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UNESCO organizacija labai džiaugiasi, galėdama prisidėti prie šios ypatingos Pasaulio paveldo metų
šventės Lietuvoje, o aš apgailestauju, kad negaliu būti Jūsų tarpe.
Tai iš tiesų ypatingi metai pasaulio paveldui Lietuvoje, nes minime Kernavės archeologinės vietovės ir
Struvės geodezinio lanko 15-os metų, Kuršių Nerijos 20-ties metų bei Vilniaus istorinio centro 25mečio įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą jubiliejų.
Šios paveldo vietovės yra išskirtinės. Vilnius, pasižymintis Gotikos, Renesanso, Baroko bei Klasicizmo
stiliaus pastatais, turėjo labai didelę įtaką Rytų Europos architektūrai. Kuršių Nerija yra kultūrinio
kraštovaizdžio pavyzdys, pasakojantis apie žmonių pastangas pažaboti vėjo ir erozijos padarinius.
Kernavės archeologinė vietovė liudija 10 tūkstantmečių senumo gyvenviečių, Kernavės miesto,
palaidojimo vietų bei kitų kultūros paminklų istoriją nuo Vėlyvojo paleolito iki Viduramžių. Struvės
geodezinis lankas – tai per 10 valstybių besidriekianti vertybė, kurią sudaro tyrimo punktai, padėję
moksliškai nustatyti tikslų mūsų planetos dydį ir formą. Su malonumu prisimenu savo viešnagę
Lietuvoje 2005 m., kai Kernavės archeologinė vietovė buvo įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą. Pamenu
ir kelionę į nuostabiąją ,,šalį tarp jūros ir dangaus” - Kuršių Neriją.
Tinkama šių vertybių priežiūra reikalauja labai plataus spektro įgūdžių ir labai įvairių užduočių,
kurioms atlikti efektyviai būtina pasitelkti daug skirtingų žmonių. Štai kodėl taip svarbu švęsti
UNESCO Pasaulio paveldo metus: tai ne tik didina šių ypatingų vietovių žinomumą, bet telkia draugėn
paveldo vietovių valdytojus, atsakingas institucijas, mokslo įstaigas bei visus, kurie prisideda
saugodami šias išskirtines vertybes. Tik bendradarbiaudami galime daryti ilgalaikę įtaką jų
išsaugojimui ir susidoroti su kiekvienu atveju unikaliais iššūkiais, su kuriais susiduria kiekviena
vertybė.
Gerai tvarkomas pasaulio paveldas gali reikšmingai prisidėti prie Darnaus vystymosi darbotvarkės
2030 tikslų įgyvendinimo. Tinkama pasaulio paveldo vertybės apsauga gali tiesiogiai prisidėti prie
skurdo bei nelygybės mažinimo, tiekiant svarbiausius išteklius, o neretai ir ekosistemų funkcijas, kaip
antai naudą sveikatai, užtikrinant prieigą prie švaraus oro, vandens, maisto ir kt. Pasaulio paveldas
yra taip pat svarbus ir ekonomikos vystymuisi, nes padeda pritraukti investicijas, kurti darbo vietas,
ne tik turizmo sektoriuje, bet ir kūrybinėse industrijose. Pasaulio paveldas yra taip pat labai
reikšmingas žmonių dvasinei gerovei dėl savo simbolinės bei estetinės vertės; juo dalinasi įvairios
pasaulio tautos ir kultūros, tad jis gali prisidėti prie taikos išsaugojimo ir geresnio tarpusavio
supratimo.
Naudodamasi šia ypatinga proga, norėčiau Jus visus padrąsinti dalintis savo patirtimi ir žiniomis bei
sutartinai darbuotis vardan šių vertybių išsaugojimo ateities kartoms.
Leiskite Jums palinkėti produktyvių veiklų ir turtinančios patirties šiais metais.

