Konferencija
„Atgaivintas kultūros paveldas. EEE paramos rezultatai ir patirtys“
2017 m. birželio 9 d.
Kurhauze (Grafų Tiškevičių alėja 1, Palanga)
PROGRAMA
10h30-11h00
11h00-11h30

11h30-11h50
11h50-12h20

12h20-13h30
13h30-14h50

Registracija ir pasitikimo kava
Sveikinimo žodžiai:
Renaldas Augustinavičius, kultūros viceministras
Dag Malmer Halvorsen, Norvegijos ambasadorius Lietuvoje
Pranešimas „EEE parama Europos kultūros paveldui“ (Noelle Dahl-Poppe, Norvegijos
kultūros paveldo direktoratas)
Pranešimas „EEE parama Lietuvos kultūros paveldui išsaugoti ir atgaivinti. Programos
tikslų ir rezultatų apžvalga“ (Dalia Stabrauskaitė, EEE finansinio mechanizmo kultūros
programų vadovė)
Pietūs
I sesija. KULTŪROS PAVELDAS KAIP RESURSAS. BENDRUOMENIŲ IR SAVIVALDYBIŲ
PERSPEKTYVA
Investicijos į kultūros paveldą padeda ne tik išsaugoti vertingus pastatus, bet ir gali teikti ekonominę bei
socialinę naudą. Gerosios praktikos pavyzdžiai ir diskusija apie kultūros paveldo potencialą kurti
pridėtinę vertę, apie reikalingas sąlygas tvariems projektams, bendruomenių lūkesčius, savivaldybių
indėlio ir bendradarbiavimo svarbą.

13h30-13h50 Joniškio miesto regeneracija sinagogų komplekso atgaivinimo dėka
(Rasa Ališauskienė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė)
13h50-14h10 Musteikos etnografinio kaimo architektūros išsaugojimas bendruomenės
pastangomis (Žymantas Morkvėnas, Musteikos kaimo bendruomenės narys)

14h50-15h10

14h10-14h50 Panelinė diskusija su savivaldybių ir bendruomenių atstovais. Dalyvauja:
Mindaugas Veliulis (Pakruojo raj. sav.), Rita Lelionienė (Joniškio raj. sav.), Artūras Svirnelis
(Zervynų kaimo bendruomenė), Žymantas Morkvėnas (Musteikos kaimo bendruomenė).
Salės klausimai.
Kavos pertrauka

15h10-16h00

II sesija. KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMAS – MOKYMŲ IR BENDRADARBIAVIMO SVARBA
Kultūros paveldas saugomas tuomet, kai žmonės jį pažįsta, supranta ir vertina. Diskusija apie kultūros
paveldo komunikacijos, bendruomenės įtraukimo ir švietimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir
konsultacijų reikšmę, naujas kultūros paveldo tyrimų galimybes.

15h10-15h30 Mokymų visuomenei ir tarptautinio bendradarbiavimo nauda. Medinio
Pavirvytės dvaro atgaivinimo atvejis (Indrė Rutkauskaitė ir Agnė Žilinskaitė, Kultūros
paveldo akademija)
15h30-15h50 Liubavo dvaro atgaivinimas visuomenės pažinimui (Gintaras Karosas,
Europos parkas)

15h50-16h30 Panelinė diskusija su projektų vykdytojais:
Dalyvauja: Rasa Bertašiūtė (architektė, Lietuvos liaudies buities muziejus), Kęstutis Cikanas
(Medžio meistrų draugijos pirmininkas), Ramūnas Banys (Vilniaus dailės akademijos Telšių
fakulteto dekanas), kiti dalyviai.
Salės klausimai. Apibendrinimas.
Renginio organizatoriai pasilieka teisę koreguoti programą.

