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Nutaria 2022 m. Meiles Luksienes premijos konkursui teikti Lietuvos istorijos institute 

Archeologijos skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Agnes Civilytes kandidatur^ uz jos 

svarij mokslinj-edukacinj indelj minint Marijos Alseikaites - Gimbutienes (1924 -1994) simt^sias 

gimimo metines. Si musij nominacija grindziama solidziu dr. Agnes Civilytes jgyvendintu 

projektu - „Kulturinimo darbas mano tiesiogine, ne antrine, pareiga": Marijos Alseikaites-

Gimbutienes (1921-1994) gyvenimo ir mokslines veiklos tyrinejimas, jamzinimas ir tarptautine 

sklaida, minint jos simtmetj". 

Teikdami Agnes Civilytes kandidatur^, LIT Mokslo taryba neabejoja, jog dr. A. Civilytes vos 

per vienerius metus atliktas milziniskas darbas paliko zenklij pedsak^ Lietuvos kulturoje ir 

jaunosios kartos ugdyme. Visuomeneje primirstas garsios iseivijos archeologes Marijos 

Alseikaites-Gimbutienes vardas A. Civilytes deka tapo vienu svarbiausiu 2021 m. kulturiniij 

renginiif ir gimnazijij program^ akcentu. Minint jos simt^sias gimimo metines, A. Civilyte 

perskaite daugyb? solidaus turinio paskaitij Lietuvos kulturinese jstaigose, gimnazijose, radijuje ir 

televizijoje Lietuvoje ir JAV. Zini^ apie Marij^ Alseikait^-Gimbutien^ skleide su dideliu 

uzsidegimu ir originalia ideja: pazvelgti \^ asmenyb? is X X I amziaus perspektyvos. Savo 

paskaitose A. Civilyte akcentavo M. Gimbutienes darbij reiksm? siij dienij mokslui ir jos idejiniij 

vertybiij puoselejim^ bei saugojim^ ateities kartoms. A. Civilyte pabreze, jog tai, apie k^ rase 

M. Gimbutiene yra aktualu ir siandien: civilizacinis pradas negali buti sunaikintas. 

Ryski4 pedsak^ visuomenei paliko 2021 m. rudenj Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta 

paroda „Deives ir kariai: Marijai Gimbutienei - 100". Surengti si^ parody buvo A. Civilytes ideja. 

Ji zenkliai prisidejo prie sios idejos jgyvendinimo, vaziavo \, Vienos gamtos istorijos, 

Valetos archeologijos ir Bukaresto nacionalinj muziejus, taresi del eksponatq skolinimo parodai, 
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rase parodos dalii} „Deives" ir „Marijos Gimbutienes gyvenimo kelias" koncepcijas. Si paroda 

buvo pirmoji tokio masto tarptautine archeologijos paroda Lietuvoje su stipria edukacine mintimi, 

} kuri^ pludo moksleivii^ grupes ir tukstanciai lankytojij is Lietuvos ir uzsienio. 

organizuota tarptautine virtuali konferencija „Marija Gimbutiene (1921-1994) Lietuvoje ir 

pasaulyje" (Maria Gimbutas in 21th century: Memory and Significance"), vykusi Lietuvos 

Didziosios Kunigaikstystes Valdovij rumuose 2021 m. balandzio 29-30 d. Konferencijoje 

dalyvavo iskilus mokslininkai is JAV, Indijos, Vokietijos, Lenkijos, Turkijos, Italijos, Prancuzijos 

ir Lietuvos. Konferencij^ globojo Jo Ekselencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 

Adamkus, asmeniskai pazinoj^s Marij^ Gimbutien^. 

Ziniq apie Marij^ Gimbutien? A. Civilyte skleide ir stazuodamasi JAV. Ji aplanke lietuviq 

bendruomenes Klyvlande ir Los Andzele, skaite paskaitas, bendravo su Marij^ Gimbutien^ 

pazinojusiais zmonemis, giminemis. Originali A. Civilytes ideja - surengti parody Bafalo 

(Buffalo) universiteto Marian E . White muziejuje „Zmogaus kunai ir galvos", kurios svarbi^ dalj 

sudaro Marijos Gimbutienes idejos apie antropomorfin? plastik^ ir jij vertinim^ pasaulio 

archeologijoje. Civilytes jdirbis atsispindi jos publikacijose. Metij pabaigoje pasirode pirmoji 

Marijos Gimbutienes simtmecio minejimo knyga, sudaryta A. Civilytes - leidinio „Lietuvos 

archeologija" 48 tomas. A. Civilyte taip pat parase straipsnius kituose kulturiniuose leidiniuose 

bei jvadinj straipsnj antrajam knygos „Senoji Europa" leidimui. 

Esam jsitikin^, jog A. Civilytes darbas, kurio pavadinime cituojami Marijos Gimbutienes 

zodziai „Kulturinimo darbas mano tiesiogine, ne antrine, pareiga" atspindi L I I Mokslo tarybos 

nominantes A. Civilytes siekj t^sti pradetus darbus, islaikant nuolatinj rysj su visuomene, o ypac 

su jaun^a karta. Jos neissenkantis entuziazmas bei dalinimasis savo ziniomis su jvairaus amziaus 

ir interest auditorija jrodo jos gebejimq ugdyti ir sudominti, klausti ir diskutuoti, kelti tikslus ir 

motyvuoti. 

Turime pabrezti, kad akademineje erdveje didziulio susidomejimo sulauke A. Civilyte ;es 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Darius Staliunas 

Parenge 
Mokslo tarybos sekretorius 
Darius Baronas 
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