Doc. dr. Gintautas Zabiela

CURRICULUM VITAE
Gimiau 1962 m. gegužės 11 dieną Anykščių rajono Vaitkuškio kaime. 1980 m.
baigęs Leliūnų vidurinę mokyklą įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį
baigiau 1985 m. įgydamas istoriko specialybę (specializacija archeologija). 1985–1988
m. dirbau Lietuvos Kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų
apsaugos tarybos Archeologijos skyriaus vyr. metodininku. Čia dirbant teko išsamiai
susipažinti su daugelio Lietuvos rajonų archeologijos paminklais, juos žvalgyti, pradėti
savarankiškus tyrinėjimus. Nuo 1988 m. rudens su trumpa 5 mėnesių pertrauka 1991
m., kuomet dirbau Kultūros paveldo inspekcijoje, iki 2005 m. pabaigos dirbau Lietuvos
istorijos instituto Archeologijos skyriuje: pradžioje kaip jaunesnysis mokslinis (1989–
1993 m.), mokslinis (1993–1994 m.), vyresnysis mokslinis (1994–2005 m.)
bendradarbis. 1994–1999 m. buvau šio skyriaus vedėjas, 1997–1999 m. – Lietuvos
istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 2002–2003 m. –
instituto tarybos pirmininkas. Nuo 2006 m. esu Klaipėdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2010 m. –
docentas, nuo 2016 m. – instituto Tarybos pirmininkas.
Mokslinių tyrinėjimų kryptis – Lietuvos Viduramžių archeologija (XIII–XV a.),
Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai, Lietuvos archeologijos istorija,
archeologijos tyrimų metodai. Nuo 1985 m. tyrinėta keliasdešimt archeologijos
paminklų (daugumoje piliakalnių), tame tarpe 1990–2006 m. Šeimyniškėlių piliakalnis
(Anykščių r.), kuris ištirtas pilnai. 1993 m. gruodžio 8 d. Vilniaus universitete apgyniau
humanitarinių mokslų daktaro disertaciją “Lietuvos medinės pilys XI–XV a. pradžioje
(archeologijos duomenimis)”. Lietuvos ir užsienio (Austrijos, Baltarusijos, Danijos,
JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos) spaudoje paskelbta per 80 mokslinių ir
virš 120 mokslinių–informacinių straipsnių, virš 50 mokslinių pranešimų perskaityta
Lietuvos ir užsienio šalių (Austrijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Rumunijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos) konferencijose.
Išleistos knygos: 1995 m. “Lietuvos medinės pilys”, 1999 m.“ Lietuvos archeologijos
istorija (iki 1945 m.)” (bendraautorius P. Kulikauskas), 2005 m. –“Lietuvos
piliakalniai. Atlasas. T.I–III”, 2006 m. – „Šilalės krašto piliakalnių atlasas“, 2009 m. –
„Klaipėdos rajono piliakalniai“ (paskutinių 3 bendraautorius Z. Baubonis), 2009 m. –
„Apuolė. Ausgrabungen und Funde. 1928–1932“ (antros dalies autorius), 2013 m. –

„Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“
(bendraautorius E. Vasiliauskas). Esu “Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje” (nuo 2004
m.) vyr. redaktorius, “Lietuvos archeologijos” (nuo 1995 m.) redakcinės kolegijos
narys. 1992 m. stažavausi valstybiniame istorijos muziejuje bei Karališkoje senienų
taryboje Stokholme (Švedija), 1999–2000 m. – Bambergo universitete (Vokietija). Nuo
2006 m. Klaipėdos universitete skaitau paskaitas iš archeologijos istorijos, lauko tyrimų
metodų, įtvirtinimų istorijos, vykdau archeologinių tyrinėjimų lauko praktikas,
tyrinėjau Klaipėdos piliavietę (2007–2014 m.) bei kitus archeologijos objektus Vakarų
Lietuvoje.
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