Konferencijos
Ritualinių metų darbo grupės pranešimai XIII SIEF simpoziume

2017 m. kovo 26–30 d. Giotingene,
Vokietijoje, vyko SIEF 13-asis kongresas
„Būstas: krizė – amatai – kūrybiškumas“.
SIEF Ritualinių metų darbo grupės suorganizuotoje sekcijoje „Statiškumo – dina
miškumo, gamtos – kultūros raiška ir
būstas ritualiniuose metuose“ trijų sesijų metu buvo perskaityta 12 pranešimų.
Pranešimus skaitė: Vito Carrassi (Italija)
„Eisenos ir vaidyba Apulijos gatvėse: liminalinės erdvės ritualo procese“; Irina Stahl
(Rumunija) „Miesto viešoji erdvė ir stačiatikių simbolizmas: pokomunistinio Bukarešto atvejis“; Žilvytis Šaknys „Mirusiųjų
paminėjimo šventės: kapuose lankomi
ar namuose laukiami mirusieji?“; Tatjana Minniyakhmetova (Austrija) „Elgesio
normos kalendoriniuose papročiuose ir
namo struktūra“; Anamaria Iuga (Rumunija) „Senosios ir naujosios vestuvės Maramures rajone“; Attila Mateffy (Vokietija)
„Moldavijos Csango kaimo ritualo struktūros ir vaidmenų pokyčiai gyvenimo
vietos ir darbo migracijos perspektyvoje“;
Nina Vlaskina (Rusija) „Kazokai ir valstiečių žiemos procesijos Pietų Rusijoje. Pokyčiai laiko ir erdvės perspektyvose“; Irina
Sedakova (Rusija) „Erdvinės praktikos ir
tikėjimai, susiję su Gyvybės kryžiaus išaukštinimo diena rusų ir bulgarų krikščioniškuose kalendoriuose: skirtumų priežastys“; Flore Muguet (Šveicarija) „Būstas
iš dalyvio (degintojo) ir miesto statytojo
perspektyvų „Burning man“ festivalyje“;
Rasa Paukštytė-Šaknienė (Lietuva) „Šven
tė už nuleistų užuolaidų: „dvigubi“ ritua

liniai metai sovietinėje Lietuvoje“; Ingrid
Slavec Gradišnik (Slovėnija) „Šventa
pasaulietinė“ erdvė: miesto širdis, tauta,
visuomenė“ ir Skaidrė Urbonienė (Lietuva) „Lietuvos Nepriklausomybės diena:
už ir tarp pastatų“. Po pranešimų vyko
pusantros valandos trukmės diskusijos,
kurių metu atskleistos pastarųjų metų ritualinių metų tyrimo tendencijos ir prob
lemos. Kitą dieną vyko Ritualinių metų
darbo grupės baigiamasis susirinkimas.
Jame pristatytas Ritualinių metų metraščio
11 tomas Tradicijos ir transformacijos, kurį
parengė Guzel Stoliarova, Irina Sedakova
ir Nina Vlaskina. Taip pat aptarta 2018 m.
numatoma organizuoti SIEF ritualinių
metų darbo grupės konferencija Bukarešte
(Rumunija), kuri bus skirta miesto ritualiniams metams. Taip įprasminami pastaraisiais metais suaktyvėję miesto tyrimai
Europos šalyse.
Po pagrindinio Trevoro Marchando
pranešimo vyko generalinis susirinkimas,
kuriame buvo svarstomi organizaciniai
klausimai, pristatyta SIEF 14-ojo simpoziumo vieta – Santiago de Compostella.
Taip pat buvo išrinkta vadovybė. Į SIEF
prezidentės pareigas išrinkta Nevena Škrbić Alempijević iš Kroatijos. Ši miesto papročių tyrinėtoja 2015 m. skaitė pranešimą
Lietuvos istorijos instituto konferencijoje
„Miestas ir miestiečiai etnologų tyrimų
perspektyvoje: šventės ir laisvalaikis“. Tikėsimės, kad naujos prezidentės išrinkimas dar labiau paskatins tyrinėti miesto
kultūrą ir šventes.
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