rengiant lokalines monografijas. Dabar spaudai rengia-
mi autoriu kolektyvo leidiniai apie Veliuona, Tvere6iu, Vilniaus verbas ir kt. Graziai
sekasi dirbti „Versmes" 1eidyklai, publikuojan5iai krastotyrininku para§ytas vals5iu
istorijas. Malonu pazymeti, kad pries suvaziavima i§ spaudos i§ejo 12-asis draugijos
tQstinio leidinio „Mtisu kra§tas`` numeris.
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Atskirai verta pamineti kra§totyrininku i§vykas i Karaliau6iaus kra§ta.  Ju tiks-
1as - gauti  sociologiniu duomenu apie  mtisu tautie6iu tenyk§ti gyvenima, taip pat
fiksuoti spar6iai nykstanti kulthros pavelda. Siu i§vyku rezultatas yra ir tai, kad vietos
bibliotekose atsirado lietuvi§kos literathros skyriai (knygas dovanojo vilnie6iai, dub-
likatais pasidalijo Nacionaline Martyno Mazvydo ir Vilniaus apskrities A. Mickevi-
6iaus bibliotekos), |sru6io (dab. Cemiachovskas) pedagoginiame koledze pradeta des-
tyti lietuviu kalba ir Lietuvos istorija.

Lietuvojeveikia380nevalstybiniukra§totyrininkuisteigtumuzieju(i§ju228mo-
kykliniai). Per penkmeti sukurta daugiau kaip 70 nauju, - Sis faktas itikinamai rodo
visuomenes poveiki istorinei atmin6iai. Rusnes saloje Kazys Banys savo le§omis pats
restauravo Zvejo sodyba,  Strinai6io istorija pasakoja ekspozicija Petro Pauliukevi-
6iaus troboje Sven6ioniu rajone; Balu§ku kaime Balys Kuzmickas iktire „Bazny6ios
kronikos" muzieju, Panevezyje Vytautas Vy§niauskas -pirmay.i policijos istorijos mu-
zieju. 1§ Vilniaus rajono irgi geros Zinios: Cekoni§kese duris atvere Verbu sekly5ia,
Nemen6ineje -etnografijos muziejus. Ne vienas visuomeninis muziejus §i penkmeti
i§augo i valstybini, pvz., Jonavos, Prienu, Vilkavi§kio, V. Kudirkos Sakiuose ir kt.
Nevalstybiniu muzieju statusa deretu griez6iau apibrezti, atnaujinti istatus.

Suvaziavimo metu buvo susumuoti konkurso „Lietuvos kaimas XXI a. isvakare-
se" rezultatai. Jis skelbtas kartu su „Valstie6iu laikra§6iu`` bei Lietuvai pagrazinti drau-
gija. Parodai pristatyti i§ties brandtis darbai. Ne vienas ju i§leistas knyga, beje, daz-
niausiai  autoriaus  le§omis.   Konkurso rengejai  apdovanojo bibliotekininkQ Liucija
Brazdzioniene ir mokytoja Valerija StuopienQ. Pirmeda -uZ devyniu aplanku Sukio-
niu kaimo Pakruojo rajone istorija, antroji apra§e Jonu6iu kaima, kuris dabarjau tapo
Garliavos dalimi. Nuosekliausiai kaimu istorijos tyrinejamos Kai§iadoriu rajone: Cia
sukauptos Zinios apie visus 800 kaimu ir miesteliu.  Sio darbo Lietuvoje ilgai nepri-
trfuks -per kara ir sovietmeti i§naikinta 14 thkst. kaimu.

Klausantis suvaziavimo dalyviu pasisakymu, diskusiju, i§ry§kejo svarbi mintis:
btitent kra§totyra ir etnine kulthra yra tas kelias, kuris jauna Zmogu veda i tautinQ
savimonQ, suformuoja pilieti§kumo nuostatas. Todel kra§totyros btirelis ir mokyklinis
muziejus turi uzimti  priderama vieta ugdymo sistemoje.

Suvaziavime vyravo optimistine nuotaika.  Ir vis delto akivaizdu, kad valdzios
demesys toki svarbu tautos kulthros darba nuveikian6iai draugijai turetu btiti dides-
nis. Jau trejus metus draugijos Centro taryba neturi etatiniu darbuotoju, neatsiranda
bent vieno etato ir Zumalo „Mtisu kra§tas" leidybai. Neai§ki Kra§totyros draugijos
btistines Vilniuje ir ten sukaupto gausaus rankra§6iu fondo ateitis. Suvaziavimas pa-
tvirtino pirmininkes ataskaita ir vienbalsiai perrinko Irena SeliukaitQ naujai kadenci-
jai. Draugijos vairas i§ties patikimose ir patyrusiose rankose, ta6iau valdzios institu-
cijos privalo padeti i§sprQsti pribrendusias kra§totyrininku problemas.

Libertas K 1 i in k a
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KARTOGRAFU KONFERENCIJA

Pastaruoju metu realisti§kiau pradedama Zitireti i sovietinio laikotalpio pasieki-
mus vienoje ar kitoje srityje, prisimenami tegu ir kukltis, bet svarbtis jubiliejai darbu,
pradetu sovietiniais laikais. Vienas i§ tokiu renginiu, pazymejusiu sistemingu Lietu-
vos kulthros paveldo kartografiniu tyrimu 30-meti, buvo 2000 in.1apkri6io  16-17 d.
Vilniaus universiteto Senato saleje surengta moksline konferencija „Lietuvos kultti-
ros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, btikle, perspektyvos``. Ja suorganizavo Vil-
niaus universiteto kartografijos centras ir Kulttiros vertybiu apsaugos departamento
kulthros paveldo centras.

Konferencija atidare Kulttiros vertybiu apsaugos departamento direktore D. Var-
naite ir Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto dekanas prof. J. Naujalis. A.  P  i  1  i  -
p  a  i  t  i  s  (VU) prane§ime „Kartografinio fenomeno rai§ka Lietuvos paminklosau-
goje``  apzvelge praejusiais  de§imtme6iais kartografu nuveiktus  darbus.  Bendrame
prane§ime  „Specializuotu informaciniu sistemu diegimo  ir integracijos problemos
paveldosaugoje`` V.  K a r 6  i  a u  s  k  a  s  (KPC) aptare informaciniu sistemuktiri-
mo istorija, V.   a  i  n  §  y  s   -dabartinQju raidos problematika. R.   Z  v  i  r b  1  i  s
(KPC) prane§ime „Kulthros vertybiu inventorizavimas ir kartografavimas nauju tech-
nologiju bazeje`` demesi atkreipe i aerofotografijos bei fotogrametrijos metodu taiky-
rna kartografuojant kulthros vertybes. J.   G  1  e  in Z a  (VDA) prane§ime „Fotogra-
metrijos svarba Lietuvos paminklosaugoje`` apzvelge §io metodo taikymo fiksuojant
balti§kajikulthros paveldapasiekimus. G.  8  e  c  o n y t e  (VU) perskaite prane§i-
rna „Komunikaciniu ry§iu kaita Lietuvos kulthros paveldo kartografines informacijos
kaupimo sistemoje``, kuriame aptare Kaltografijos laboratorijos indeli i kulthros pa-
veldo kartografavima. J.  8  u  6  a s  (KTU) prane§ima„Kartografijos aktualija -sau-
gotinukulthrosvertybiuatlasas``skyrepaveldosaugojevartojamomssavokomspatiks-
linti ir gamtos bei kulthros paveldo taxpusavio santykiui. P.  K  a v  a  I  i  a u  s  k  a  s
(VU) prane§ime „Kulthros paveldo kartografine rai§ka Lietuvos generaliniame pla-
ne`` akcentavo dabartines kartografijos raidos Lietuvoje tendencijas. Zemetvarkos as-
pektu i kartografijos  ir paveldosaugos  saly6io ta§kus praeityje  ir dabar prane5ime
„Zemetvarkairkulthrospaveldoapsauga``pazvelgeR.  P  a 15  i  a u  s k  a  i  t  e  (Ze-
metvarkos in-tas). J.  R  i  in k u v  i  e n  e  (UAB HNIT-Baltic Geoinfoservisas) pra-
ne§ime „Lietuvos kulthros paveldo registras ir pasauline Geography Network siste-
ma" pristate dabartines geoinformacines sistemas, kurios jau artimiausioje ateityje
turi btiti pradetos taikyti kartografiniams  darbams.  M.   D u in b  I  i  a u  s  k  i  e  -
n  e  s   (VU) prane§imas „Lietuvos kulthros paveldas kartografines inventorizacijos
aspektu" buvo skirtas atskiriems kulthros paveldo fiksavimo XX a. aspektams aptarti.

Net 6 konferencijoje perskaityti pranesimai buvo skirti archeologijos paveldo kar-
tografavimo problemoms. 8.  D  a k a n  i  s  (KPC) prane§ime „Archeologiniuvietu
kartografavimas" apzvelge §ioje srityje padarytus darbus. V.   S  i  in  e  n  a  s   (VU)
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prane§ime „Rytu Lietuvos pilkapynu kartografavimo svarba archeologij ai`` analizavo
§ios  archeologijos  paminklu ri§ies  planu sudarymo  pasiekimus  bei  problemas.
G.  Z  a b  i  e  1  a  (LII) prane§ime „Pasaulines pade5iunustatymo sistemos panaudo-
jimas archeologijos paminklu Zvalgymuose`` pristate pirmuosius darbo su GPS apara-
tais rezultatus, del kuriu archeologiniu vertybiu situacija nuo §iol tikslinga nurodyti
pagal geografines koordinates.  L.   T a in u  1  y n  a  s   (KPC) perskaite prane§ima
„Klaipedos krasto XIX a.  vidurio - XX a.  pradzios  topografiniai  Zemelapiai kaip
infomacijos  apie  archeologinius  objektus  §altinis", kuriame  apzvelge  §ios  §altiniu.
grupes panaudojimo archeologiniams Zvalgymams galimybes. P.   T e  b  e  I  §  k  i  o
(KPC) prane§imas „Archeologijos objekt\b esan6iu i§ai§kinamu paminklu ir laikinos
apskaitos  sara§uose,  apskaita,  kartografavimas,  archeologijos Zvalgomieji tyrimai"
buvo skirtas §iu neai§kios archeologines vertes objektu tyrimo darbams. E.   I  v  a  -
n a u  s  k a  s (KPC) prane§ime „Panemunes archeologijos objektuzvalgymas irkar-
tografavimas`` aptare per pastaredi de§imtmeti atliktus §iu objektu tyrimus ruoze tarp
Kauno ir Jurbarko.

Kiti skaityti prane§imai irgi buvo glaudziai susijQ su kulttiros paveldo tyrimo pro-
blematika. J.  M  i  1  i  a u  s  (VU) prane§imas „Zemenaudos elementai kra§tovaizdy-
je: nustatymo, vertinimo ir kartografavimo uzdaviniai`` buvo skirtas dabartiniu ten-
dencijuzemes ckyje santykiui su esamu kulthros paveldu. A.  8  a u t r e n  a s (VU)
prane§ime „Archeologijos paminklu automatizuoto kartografavimo galimybes`` Ra-
dzitinu (Alytaus r.) piliakalnio plano darymo pavydziu pristate dabartiniu kompiute-
riniu technologiju taikyma sudarant didelio tikslumo archeologijos objektu topogra-
finius planus. V.  V a  i  n  a u  s k  o  (VGTU) prane§imas „Tarptautiniu organizaciju
pozitiris i kartografiniu tyrimu panaudojima paminklosaugoje`` buvo skirtas naujau-
sioms pasaulinems tendencijoms §ioje srityje. T.  D  u  k  s  a  (Geodezijos ir kartogra-
fij os tamyba) prane§ime „Unikaliu architekthros paminklu kartografavimas Lietuvo-
je ir uZ jos ribu 1972-1982 in.`` aptare tuo metu Lietuvoje, Baltarusijoje ir Latvijoje
padarytus fotogrametrinius §iupaminklumatavimus. V.  D v  a r e  c  k o  (VU) pra-
ne§imas „Lietuvos upiu sleniu raidos ir kulthros aspektai`` buvo aptarti ivairfus upiu
sleniu kaip civilizacijos Zidiniu aspektai.

Konferencijos metu buvo ne tik i§kelta ir aptarta gausybe §ios Lietuvoje dar nepa-
kankamu tyrimu krypties problemu, bet ir pasikeista ivairiose institucijose atliekamo
darbo patirtimi, i§kelta tokiu darbu koordinavimo ateityje problema. Diskusijose ivai-
riais kulthros vertybiu kartografavimo bei kulthros vertybiu atlaso sudarymo aspek-
tais pasisake R.  Bathra,  8.  Dakanis,  J.  Glemza,  D.  Vamaite,  G.  Zabiela ir kt.  Jos
dalyviams buvo suorganizuotos ekskursijos i Vilniaus universiteto bibliotekos Senu-
ju kartografiniu leidiniu skyriu ir i Lietuvos dailes muziejaus P. Gudyno restauravimo
centra. Konferencijos prane5imus numatoma i§leisti atskiru leidiniu.

Gintautas Z a b i e I a
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MOKSL0 PROGRAMOS „ZMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIAI NUO
SENIAUSIU LAIKU IKI KRISTAUS (X-I TOKSTM. PR. KR.) LIETUVOJE"

2000 METU ATASKAITINE KONFERENCIJA

2000 in. gruodzio 8 d. Lietuvos istorijos institute ivyko Lietuvos istorijos institu-
to, Vilniaus universiteto bei Geologijos instituto vykdomos ir Lietuvos valstybinio
mokslo ir studiju fondo remiamos mokslo programos „Zmogaus ir gamtos santykiai
nuo seniausiu laiku iki Kristaus (X-I thkstm.  pr. Kr.) Lietuvoje" 2000 metu ataskai-
tine konferencija. Joje buvo aptarti pagal programos temas 2000 in. atlikti tiriamieji
darbai.  T.  0  s t r a u s k a s  (LII) prane§ime „Keramikos gamybos technologijos
eksperimentiniai tyrinejimai`` pristate ivairiu laikotarpiu ir kulthru ikikristines kera-
mikos gamybos rekonstrukciju rezultatus.  V.  J u o d a g a I v i  s  (LII)   perskaite
prane§ima „Varenes 10-osios senoves gyvenvietes tyrinejimai. Kompiuteriniu arche-
ologiniu duomenu baziu ktirimas``. A. G a i g a 1 a s (VU Gamtos fakultetas) prane§i-
me „Archeologines keramikos ir akmeniniu kirvuku mineraloginiai ir petrografiniai
tyrimai`` pateike idomiu akmens dirbiniu, daugiausia kirveliu, ir keramikos Zaliavos
tyrinejimu rezultatu.  Palinologes M.  K a b a i 1 i e n e (VU Gamtos fakultetas) ir
M. S t a n 6 i k a i t e (Geologijos tamyba) perskaite prane§imus „Gamtines aplinkos
raida Varenio ezero apylinkese velyvajame ledynmetyje ir holocene Ziedadulkiu ir
diatomeju analiziu duomenimis"  ir „Dubos  ezero apylinkiu raida poledynmetyje``.
8. K a r in a z a (Geologijos institutas) pristate prane§ima „Molio Zaliavos §altiniu
susidarymo desningumai ir ypatybes Siaures, Vakaru ir Vidurio Lietuvoje``. R. T a -
r a § k e v i 6 i u s (Geologijos institutas) prane§ime „Archeologijos keramikos geo-
cheminiai tyrinejimai" pateike detalia senosios keramikos bandiniu tyrimu statistinQ
analizQ. Programos vykdytojai i§ ivairiu instituciju pasidziauge tarpdisciplininio ben-
dradarbiavimo teikiamais privalumais ir idomiais rezultatais ir pabreze btitinybQ dar
glaudziau bendradarbiauti baigiamaj ame tyrimu etape.

Tomas 0 s t r a u s k a s

Ekspedicijos

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO ETNOLOGU
2000  M.  EKSPEDICIJOS

Kadangi Lietuvos istorijos institutas 2000 in. neturejo le§u ekspedicijoms, tai Et-
nologijos skyriaus darbuotojai dalyvavo „Versmes" 1eidyklos ir Lietuvos kra§totyros
draugijos organizuotose kompleksinese ekspedicijose: Raguvos (Panevezio r.), Kaz-
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lu Rtidos (Marijampoles r.) ir Raudenu (Siauliu r.) senitinijose. Pirmasias dvi ekspe-
dicijas finansavo „Versmes" leidykla, tre5ia  - Siauliu rajono savivaldybe. 0 Merki-
nes (Varenos r.) ekspedicija finansavo Lietuvos mokslo ir studiju fondas.

Si ataskaita pateikiama dalyviu pavardziu abeceles tvarka.
Ilona 8 u r i n s k a i t e liepos 17-23 d. Raudenuose uzra§e 10 senuju ir naujuju

paminklu istoriju, padare daugiau kaip 60 nuotrauku; rugsejo 20-22 d. rinko medzia-
ga apie Merkines kryziu kalnelio istorija, fotografavo §io kalnelio ir kitus miestelyje
stovin5ius paminklus (padaryta 72 nuotraukos).

Auksuole C e p a i t i e n e liepos 10-15 d. Raguvoje i diktofona ira§e 15 vidutinio
ir vyresnio amziaus Zmoniu pasakojimus temomis „Giminyste ir Zmoniu bendrumas"
bei ,:Etninis tapatumas ir simbolines reprezentacijos``.

Vacys M i 1 i u s liepos 10-15 d. Raguvos, liepos  17-21  d. Raudenu ir rugpjti6io
14-18  d.  Kazlu Rtidos  ekspedicijose apra§e  16 kaimu ir miesteliu kapiniu, padare
158 kapiniu elementu ir kitu paminklu nuotraukas.

Janina M o r k ti n i e n e  rugpjti5io 14-19 d. Kazlu Rtidos ekspedicijoje uzra§e
12 respondentu pasakojimus apie kailiu ir odos i§dirbimo, transporto priemoniu ga-
mybos, staliaus amatus, vaistinguosius augalus, padare 90 nuotrauku.

Rasa P a u k § t y t e-S a k n i e n e liepos 3-24 d. Merkines ekspedicijoje uzra§e
32  Zmoniu pasakojimus apie krik§tynas ir vardynas.

Danguole S v i d i n s k a i t e liepos 3-21 d. Merkines apylinkeje uzrase 46 asme-
nu pasakojimus apie liaudi§key.i religinguma.

Zilvytis S a k n y s birzelio ir liepos men. Merkines ekspedicijoje tema „Jaunimo
taxpusavio bendravimo papro6iai" apklause 28 respondentus tema „Jaunimo tradici-
nio socialinio gyvenimo formos ir kaita XX a. antrojoje puseje", uzra§e  15 respon-
dentu pasakoj imus.

Vytautas T u in e n a s liepos  17-27 d. Raud6nu apylinkeje uzra§e  14 asmequ
pasakojimus apie juostas ir sapqu ai§kinimus. Be to, Siauliu „Au§ros`` muziejuje ap-
ra§e pintines ir vytines juostas, padare 45 ju nuotraukas.

Vacys M i I i u s
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