
     

 

 

2017 m. rugsėjo 28-29 d. vyks Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „Kultūros 

paveldas“ tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“.  

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinėje (Šv. Jono g. 11) vyksiantis dviejų dienų 

seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“, skirtas aptarti mokslinių tyrimų 

reikšmę sprendžiant praktinius paveldosaugos klausimus. Renginį organizuoja Lietuvos mokslo 

taryba, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, ICCROM ir 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija.  

 

PROGRAMA 

Rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 13.00-15.00 val. ǀ Paveldosaugos praktika ir JPI „Kultūros 

paveldas“ finansuojamų mokslinių tyrimų strateginiai prioritetai 

Renginyje bus pristatyta Jungtinio programavimo iniciatyva ir jos tikslai bei JPI „Kultūros 

paveldas“ programos „Besikeičianti aplinka“ kvietimas teikti paraiškas. Pristatant strateginius 

JPI „Kultūros paveldas“ prioritetus ypatingas dėmesys bus skirtas mokslinių tyrimų įtakai 

praktiniams paveldosaugos procesams. Diskusijoje bus pristatytas ICCROM vykdytas 

paveldosaugos mokslinių tyrimų monitoringas.  

13.00-13.15 Welcome 

13.15-13.45 Cristina Sabbioni (JPI CH) „JPI Cultural Heritage: what is a JPI, what the JPICH 

realized in the past 7 years and the future activities, calls and priorities“.   

13.45-14.15 Theocharis Katrakazis (ICCROM) „Sharing the profits: building win-win 

relationships to enhance heritage research impact“. 

14.15-15.00 Round table discussion.  

 

***** 

Rugsėjo 29 d., penktadienis, 9.00-11.30 val. ǀ Istorinių XX a. miestovaizdžių vertė ir 

moksliniai JPI „Kultūros paveldas“ tyrimai 

Diskusijoje bus svarstomas klausimas apie JPI „Kultūros paveldas“ tyrimų prieinamumą ir 

reikšmę sprendžiant konkrečius paveldosaugos uždavinius. Renginyje bus pristatyti trys 

tarptautiniai JPI „Kultūros paveldas“ finansuoti projektai, susiję su paveldo vertės klausimais 

http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/397.html
http://www.iccrom.org/science-for-heritage/
http://www.iccrom.org/science-for-heritage/


(„Smart Value“, „PICH“ ir „H@V“). Kaip atvejo studija bus aptartas Kauno miesto 

modernizmo architektūros palikimas, 2015 metais įvertintas Europos paveldo ženklu bei 2022 m. 

tapsiantis reikšminga Kauno – Europos kultūros sostinės programos dalimi.  

 

9.00-9.20 Vaidas Petrulis (KTU) „Practical problems of evaluation of Modern Movement legacy 

in Lithuania“. 

9.20-9.40 John Pendlebury (Newcastle University, School of Architecture Planning and 

Landscape) „Rethinking the C20 landscape: the Byker Housing Estate and the Ouseburn 

Industrial Area, Newcastle upon Tyne“. 

9.40-10.00 Kalliopi Fouseki (The Bartlett, UCL Faculty of the Built Environment) “H@V: From 

heritage network to heritage research and heritage practice”.  

10.00-10.20 coffee break 

10.20-10.40 Bogusław Szmygin (Lublin University of Technology, faculty of Civil Engineering 

and Architecture). „Smart Value Project“. 

10.40-11.30 Round table discussion.  

 

Renginys vyks Anglų kalba, be vertimo. 

Informacija apie renginį skelbiama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tinklapyje. 

(http://unesco.lt/news/archives/3640)  

 

REGISTRACIJA:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8eqTYoMrPOHnP95xsEcSNsHPg9tlpQ_c8UKx

A0WRusoVpbQ/viewform?c=0&w=1  

http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/SMART-VALUE.pdf
https://planningandheritage.wordpress.com/pich-2/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/wp-content/uploads/H@V1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/video-gallery/european-heritage-label-kaunas_en
http://kaunas2022.eu/programa/
http://unesco.lt/news/archives/3640
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8eqTYoMrPOHnP95xsEcSNsHPg9tlpQ_c8UKxA0WRusoVpbQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8eqTYoMrPOHnP95xsEcSNsHPg9tlpQ_c8UKxA0WRusoVpbQ/viewform?c=0&w=1

