Tarptautinis seminaras
„Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės
(2004) vertinimai / World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994)
and Kernavė Archaeological Site (2004)“
Programa
SEMINARO 1-OJI DIENA
2014 m. gegužės 9 d., penktadienis
Vilniaus universitetas, Senato posėdžių salė
Seminaras, skirtas Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, dvidešimtmečiui.
Moderuoja doc. dr. Marija Drėmaitė, VU IF Paveldosaugos magistro studijų komiteto pirmininkė / Lietuvos
nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė)
13.00-14.00 Pagrindinis pranešėjas:
Joseph King (ICCROM, architektūros ir urbanistikos istorikas)
„20 Years on the World Heritage List: Vilnius Historic Centre and the Historic Urban Landscape Approach”
(45 min). Klausimai, diskusija.
14.00-15.30
Dr. Marija Nemunienė (ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė, architektė)
„Vilniaus istorinis centras, kaip Pasaulio paveldo objektas ir jo valdymo klausimai“ (30 min)
Irena Kliobavičiūtė ir Giedrė Filipavičienė (ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narės, architektės)
„Pastarųjų dvidešimties metų Vilniaus senamiesčio tyrimų rezultatai ir apsaugos dokumentai atskleidžiant
Pasaulio paveldo vietovės vertes“ (45 min). Klausimai, diskusija
15.30-16.00 Kavos pertrauka
16.00-17.30
Viktorija Kurienė (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė), „Tarpukario Vilniaus
paveldosaugos sankcionuotas diskursas“ (20 min)
Karolis Kučiauskas (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas), „Naujas šaltinis. Prof. M.
Morelowskio 1944 m. žalos Vilniaus miestui ataskaita“ (20 min)
Viltė Janušauskaitė (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė), „Nuo rekonstrukcijos iki
regeneracijos: Vilniaus senamiesčio apsaugos planai XX a. 6-9 deš.“ (20 min)
Diskusija: Kaip nauji mokslo tyrimai gali būti integruojami į paveldo komunikacijos ir urbanistinio
planavimo procesus?
17.30-18.00 Pertrauka
18.00-19.00 Viešoji kviestinė paskaita:
Prof. Jukka Jokilehto (Jorko universiteto (JK) vizituojantis profesorius, Nova Gorica universiteto
ypatingasis profesorius, ICCROM direktoriaus patarėjas)
„The International Conservation Doctrine in Relation to World's Cultural Heritage“ (45 min)

SEMINARO 2-OJI DIENA
2014 m. gegužės 10 d., šeštadienis
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, archeologinės vietovės muziejaus salė
9.00 autobusas nuo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto (Universiteto g. 7) į Kernavę
Seminaras, skirtas Kernavės archeologinės vietovės įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,
dešimtmečiui. Moderuoja dr. Justina Poškienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos
katedros lektorė.
10.00-12.00
Dr. Willem J. H. Willems (Leideno universiteto Archeologijos fakulteto profesorius, ICOMOS Tarptautinio
archeologijos paveldo valdymo (ICAHM) narys)
„Issues in World Heritage and the Management of Archaeological Heritage“, skirtas Pasaulio paveldui ir
archeologijos paveldo valdymo problemoms (45 min)
Marion Blockley (ICOMOS, Paveldo interpretacijos asociacija (AHI), archeologijos paveldo interpretacijos
ekspertė, Didžioji Britanija)
„Interpretation of Archeological Heritage in the Context of World Heritage“, skirtas archeologijos paveldo
interpretacijos ir perteikimo problematikai, gerajai Pasaulio paveldo patirčiai (45 min)
Klausimai, diskusija
12.00-13.30 Pietų pertrauka
13.30-15.00 Pažintis su Valstybiniu Kernavės kultūriniu rezervatu ir šios archeologinės vietovės muziejine
ekspozicija
15.00-15.30 Kavos pertrauka
15.30-17.00
Saulius Vadišis (Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius, vietovės valdytojas (site
manager))
„Kernavės kultūrinis rezervatas – Pasaulio paveldo priešistorinė vietovė“ (20 min)
Doc. dr. Gintautas Vėlius (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Valstybinio Kernavės kultūrinio
rezervato direkcija) ir dr. Rokas Vengalis (Istorijos institutas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
direkcija)
„Pastarųjų dešimties metų Kernavės archeologijos tyrimų rezultatai ir jų reikšmė atskleidžiant naujas šios
Pasaulio paveldo vietovės vertes“ (40 min)
Dr. Justina Poškienė (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas) ir Renaldas Augustinavičius (Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto doktorantas, Kultūros paveldo departamento vyr. valstybinis inspektorius)
„Pastarųjų dešimties metų pokyčiai Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos srityje“ (30 min)
Klausimai, diskusija
Seminarą iš dalies finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MOR-009/2014) ir Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos.
Organizatoriai ir partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos
sekretoriatas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija; ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas,
Architekūros [aktualijų] fondas.

