Eksponatai iš jūros gelmių: romantika ir realybė
Melnragės burlaivio liekanos: datavimas, rekonstrukcija, eksponavimas
Mokslinė – praktinė konferencija
2016 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 10.20 val.
Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume salėje „Jūros sala“, (Smiltynės g. 3, Klaipėda).
Konferencijos tikslas – aptarti Melnragės burlaivio liekanų eksponavimo Lietuvos jūrų muziejuje
galimybes.
Skirta mokslininkams, tyrėjams, studentams ir kitiems, besidomintiems laivybos istorija.
PROGRAMA
1000 Kėlimasis pėsčiųjų keltu iš Klaipėdos į Smiltynę (Senoji perkėla, Šiaurinis ragas, Danės g. 1).
Nemokamas autobusas iki Jūrų muziejaus. Burlaivio liekanų apžiūrėjimas.
1020–1050 Dalyvių registracija delfinariume, rytinė kava.
1050–1100 Sveikinimo žodis.
O. Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė
1100–1120 Melnragės burlaivio liekanų gelbėjimas: precedentas ateičiai.
Dr. K. Perminas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
1120–1140 XIX–XX a. burlaivių katastrofos Klaipėdos uosto prieigose.
R. Adomavičius , Lietuvos jūrų muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas
1140–1200 Kavos pertrauka
1200–1220 Medinių laivų liekanos priekrantės vandenyse ir pakrantėje. Jų išsaugojimo galimybės.
Akademikas, prof. habil. dr. V.Žulkus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas
1220–1240 Melnragės burlaivio liekanų datavimas dendrochronologiniu metodu.
Dr. R. Pukienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
dendrochronologė
1240–1300 Melnragės burlaivio korpuso rekonstrukcijos galimybės.
G. Misiūnas, laivų konstruktorius, L. Norkevičius, J. Veisas, Klaipėdos universiteto Jūrų technikos
fakulteto Laivo inžinerijos katedros studentai
1300–1340 Pietų pertrauka

1340–1400Lietuvos jūrų muziejaus senųjų laivų ir istorinių valčių ekspozicijos. Problemos ir jų
sprendimai.
D. Elertas, Lietuvos jūrų muziejaus Istorijos skyriaus muziejininkas istorikas
1400–1420Burlaivių bei jų liekanų įmuziejinimas: patirtys ir pavyzdžiai.
R. Adomavičius j.. Lietuvos jūrų muziejaus Istorijos skyriaus muziejininkas istorikas
1420–1450 Diskusija: didelių istorinių laivų liekanų išsaugojimas, eksponavimo konstrukcijos ir
techniniai sprendimai.
H. Mališauskas, laivų inžinierius ir konstruktorius, A. Stonys, architektas, konferencijos dalyviai
1450–1500 Konferencijos uždarymas.
1500–1515 Išvykimas autobusu iki Senosios perkėlos. Kelto reisas į Klaipėdą.
Konferencijos mokesčio nėra.
Pranešimai skaitomi lietuvių kalba, pranešimų trukmė – 20 min.
Galimybė užsisakyti pietus (2.90 €) – nurodyti registruojantis.
Privaloma konferencijos dalyvio registracija iki 2016 02 09 d.
Daugiau informacijos:
L. Rimkienė
tel. 8 (46) 492250, 8 698 37299,
www.muziejus.lt

