Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija
Renginių planas 2019 m.
Sausio 17 d. 17.30 val. Valentinos Panko (Ukraina) tradicinio dekoratyvinio Petrikivkos meno
parodos, skirtos penktosioms įtraukimo į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą metinėms, atidarymas
Vasario 12 d. 17.30 val. Violetos Juškutės knygos „Vilniaus kuluarai“ pristatymas
Vasario 13 d. 17.30 val. Tarptautinės radijo dienos minėjimas, prisimenant Lietuvos radijo
programos užsienio lietuviams istoriją
Vasario 20 d. 16.00 val. Juozapo Čechavičiaus fotografijų parodos „XIX-ojo amžiaus Lietuvos,
Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos miestai Juozapo Čechavičiaus fotografijose“, skirtos
J.Čechavičiaus 200-ųjų gimimo metinėms, UNESCO minimai sukakčiai, pristatymas
Kovo 4 d. 13.30 val. Skaitmeninių atvirųjų ženkliukų diegimo ir naudojimo patirties
pristatymas tarptautiniams partneriams kartu Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija
Kovo 20 d. 17.30 val. Giedrės Motūzaitės fotografijų parodos „Maisto globalizacija nuo
priešistorės iki mūsų laikų“ atidarymas ir paskaita
Balandžio 16 d., 18 d., 23 d., 25 d. 17.30 val. Astos Junevičienės 8 paskaitų ciklas „Ką žinome
apie Senovės Egipto civilizaciją“ (1–4 paskaitos)
Balandžio 30 d. 12.00 val. Vytauto Suslavičiaus fotografijų parodos, skirtos Tarptautinei džiazo
dienai, atidarymas ir koncertas „Džiazo priešpiečiai“
Gegužės 6 d. 15.30 val. Renatos Kepežinskienės paskaita Vilniaus kolegijos studentams
„UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje“
Gegužės 7 d., 9 d., 14 d. 16 d. 17.30 val. Astos Junevičienės 8 paskaitų ciklas „Ką žinome apie
Senovės Egipto civilizaciją“ (5–8 paskaitos)
Gegužės 21 d. 17.30 val. Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ sertifikatų teikimo
dokumentinio paveldo saugotojams ceremonija ir nominacijų parodos, skirtos Tarptautinei
kultūrų įvairovės dienai, pristatymas
Birželio 14 d. 18.00–20.00 val. „Kultūros nakties“ programa, skirta Lietuvos povandeniniam
paveldui: Gintauto Krakausko, Vlado Žulkaus, Vidmanto Balkūno, Elenos Pranckėnaitės
fotografijų parodos „Lietuvos povandeninis paveldas“, skirtos Pasaulinei vandenynų dienai,
atidarymas, paskaita, edukacijos vaikams

Liepos 2 d. 17.30 val. UNESCO ir „National Geographic“ fotografijų parodos „Pasaulio paveldo
kelionės“ atidarymas (Vilniaus m. savivaldybė, Ūkio ministerija, Vilniaus senamiesčio
atnaujinimo agentūra)
Rugsėjo 3 d. 17.30 val. Vytauto Ambrazo fotografijų parodos „Indija – artima ir tolima“
atidarymas
Rugsėjo 17 d. 17.30 val. Vasilijaus Degtiariovo fotografijų ir ikonų parodos „Lietuvos sentikiai“
atidarymas
Spalio 9 d. 17.30 val. Romualdo Požerskio fotografijų parodos „Bangladešo vaikai“, skirtos
Tarptautinei skurdo mažinimo dienai, atidarymas
Lapkričio 12 d. 17.30 val. Silvijos Juozelskytės parodos „Ačiū TAU, Islandija“/ “Takk, Island”
atidarymas
Gruodžio 5 d. 17.30 val. Teresės Blažiūnienės, Akvilės Blažiūnaitės ir Petr Janoušek tekstilės
koliažų parodos „Labanoro gėlės“ atidarymas
Gruodžio 17 d. 17.30 val. Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą
25-erių metų sukakties proga sukurtos mobilios aplikacijos programos pristatymas

