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Preliminarus 2017 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (LNUK) sekretoriato 

renginių: seminarų, paskaitų, minėjimų, leidinių pristatymų planas 
 
Sausio 18 d. Paskaita „UNESCO veiklos kryptys ir prioritetai“, skirta 3 amžiaus 
universitetui Vilniuje, LNUK  galerijoje 
 
Vasario 14 d. Pasaulinei radijo dienai skirtas vakaras ir Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikacijos departamento analitikės Auksės Ūsienės  paskaita-diskusija 
„Radijas ir propaganda“ LNUK galerijoje. Partneris:  Krašto apsaugos ministerija 
 
Vasario 22 d. Ekspertų seminaras „Rimtas požiūris į pabėgėlių integraciją Europoje: 
Nacionalinio integracijos vertinimo mechanizmas“ (NIEM) Artis Centrum viešbutyje, 
Vilnius. Rengėjai: Diversity Development Group kartu su Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatu, VšĮ „Europos Namai“ 
 
Kovo 23 d. Paskaita „UNESCO veiklos kryptys ir prioritetai“ pranc.k., skirta Sorbonos-
Kazachstano instituto studentams LNUK galerijoje. Partneris – Prancūzų institutas 
Lietuvoje 
 
Kovo/ balandžio mėn. Atnaujintų Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 
vertimo ir leidinio pristatymas bei Lietuvos prisijungimo prie Pasaulio paveldo 
konvencijos  25-mečio paminėjimas Kultūros ministerijoje. Numatomi partneriai: 
Kultūros ministerija    
 
Balandžio 18 d. Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjimas –  
paskaita „Nominacijos rengimo patirtys ir iššūkiai, siejami su modernizmo 
architektūra“. Kviečiamas pranešėjas Dr.  Edward Denison  (JK), architektūros ir 
urbanistikos specialistas, Londono Bartlett architektūros mokyklos dėstytojas ir 
mokslinis bendradarbis. Numatomi partneriai: KTU architektūros ir statybos institutas, 
Kauno m. savivaldybė. Renginys vyks LNUK galerijoje. 
 
Balandžio 30 d. Tarptautinei džiazo dienai skirtų renginių programos atidarymas –
„Džiazo priešpiečiai“. Partneris – Lietuvos džiazo federacija 
 
Balandžio mėn. Diskusija „UNESCO pasaulio paveldo vertybių išskirtinės visuotinės 
vertės aprašų aktualizavimas ir jų turinio analizė“, skirta identifikuoti galimas išskirtinės 
visuotinės aprašų klaidas ir tikslinamus aspektus. Partneriai: ICOMOS nacionalinis 
komitetas, Vilniaus senamiesčio atgaivinimo agentūra, Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcija, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė kultūros 
paveldo komisija. 

 
Gegužės 15 d. Metinis UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto nacionalinio tinklo (35 
mokyklos narės Lietuvoje) susitikimas LNUK galerijoje  
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Gegužės 29 d. Kilnojamoji paroda „Semiotiko žvilgsnis į pasaulį“, skirta A.J. Greimo 100-
osioms gimimo metinėms (UNESCO minima data),  Paryžiuje (15 merijoje) Tarptautinio 
semiotikos kongreso metu UNESCO. Partneriai: Kultūros ministerija, Užsienio reikalų 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,  Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO, 
Lietuvos ambasada Prancūzijoje, A.J. Greimo centras, Dailės akademija *Ši paroda taip 
pat numatoma Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje ir kt. 
 
 
Birželio 4-6 d. Liudijimų teikimo ceremonija ir seminaras „Lietuvos dalyvavimas 
UNESCO programoje „Pasaulio atmintis“: skiriama programos 25-mečiui“ Valdovų 
rūmuose ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje. Renginys skirtas 
Lietuvos ir Lenkijos mokslininkams, tyrėjams, archyvarams ir kt., dirbantiems 
dokumentinio paveldo srityje ir siekiantiems glaudesnio bendradarbiavimo tarp abiejų 
šalių. Rengėjai: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos nacionalinis komitetas 
„Pasaulio atmintis“. Partneriai: Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 
Valdovų rūmai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Valstybinė kultūros paveldo 
komisija, Lenkijos institutas, Lenkijos nacionalinė UNESCO komisija, Lenkijos nacionalinis 
komitetas „Pasaulio atmintis“, Nacionalinis muziejų ir kolekcijų apsaugos institutas 
(NIMOZ) 
 
Birželio 26-30 d. Kilnojamoji paroda „Semiotiko žvilgsnis į pasaulį“*,  skirta A.J. Greimo 
100-osioms gimimo metinėms (UNESCO minima data),  Kauno technologijų universitete 
Pasaulinio semiotikos kongreso metu. Partneriai: Kultūros ministerija, Užsienio reikalų 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,   A.J. Greimo centras, Dailės akademija *Ši 
paroda taip pat numatoma Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje ir kt. 
 
Birželio 29-liepos 2 d. Medijų raštingumo stovykla jaunimui „MediaBarCamp2017“ 
Zarasuose. UNESCO dalyvavimo programa. Rengėjai: Nacionalinis socialinės integracijos 
institutas kartu su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu 

 
Liepos mėn. Kauno modernizmo architektūros (įtrauktos į UNESCO preliminarų Pasaulio 
paveldo sąrašą) paroda Pasaulio paveldo komiteto 41-osios sesijos metu Krokuvoje 
(Lenkijoje) 

 
Rugsėjo 14 d. UNESCO asocijuotų mokyklų pasiekimų programoje „Atvirųjų 
skaitmeninių ženkliukų sistemos diegimas“ dalyvaujančių mokyklų susitikimas (12 
mokyklų). UNESCO dalyvavimo programa. Partneris: Lietuvos neformaliojo švietimo 
asociacija. 
 
Spalio 27 d. Pasaulinės audiovizualinio paveldo dienos minėjimas. Numatomi 
partneriai: Centrinis valstybės archyvas, VšĮ „Meno avilys“, Lietuvos kino centras  
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Spalio mėn. Subregioninis pasaulio paveldo vietovių vietos valdytojų iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos seminaras, UNESCO dalyvavimo programa. Numatomi partneriai: 
UNESCO Pasaulio paveldas centras, Kultūros ministerija, ICOMOS nacionalinis komitetas, 
Vilniaus senamiesčio atgaivinimo agentūra, Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 
Kuršių nerijos nacionalinis parkas. 

 
Gruodžio 2 d. Metinis ataskaitinis Baltijos jūros projekto nacionalinio tinklo (24 
mokyklos narės) susitikimas Pavilnių jaunųjų gamtininkų centre. Partneris: Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras 


