Великі можливості і перспективи

Друга міжнародна археологічна конференція, що відбулась в Олевську 30
вересня – 3жовтня, показала, що наше місто, як і район в цілому, має великі
можливості для розвитку взагалі і гарні перспективи стати привабливим місцем
для туристів зокрема.
Більше 30 науковців прибули до міста увечері 30 жовтня з Києва, Луцька,
Рівного, Чернігова, Риги, Бреста та Мінська. До них приєднались працівники
обласного управління культури і туризму з Житомира та їхні колеги з інших
районів області, а також журналісти.
Найцікавішим для олевчан став перший день роботи конференції, адже він був
присвячений розкопкам, що були здійснені влітку цього року на Бабиній горі.
Учасники конференції з великою увагою прослухали звіт керівника експедиції
А.В. Петраускаса, задали йому багато запитань, із задоволенням скуштували
звареного бортного меду.
Після обіду відбулась дискусія з приводу створення майбутнього музею на
Бабиній горі.
В ній взяли участь Яніна Курсіте (Латвійський державний університет), Віталій
Козюба (Інститут археології НАНУ), Богдан Прищепа (м. Рівне), Анна Яненко
(Національний університет ім. Шевченка), Рудольф Брузис (Інститут історії
Латвії), Юрій Ситий (Чернігівський педуніверситет), Вікторія Колеснікова
(Інститут археології НАНУ), Оксана Малиновська (Національний університет
ім. Шевченка), а також міський голова Анатолій Повар і заступник голови
райдержадміністрації Олександр Ковальчук.
Незважаючи на те, що у Західній Європі є вже багато музеїв під відкритим
небом, майже всі виступаючі підтвердили думку про унікальність майбутнього
музею, створеного на справжньому древньому городищі. Науковці
висловлювали думки про можливі напрями діяльності майбутнього музею, а
головне – акцентували увагу на створенні навколо нього необхідної
інфраструктури.
Другий день конференції був присвячений обговоренню наукових доповідей.
Учасники конференції відвідали місцеві храми, здійснили екскурсію по місту,
до геологічного заказника «Камінне село».

Ті, хто побував у Олевську вперше, висловили бажання повернутись сюди ще
раз. Враховуючи, те, у травні наступного року в нашому місті заплановано ще
один семінар експериментальної археології, присвячений давній металургії,
організатори конференції сподіваються на зустріч з істориками-археологами,
які стали нам добрими друзями.
В. Липенко.

