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LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS1
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. DALYVAVIMAS UNESCO VEIKLOJE
2011 m. Lietuvos Respublika ir toliau dalyvavo UNESCO veikloje. 2011 m. baigėsi
Lietuvos narystė šiuose tarpvyriausybiniuose organuose: Fizinio lavinimo ir sporto vystymo
komitete (Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, CIGEPS), UNESCO
būstinės komitete (Headquarters Committee), 1954 m. Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių
apsaugos ginkluoto konflikto metu 1999 m. Antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos
ginkluoto konflikto metu komitete (Committee for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict (1999 Second Protocol) ir Tarpvyriausybiniame kultūrų raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo komitete (Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of
the Diversity of Cultural Expressions). Lietuva toliau dalyvavo UNESCO programos Žmogus ir
biosfera (MAB) Tarptautinėje koordinuojančioje taryboje (International Coordinating Council of
the MAB Programme). 2011 m. UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje Lietuva buvo
išrinkta UNESCO Socialinių transformacijų valdymo programos (Management of Social
Transformations, MOST) tarybos vicepirmininke.
2011 m. Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vladas Žulkus buvo išrinktas antrai
kadencijai UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio
patariamojo komiteto nariu, jis yra ICOMOS Tarptautinio povandeninio paveldo mokslinio
komiteto (ICUCH) narys.

I. 1. Darbas UNESCO Vykdomosios tarybos sesijose
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublika UNESCO Vykdomosios tarybos nare buvo iki
2009 m. spalio 6-23 d. vykusios UNESCO generalinės konferencijos 35-osios sesijos, 2011 m.
vykusiose UNESCO Vykdomosios tarybos sesijose ji dalyvavo tik stebėtojos teisėmis. 2011 m.
vyko trys UNESCO Vykdomosios tarybos sesijos: 186-oji (gegužės 3–19 d.), 187-oji (rugsėjo 21–
spalio 6 d.) ir 188-oji (lapkričio 11 d.). Lietuvos Respublikai 186-ojoje sesijoje atstovavo Lietuvos
nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Nida Liubertienė ir sekretorė
Ringailė Kuokštytė, 187-ojoje sesijoje – Lietuvos atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų
patikėtinė Violeta Baltrušytė ir sekretorė Ringailė Kuokštytė, 188-ojoje sesijoje – Lietuvos
nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Violeta Baltrušytė.
I. 1.1. UNESCO Vykdomosios tarybos 186-oji sesija
Vykdomosios tarybos 186-osios sesijos darbotvarkėje buvo 43 klausimai, tarp kurių
Organizacijos biudžetas ateinančiam dvimečiui, UNESCO išorinio nepriklausomo įvertinimo
rekomendacijos, UNESCO biurų tinklo reforma, Tarptautinio kultūros skatinimo fondo peržiūra,
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pasirengimas UNESCO generalinės konferencijos 36-ajai sesijai, taip pat buvo svarstomas
UNESCO strategijos Jungtinių Tautų dešimtmetyje Švietimas darniam vystymuisi, programos
Švietimas visiems įgyvendinimas, naujų antros kategorijos UNESCO institutų steigimas, klausimai,
susiję su Izraelio ir Palestinos konfliktu, bei finansiniai, administraciniai klausimai, ypač dėl
UNESCO būstinės renovacijos, medicininio draudimo fondo, audito ataskaitų, personalo strategijos
ir pan. Taip pat šioje sesijoje buvo pritarta siūlyti UNESCO generalinei konferencijai į UNESCO
2012–2013 m. minimų sukakčių kalendorių įtraukti socialinių mokslų daktarės Meilės Lukšienės
100-ąsias gimimo metines (2013 m.).
Bendruosiuose debatuose buvo akcentuojamos švietimo, nepriklausomo išorinio UNESCO
vertinimo, UNESCO Pasaulio paveldo, Nematerialaus kultūros paveldo, Kultūrų raiškos ir
įvairovės skatinimo konvencijų įgyvendinimo stiprinimo temos, taip pat socialinės įtraukos ir
jaunimo temos.
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) komitete vyko apskritojo stalo diskusija, aptartas
UNESCO ir pilietinės visuomenės partnerių bendradarbiavimas, jų santykių formalizavimas,
diskutuojama šiomis temomis: Tarptautinių migracijų įtaka socialinei ir žmogiškajai dimensijoms;
Politiniai, ekonominiai ir aplinkosaugos aspektai bei Žmogaus teisės ir prekyba žmonėmis.
Konvencijų ir rekomendacijų komiteto (CR), prižiūrinčio UNESCO konvencijų ir
rekomendacijų įgyvendinimą bei svarstančio žmogaus teisių pažeidimus pagal UNESCO
kompetenciją, posėdžiuose buvo svarstomos žmogaus teisių pažeidimų bylos bei aptariami 1960 m.
Konvencijos prieš diskriminavimą švietimo srityje, 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo,
išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos bei 1989 m.
Techninio ir profesinio lavinimo konvencijos ir 11 rekomendacijų, kurioms nėra numatytas joks
atskiras institucinis mechanizmas, įgyvendinimo klausimai, taip pat buvo patvirtintos
supaprastintos minėtos 1960 m. konvencijos gairės, pagal kurias prie jos prisijungusios šalys narės
kas ketveri metai turės pateikti ataskaitas apie konvencijos įgyvendinimą. Lietuva šios konvencijos
nėra ratifikavusi.
Programų ir išorinių santykių komisijoje (PX) buvo svarstomi UNESCO Socialinių
transformacijų valdymo programos krypčių klausimai, visuotinės deklaracijos kovai su klimato
kaita poreikių įvertinimas, UNESCO vaidmuo skatinant atvirą prieigą prie mokslinės informacijos
ir tyrimų preliminari strategija, aptariama programos Švietimas visiems įgyvendinimo
problematika, siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų švietimo srityje ir kt.
Visi UNESCO Vykdomosios tarybos 186-ojoje sesijoje priimti sprendimai skelbiami
[http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193025e.pdf].
I. 1.2. UNESCO Vykdomosios tarybos 187-oji sesija
Vykdomosios tarybos 187-ojoje sesijoje buvo nagrinėjama daug diskusijų keliančių ir
Vykdomosios tarybos 186-ojoje sesijoje pradėtų svarstyti klausimų: organizacijos biudžetas 20122013 m., pažanga įgyvendinant UNESCO išorinio nepriklausomo vertinimo rekomendacijas,
UNESCO biurų šalyse tinklo reforma, Tarptautinio kultūros skatinimo fondo statutų peržiūra,
UNESCO vaidmuo įgyvendinant Jungtinių Tautų dešimtmetį Švietimas darniam vystymuisi, naujų
UNESCO antros kategorijos institutų steigimas, kiti finansiniai ir administraciniai klausimai. Taip
pat vyko balsavimas dėl keturių arabų bloko pateiktų rezoliucijų Izraelio okupuotų teritorijų
klausimu, daugiausia dėmesio sulaukė rezoliucija dėl Palestinos narystės UNESCO bei Pusiaujo
Gvinėjos prezidento Obiango Nguemos Mbasogo (Obiang Nguema Mbasogo) apdovanojimas.
Visi UNESCO Vykdomosios tarybos 187-ojoje sesijoje priimti sprendimai skelbiami
[http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214466e.pdf].
I. 1.3. UNESCO Vykdomosios tarybos 188-oji sesija
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Vykdomosios tarybos 188-osios sesijos darbotvarkėje buvo numatyta 16 klausimų, iš kurių
dauguma organizaciniai: Vykdomosios tarybos pirmininko rinkimai, nuolatinių Vykdomosios
tarybos komisijų ir komitetų sudarymas bei jų pirmininkų rinkimai ir pan.
Vykdomosios tarybos pirmininke išrinkta Barbadoso atstovė Alisandra Kumins (Alissandra
Cummins), vicepirmininkėmis tapo Belgija, Džibutis, Indija, Saudo Arabija, Slovakija ir
Venesuela.
Visi UNESCO Vykdomosios tarybos 188-ojoje sesijoje priimti sprendimai skelbiami
[http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214464e.pdf ]

II. NACIONALINĖ UNESCO KOMISIJA
2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos nariai2 buvo Egidijus Aleksandravičius –
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius; Kęstutis
Ambrozaitis – UAB Lithuanian Tours generalinis direktorius; Giedrė Bagdonienė – Ministro
Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Socialinės aplinkos skyriaus
patarėja; Rūta Baškytė – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktorė; Asta Baukutė – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė;
Žygintas Būčys – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas; Algimantas Degutis
– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas; Gražina
Drėmaitė – Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė; Šarūnas
Frolenko – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas; Eugenijus Gefenas – Lietuvos
bioetikos komiteto pirmininkas; Rūta Kačkutė – Respublikos Prezidento patarėja; Leonardas
Kairiūkštis – akademikas, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų
skyriaus Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas; Ieva Kuizinienė – Vilniaus dailės
akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanė, UNESCO kultūros vadybos ir
kultūros politikos katedros vedėja; Nijolė Laužikienė – kultūros viceministrė; Saulius Liausa –
Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius; Asta Skaisgirytė-Liauškienė – užsienio reikalų
viceministrė; Loreta Meškelevičienė – Lietuvos dailės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja;
Dainius Numgaudis – Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris; Romas Pakalnis – Botanikos
instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas, Nacionalinės darnaus vystymosi
komisijos narys; Aldona Žemaitytė-Petrauskienė – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko
pavaduotoja; Sigitas Stasiulis – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas tarptautiniam bendradarbiavimui; Jolita
Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių
skyriaus vedėja; Raimundas Šiaučiūnas – Kauno technologijos universiteto rektorius, Lietuvos
mokslų akademijos narys; Rolanda Šliažienė – VšĮ Jaunimo centro „Babilonas“ direktorė;
Edmundas Žvirblis – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas.
Nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis bus atnaujinta 2012 metais.
2011 m. Nacionalinė UNESCO komisija aktyviai bendradarbiavo su UNESCO sekretoriatu
Paryžiuje ir jo padaliniais, kitų UNESCO sektorių pagal vykdomus projektus ir kitą veiklą
atstovais. Sėkmingai ir aktyviai buvo bendradarbiaujama su Lietuvos nuolatine atstovybe prie
UNESCO, keičiantis informacija ir patirtimi, reikalinga siekiant užtikrinti Lietuvos dalyvavimą
UNESCO veikloje.
Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiavo su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros bei
Aplinkos apsaugos komitetais, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio
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reikalų ministerija, Aplinkos ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija,
Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Valstybine kultūros paveldo komisija, Kultūros paveldo departamentu prie
Kultūros ministerijos, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybiniu turizmo departamentu prie
Ūkio ministerijos, VšĮ Gamtos paveldo fondu, Lietuvos mokslų akademija ir jos nariais, Lietuvos
mokslų taryba, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos
liaudies kultūros centru, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos valstybės
istorijos archyvu, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Kuršių nerijos nacionalinio parko
direkcija, Valstybiniu Kernavės kultūriniu rezervatu, Žuvinto biosferos rezervato direkcija,
Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, Lietuvos nacionaliniu ICOMOS komitetu, Trakų istorinio
nacionalinio parko direkcija, Vilniaus universitetu ir jo biblioteka, Vilniaus dailės akademija,
Lietuvos radiju ir televizija, Kultūros rėmimo fondu, Kūno kultūros ir sporto departamentu,
Lietuvos mokyklomis, dalyvaujančiomis UNESCO Asocijuotųjų mokyklų projekte, Lietuvos
jaunimo neformalaus ugdymo asociacija, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutu, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, VšĮ
Antidopingo agentūra, žurnalo Santara redakcija, Neringos, Klaipėdos miesto, Vilniaus miesto ir
rajono ir kitomis savivaldybėmis, nacionaliniu komitetu Pasaulio atmintis, kitomis įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis ir jaunimo atstovais.
2011 m. Nacionalinė UNESCO komisija trišalės sutarties pagrindu su Mykolo Romerio
universitetu 10 savaičių nuo sausio 24 d. viešojo administravimo studentei Vaidai Stočkūnaitei
sudarė sąlygas atlikti praktiką komunikacijos srityje – interneto svetainės administravimas ir
informacijos parengimas skelbti.
2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate buvo šios pareigybės: Nacionalinės
UNESCO komisijos generalinis sekretorius ir jo pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, trys
programų vadovai: komunikacijos programų, kultūros programų, švietimo ir mokslo programų, bei
ūkio personalui priskiriamos valytojo ir ūkvedžio pareigybės. Komunikacijos programų vadovei
Rūtai Ambrasūnienei leidus dirbti ne visą darbo dieną, likusiam darbo laikui laikinai įdarbinta
komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė. Švietimo ir mokslo programų vadovei
Lilianai Bugailiškytei-Lideikienei išėjus tikslinių atostogų, terminuotam laikotarpiui priimta Laura
Almantaitė, o kultūros programų vadovę Lauksminą Kriščiūnaitę pakeitė terminuotam laikotarpiui
priimtas kultūros programų vadovas Arūnas Mark.
Siekiant didinti UNESCO ir Nacionalinės UNESCO komisijos veiklos žinomumą ir
prieinamumą visuomenei, 2011 m. ji tapo registruotu socialinio tinklo Facebook vartotoju.

III. FINANSINĖ UNESCO PARAMA
III. 1. UNESCO Dalyvavimo programa
Lietuvos Respublika buvo gavusi UNESCO kvietimą teikti projektus gauti dalinį
finansavimą iš UNESCO Dalyvavimo programos. Iš 2010–2011 m. laikotarpiui Lietuvos teiktų 9
projektų iš dalies finansuoti buvo 4 projektai. 2010 m. pabaigoje UNESCO Sekretoriatas dalinį
finansavimą suteikė 3 projektams: (1) Etnokultūrinio ugdymo dirbtuvės Kukutynė mokytojams:
Biologinė įvairovė nematerialiame kultūros pavelde (skirta 26 tūkst. JAV dolerių), (2) UNESCO ir
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos žinomumo didinimo programa (skirta 26 tūkst. JAV
dolerių), (3) Prielaidų sukūrimas darniam Kuršių nerijos valdymui (skirta 26 tūkst. JAV dolerių).
2011 m. pradžioje papildomai skirtas dalinis finansavimas projektui Kuršių nerijos architektūrinio
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paveldo išsaugojimas; tyrimai ir rekomendacijos (skirta 26 tūkst. JAV dolerių) paraiškos teikėja –
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija).
Spalio 7 d. Lietuvai minint narystės UNESCO 20-metį UNESCO Dalyvavimo programos
lėšomis buvo išleista serija leidinių, pristatančių aštuonis į su UNESCO vardu siejamus sąrašus
įrašytus Lietuvos kultūros ir gamtos paveldo objektus, vertybes ir reiškinius: Vilniaus istorinį
centrą, Kuršių neriją, Kernavės archeologinę vietovę, Struvės geodezinį lanką, Dainų ir šokių
švenčių tradiciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, Kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje,
Sutartines, Žuvinto biosferos rezervatą. Išleisti leidiniai publikuojami ir Nacionalinės UNESCO
komisijos interneto svetainėje.

1 pav. 2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos išleistų leidinukų, pristatančių Lietuvos vertybes, esančias
su UNESCO vardu siejamuose tarptautiniuose sąrašuose, rinkinio fragmentai.

Nacionalinė UNESCO komisija organizavo visuomenei skirtas veiklos ir svarbiausių
Lietuvos dalyvavimo UNESCO veikloje faktų ir pasiektų rezultatų pristatymo akcijas
žiniasklaidoje, viešuose stenduose ir kt. Metų pabaigoje išleistas Lietuvos kultūrą ir gamtos
paveldą, esantį su UNESCO vardu siejamuose sąrašuose, pristatantis 2012 metų kalendorius.

III. 2. Mokslinės stažuotės, stipendijos
Pagal UNESCO stipendijų programą (UNESCO Fellowships Programme in support of
Programme Priorities) 2010–2011 m. laikotarpiui stipendija buvo paskirta dr. Donatui
Brandišauskui, kuris 2011 metų rugpjūčio–rugsėjo mėn. bendradarbiaudamas su Čitos universiteto
Antropologijos departamentu atliko lauko tyrimus evenkų oročėnų bendruomenėje Užbaikalės
regione Rytų Sibire (Rusijos Federacija) tema Sibiro vietos gyventojų kultūros paveldas (Cultural
Heritage of Indigenous People of Siberia).
Tyrimo metu surinkta daugybė duomenų, susijusių su evenkų oročėnų medžiojimo
ypatumais, amatais, pasaulėjauta, tikėjimais ir apeigomis. Lauko tyrimo metu buvo rastos uolų
piešinių vietovės, svarbios ritualinės vietos evenkų oročėnų bendruomenei, tačiau visiškai
nežinomos šalies archeologams. Surinkti duomenys atsispindi dr. D. Brandišausko parengtose
mokslinėse publikacijose. Šie lauko tyrimai suteikė galimybę dr. D. Brandišauskui užbaigti
Lietuvos mokslų akademijos podoktorantūros tyrimų programą Vytauto Didžiojo universitete.
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IV. SEMINARAI, KONFERENCIJOS, EKSPERTŲ SUSITIKIMAI
2011 m. įvyko seminarų, konferencijų, ekspertų susitikimų, visiškai ar iš dalies finansuotų
UNESCO ar partnerių, kuriuose dalyvavo ir Lietuvos atstovai:
Sausio 26 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame Tarptautiniame žodžio laisvės simpoziume,
kurį organizavo UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektorius kartu su Švedijos nacionaline
UNESCO komisija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo ESBO
departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams Alfonsas Eidintas ir Lietuvos nuolatinės
atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Nida Liubertienė.
Vasario 9–10 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencijos (2001) darbo grupės konvencijos įgyvendinimo gairėms parengti sesija. Lietuva nėra
darbo grupės narė, sesijoje stebėtojo teisėmis Lietuvai atstovavo Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktorės pavaduotojas Algimantas Degutis.
Vasario 14–16 d. Milane (Italija) vykusiame Aukšto lygio regioniniame susitikime
filosofijos mokymo tema dalyvavo Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė ir švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė.
Balandžio 13–14 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencijos šalių narių trečiasis susitikimas, kuriame Lietuvai atstovavo Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, Klaipėdos
universiteto rektorius prof. Vladas Žulkus bei Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO
laikinoji reikalų patikėtinė Nida Liubertienė. Šiame susitikime prof. V. Žulkus buvo išrinktas
Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto
nariu antrai kadencijai.
Balandžio 28 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko oficialus Kultūrų suartėjimo metų (2010 m.),
kurių logotipą sukūrė lietuvė Ieva Marija Dautartienė, uždarymas.
Gegužės 13 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko informacinis susitikimas Ratifikavimas lemia
pokyčius. Lietuvai susitikime atstovavo Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vyriaus. specialistė Jūratė Sikorskienė.
Gegužės 18–21 d. Varšuvoje (Lenkija) vykusioje 4-ojoje tarptautinėje UNESCO programos
Pasaulio atmintis konferencijoje Kultūra–atmintis–tapatybės dalyvavo Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, sekretoriato švietimo ir mokslo
programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio
atmintis pirmininkė Jolita Steponaitienė, Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis,
Kultūros ministro patarėjas Vidas Grigoraitis, Lietuvos archyvų atstovai.
Birželio 7–8 d. Vilniuje vyko konferencija, skirta žurnalistų saugumui Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) valstybėse, kurią globojo organizacijos pirmininkas,
užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, rengė 2011 metais ESBO pirmininkavusi Lietuva
kartu su ESBO atstove žiniasklaidos laisvei, ESBO trejetu ir Ukraina. Trejetui priklauso ESBO
pirmininkaujanti Lietuva, prieš ją vadovavęs Kazachstanas ir 2012 metais organizacijos vairą
perimsianti Airija. Konferencijoje dalyvavo UNESCO generalinio sekretoriaus patarėjas
komunikacijai, informacijai ir administracijai Henrikas Juškevičius ir UNESCO Generalinio
direktoriaus pavaduotojas Informacijai ir komunikacijai Janis Karklinis (Jānis Kārkliņš).
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Birželio 7–8 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje CIGEPS UNESCO
Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavo Kūno kultūros
ir sporto departamento prie Vyriausybės Bendrojo skyriaus vyriaus. specialistas tarptautiniam
bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis.
Birželio 14–17 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo konvencijos šalių narių konferencijos 3-oji sesija. Lietuvai joje atstovavo Kultūros
ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriaus. specialistė Jūratė Sikorskienė ir
Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Nida Liubertienė.
Birželio 28–liepos 1 d. Drezdene (Vokietija) vykusioje 23-ojoje UNESCO programos
Žmogus ir biosfera Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesijoje Lietuvai atstovavo Lietuvos
mokslų akademijos deleguotas Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros katedros profesorius Vincas Būda ir Gamtos
paveldo fondo direktorius Gediminas Raščius.
Birželio 30–liepos 1 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Tarpvyriausybinio kultūros vertybių
grąžinimo į kilmės šalis arba jų restitucijos neteisėto pasisavinimo atveju (ICPRCP) komiteto 17oji sesija. Joje stebėtojo teisėmis Lietuvai atstovavo Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir
paveldo apsaugos skyriaus vyriaus. specialistas Mindaugas Žolynas. Kultūros ministerija išreiškė
ketinimą tapti ICPRCP komiteto nare.
Rugsėjo 12 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko kasmetinis UNESCO geros valios ambasadorių
suvažiavimas, kuriame dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorius žinių visuomenei
Prezidentas Valdas Adamkus.
Spalio 24 d. Paryžiuje (Prancūzija), UNESCO būstinėje, 36-osios UNESCO generalinės
konferencijos proga vyko tarpregioninis UNESCO komisijų atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo
Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė.
Spalio 25–lapkričio 10 d. Paryžiuje (Prancūzija), UNESCO būstinėje, vyko UNESCO
generalinės konferencijos 36-oji sesija. Lietuvos delegacijai vadovavo kultūros ministras Arūnas
Gelūnas, delegacijos nariai: Lietuvos nuolatinės atstovybės laikinoji reikalų patikėtinė Violeta
Baltrušytė – delegacijos vadovo pavaduotoja, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius
Bitinas, Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas dr. Romas Pakalnis, Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, kultūros
ministro patarėjas Rolandas Kvietkauskas, Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų ir
globalios politikos skyriaus patarėja Natalija Burbienė, Lietuvos atstovybės prie UNESCO
sekretorė Ringailė Kuokštytė, Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė, komunikacijos programų vadovė Rūta Ambrasūnienė.
Spalio 26–27 d. Paryžiuje (Prancūzija) 36-osios UNESCO generalinės konferencijos metu
vyko Lyderių forumas tema Koks UNESCO įnašas įgyvendinant taikos kultūrą ir tvarią plėtrą?,
kuriame dalyvavo Lietuvos delegacijos vadovas kultūros ministras Arūnas Gelūnas.
Lapkričio 22–23 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame Atvirosios prieigos forume, kurio
tikslas – aptarti UNESCO atvirosios prieigos strategiją, dalyvavo ekspertė dr. Žibutė Petrauskienė,
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų centro vedėja.
Gruodžio 5–7 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo komiteto 5-oji sesija, kurioje Lietuvai atstovavo Kultūros ministerijos
Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų vyriaus. specialistė Jūratė Sikorskienė.
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Gruodžio 7−10 d. Rygoje (Latvija) įvyko tarptautinis nacionalinių UNESCO komisijų
susitikimas, kurį organizavo Latvijos nacionalinė UNESCO komisija, mininti Latvijos prisijungimo
prie UNESCO 20 metų jubiliejų. Susitikimo metu buvo analizuojama nacionalinių UNESCO
komisijų bendradarbiavimo praktika, ieškota galimybių tarpusavio komunikacijai stiprinti, siekiant
apibrėžti bendros veiklos viziją, tikslus ir prioritetus. Susitikime dalyvavo Austrijos,
Azerbaidžano, Estijos, Gruzijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Nyderlandų, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos nacionalinių UNESCO
komisijų generaliniai sekretoriai, komisijų sekretoriatų programų vadovai, institucijų atstovai.
Lietuvai atstovavo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė ir komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė.

V. KULTŪRA
V. 1. Materialusis kultūros paveldas
V. 1.1. UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje
V. 1.1.1. Vilniaus senamiestis

2011 m. Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiavo su atsakingomis institucijomis,
vykdančiomis Pasaulio paveldo komiteto sprendimus dėl Vilniaus senamiesčio.
Birželio 19–29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje 35-ojoje Pasaulio
paveldo komiteto (toliau šiame skyriuje – Komitetas) sesijoje buvo priimtas sprendimas dėl
pasaulio paveldo vietovės Lietuvoje Vilniaus istorinio centro išsaugojimo būklės. Komitetas
sprendime, atsižvelgdamas į ankstesnius sprendimus, atkreipė dėmesį į Vilniaus senamiesčio
apsaugos teisinį reguliavimą, pakartotinai reikalavo, kad sudaryta speciali koordinavimo ir
valdymo komisija kiek galima greičiau pradėtų savo nuolatinį darbą, nustatydama aiškius
išsaugojimo tikslus, procedūras ir sprendimų priėmimo procesą, užtikrinant vertybės išskirtinės
visuotinės vertės apsaugą. Taip pat prašoma, kad Lietuva pateiktų informaciją, susijusią su
aukštybinių pastatų statybomis už buferinės apsaugos zonos, kas gali daryti poveikį vertybės
išskirtinei visuotinei vertei ir vizualiajam integralumui, ir pateikti reikalavimus atitinkantį
pasiūlymą dėl nežymių ribų pakeitimų, susijusių su buferinės apsaugos zonos nustatymu,
patariamosioms organizacijoms peržiūrėti ir Komitetui svarstyti.
Priimtu Komiteto sprendimu Lietuva įpareigota iki 2013 m. vasario 1 d. UNESCO Pasaulio
paveldo centrui pateikti atnaujintą ataskaitą apie Vilniaus istorinio centro išsaugojimo būklę ir
anksčiau minėtų reikalavimų įgyvendinimą. Ją Komitetas nagrinės 2013 m. vyksiančioje 37-ojoje
sesijoje.
Komiteto 35-ojoje sesijoje priimtas sprendimas dėl Vilniaus senamiesčio (anglų k.) ir jo
vertimas į lietuvių k. ir sprendimą paaiškinantys UNESCO Pasaulio paveldo centro bei patariamųjų
organizacijų komentarai ir išvados (anglų k.) bei jų vertimas į lietuvių k. paskelbti Nacionalinės
UNESCO
komisijos
interneto
svetainėje
[http://unesco.lt/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=579&cntnt01lang=lt_
LT&cntnt01returnid=467].
Nacionalinė UNESCO komisija detalią informaciją apie priimtą sprendimą išplatino
Kultūros ministerijai, Aplinkos ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Valstybinei kultūros
paveldo komisijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai, Vilniaus miesto savivaldybei, Seimo Švietimo, mokslo
ir kultūros komitetui, Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos nuolatinei atstovybei prie
UNESCO, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, ICOMOS Lietuvos
nacionaliniam komitetui, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai ir kt.
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2011 m. Kultūros ministerija, ėmėsi įgyvendinti minėtą Komiteto sprendimą. Vyko iš
įvairių institucijų ir Vilniaus m. savivaldybės atstovų sudarytos darbo grupės posėdžiai, nariai
teikė pasiūlymus dėl veiksmų plano dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo ir darnaus naudojimo.
Nacionalinė UNESCO komisija taip pat dalyvavo bei teikė siūlymų. 2011 m. sudarytas veiksmų
plano projektas su konkrečiais tikslais ir priemonėmis, kuris 2012 m. bus svarstomas Vyriausybės.
Parengtas institucijų, kurios sudarytų priežiūros koordinuojančią instituciją dėl Vilniaus
senamiesčio, sąrašas. Kultūros ministerija informavo UNESCO Pasaulio paveldo centrą apie
nuveiktus darbus, pateikdama dokumentų projektus ir svarbiausią informaciją dėl Komiteto
sprendimų įgyvendinimo, taip pat Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašo
projektą bei informuodama apie Vilniaus m. savivaldybės planuojamą veiklą Vilniaus
architektūrinio parko zonoje.
Spalio 27 d. atskiru raštu Vilniaus m. meras Artūras Zuokas UNESCO Pasaulio paveldo
centrui pateikė informaciją dėl aukštybinių pastatų.
2011 m. Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiavo su Lietuvos pašto atstovais dėl
specialaus pašto ženklo ir voko, skirto Vilniaus senamiesčiui, kaip UNESCO Pasaulio paveldo
vietovei, pristatyti, teikdama konsultacijas ir reikalingą informaciją.
Nacionalinės UNESCO komisijos atstovai 2011 m. dalyvavo susitikimuose bei teikė
informaciją ir konsultacijas dėl projekto Paupys (plėtojama 4,5 ha teritorija Vilniaus senamiesčio
zonoje, Vilnelės upės slėnyje, teritorijoje, kurioje veiklą anksčiau vykdė Skaiteks skaitiklių
gamykla) įgyvendinimo.
2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos atstovai pagal kompetenciją reagavo į
suinteresuotų asmenų kreipimusis dėl Vilniaus istorinio centro, kaip UNESCO Pasaulio paveldo
vietovės, reikiamais atvejais tarpininkavo su Lietuvos institucijomis bei Pasaulio paveldo centru.
Sausio 27 d. Nacionalinėje UNESCO komisijoje įvyko suinteresuotų Lietuvos institucijų
atstovų susitikimas su paveldo specialistu iš Škotijos Kennethu Fergusonu (Kenneth Ferguson),
siekiant aptarti galimas bendradarbiavimo galimybes, daug dėmesio skiriant Lietuvos materialaus
kultūros paveldo apsaugos klausimams.
V. 1.1.2. Kuršių nerija

Birželio 19–29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje 35-ojoje Pasaulio
paveldo komiteto (toliau šiame skyriuje – Komitetas) sesijoje buvo priimtas sprendimas dėl
Pasaulio paveldo vietovės Kuršių nerijos (bendra Lietuvos ir Rusijos Federacijos vertybė)
išsaugojimo būklės.
Komitetas sprendime, atsižvelgdamas į ankstesnius sprendimus, 2010 m. gruodžio mėn.
apsilankiusios jungtinės Pasaulio paveldo centro, Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių
tarybos (ICOMOS) ir Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) atsakomosios stebėsenos
misijos rekomendacijas, išreiškė didelį susirūpinimą dėl ekonominės zonos vystymo Kaliningrado
regione bei siūlymų dėl didelių rekreacinių kompleksų, galinčių sunaikinti trapų nerijos
kraštovaizdį ir kelti pavojų jo vientisumui. Komitetas priimtu sprendimu reikalavo, kad Rusijos
Federacija nedelsdama atsisakytų dabartinių pasiūlymų, nebetęstų didelių rekreacinių kompleksų
vystymo bei peržiūrėtų ekonominės zonos paskirtį, bendrąjį apsaugos teisinį reguliavimą,
garantuodama, kad vystymas būtų vykdomas atsižvelgiant į išskirtinę visuotinę vertę. Komitetas
paragino abi valstybes parengti jungtinį vertybės išskirtinės visuotinės vertės aprašą (kaip pagrindą
tolesniam valdymui, išsaugojimui ir ekonominiam vystymui), sustiprinti bendradarbiavimą dėl
valdymo ir apsaugos, užtikrinant vertybės įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą metu priimtus
įsipareigojimus, sukurti mechanizmą, atitinkantį Konvencijos Įgyvendinimo gairių reikalavimus, ir
nedelsiant parengti bendrą turizmo strategiją vertybei.
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Priimtu Komiteto sprendimu Lietuva ir Rusijos Federacija buvo įpareigotos iki 2012 m.
vasario 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo centrui pateikti atnaujintą jungtinę vertybės išsaugojimo
būklės ataskaitą, be kita ko, pateikiant informaciją ir apie 2010 m. apsilankiusių tarptautinių
ekspertų visų rekomendacijų įgyvendinimą. Minėta ataskaita bus svarstoma 2012 m. vyksiančioje
36-ojoje Komiteto sesijoje.
2010 m. gruodžio mėn. apsilankę tarptautiniai ekspertai dr. Žerardas Kolenas (Gérard
Collin (IUCN) ir dr. Iva Ruf (Eeva Ruoff (ICOMOS) konstatavo, kad planuojami keturi
rekreaciniai kompleksai Kuršskaja Kosa nacionaliniame parke, kuriuos sudaro 600 vietų
konferencijų salė, viešbučiai, prabangūs apartamentai daugiau kaip 1000 žmonių kartu su 350 vietų
automobilių stovėjimo aikštele, restoranais, parduotuvėmis, teniso kortais, baseinais ir kt., neturėtų
būti statomi dėl neigiamo poveikio vertybės išskirtinei visuotinei vertei bei akcentavo dėl to
peržiūrėti teisinį reguliavimą, kuris neužtikrina vertybės apsaugos. Taip pat pabrėžiama būtinybė
apibrėžti gyvenviečių ribas, norint nustatyti namų ir sodų teritorijas, kurios neturi poveikio
kraštovaizdžiui, bei parengti planavimo dokumentus bendrai vertybės raidai Rusijos Federacijoje,
kuriuose gali būti nustatytos teritorijos nedidelio masto darnaus turizmo plėtrai.
Ekspertai pažymėjo, kad abi valstybės Komiteto 36-ajai sesijai turi parengti bendro
valdymo plano projektą (kaip bendrą viziją ir bendrų veiksmų pagrindą), kad vėliau, iki 2013 m.,
būtų galima sudaryti išsamų bendrą Kuršių nerijos valdymo planą. Ekspertai rekomendavo gaisrų
aptikimo ir apsaugos nuo jų sistemas įtraukti į tarpvalstybinių parkų sutartį, siūlant, be kita ko,
atidžiai stebėti Smiltynėje 150 ha išdegusių teritorijų, stebint natūralius biologinio atsinaujinimo
procesus, siekiant įvertinti objekto dinamiką ir tendencijas, taip pat daugėjančių invazinių rūšių
riziką, dėl kurių kraštovaizdis gali nepastebimai pasikeisti. Ekspertai rekomendavo abiem
valstybėms palyginti abiejose Kuršių nerijos dalyse esančių rūšių sąrašus po to, kai ši vertybė buvo
įtraukta į Pasaulio paveldo sąrašą, kad susidarytų aiškų vaizdą apie aplinkos pokyčius. Pažymėta,
kad abiejose vietovės dalyse vykdomi stebėjimai taip pat galėtų padėti rasti galimus valdymo
procesų skirtumus, kuriuos reikėtų suderinti prieš rengiant bendrą valdymo planą. Ekspertai
pabrėžė, kad turi būti stebimos nykstančios augmenijos ir gyvūnijos rūšys ir analizuojami
(natūralūs ar dirbtiniai) veiksniai, kurie atlieka vaidmenį jas išsaugant.
Tarptautinių ekspertų ataskaitoje pažymima, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
turi dalyvauti kiekviename projekte dėl Klaipėdos uosto plėtros, kad būtų randami bendri
sprendimai, siekiant, kad negrįžtami pokyčiai nepakenktų šios vietovės išskirtinei visuotinei vertei
arba kad ši vertė nebūtų prarasta, kad visi pokyčiai turi būti atidžiai stebimi ir registruojami,
didinant abiejų nacionalinių parkų kopoms atkurti skirtas biudžeto lėšas.
Ekspertai nurodė, kad Rusijos Federacija nedelsdama turi parengti išskirtinės visuotinės
vertės aprašo projektą, kurį jau buvo parengusi ir pateikusi Pasaulio paveldo centrui Lietuva, kad
abi valstybės galėtų pateikti bendrą aprašą. Misijos ataskaitoje konstatuojama, kad turi būti
parengtas bendras specialus eismo valdymo planas, apimantis išsamų eismo, atsirandančio dėl
skirtingų rūšių turizmo skirtingu metų laiku, įvertinimą. Šis planas turėtų taip pat įvertinti, ar
nemokamos maršrutinio transporto paslaugos gali kiek nors sumažinti spūstis ir (arba) privačių
automobilių skaičių pagrindiniame nerijos kelyje. Taip pat ekspertai pasisakė dėl naujų statybų
uždraudimo pakrantės ir kitose kopose.
Patariama bendrame turizmo valdymo plane nurodyti rekomendacijų dėl turizmo ir
rekreacinių zonų galimų vietų, kad jas būtų galima tinkamai valdyti ir nustatyti pastatų proporcijų
bei stiliaus taisykles, o siekiant pagerinti nacionalinių parkų personalo, kurį poilsiautojai dažnai
laiko per griežtu, darbo atmosferą, rekomenduota reguliariai per metus rengti seminarus ar
konferencijas įvairiomis temomis, norint šviesti lankytojus apie šios vertybės išskirtinę visuotinę
vertę, jos trapumą, svarbų nacionalinių parkų direkcijų vaidmenį saugant vietovę.
Dėl Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio iki 2012 m. pabaigos abi valstybės raginamos
surengti tarptautinį seminarą, padedant Pasaulio paveldo centrui ir jo patariamosioms
organizacijoms (ICOMOS, IUCN), kad būtų galima jo rezultatus ir rekomendacijas pritaikyti
rengiant bendrą valdymo planą.
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Ekspertai pasisakė, kad turi būti nustatyta visos vertybės apsaugos zona pagal abiejų
nacionalinių parkų zonavimą ir nuostatus. Lietuva raginama išspręsti su būstu susijusias problemas,
bendradarbiaujant ir įgyvendinant tinkamą politiką joms spręsti bei atsižvelgiant į vietos socialinę
ir ekonominę situaciją bei objekto išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimą.
Taip pat pabrėžiama, kad UNESCO Pasaulio paveldo centrui siunčiamose ataskaitose apie
vertybės išsaugojimo būklę valstybės turi pateikti informaciją apie visą vandens ir povandeninių
teritorijų eksploatavimą, įskaitant ir numatomą naftos gavybą.
Tarptautiniai ekspertai išreiškė nuomonę, kad dėl esamo grėsmių lygio vertybė yra
pažeidžiama, bet neatitinka įtraukimo į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą sąlygų. Vis dėlto
dėl įvairių rūšių pavojų ir grėsmių lygio bei masto, jei abiejų valstybių pastangomis tai nebus
operatyviai šalinama, vietovės išskirtinei visuotinei vertei gali kilti pavojus, todėl Kuršių nerija gali
būti įtraukta į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą. Ekspertai kaip grėsmes įvardija tai, kad
neparengtas bendras valdymo planas, kurį rekomendavo misija, 2009 m. patariamosios misijos
rekomendacijų dėl pastatų išsaugojimo nesilaikoma taip, kaip tikėtasi, o turizmas ir jo vystymas
tampa nekontroliuojami ir kenkia objekto išskirtinei visuotinei vertei.
Komiteto 35-ojoje sesijoje priimtas sprendimas dėl Kuršių nerijos (anglų k.) bei jo vertimas
į lietuvių k. ir sprendimą paaiškinantys UNESCO Pasaulio paveldo centro bei patariamųjų
organizacijų komentarai ir išvados (anglų k.) bei jų vertimas į lietuvių k. paskelbti Nacionalinės
UNESCO
komisijos
interneto
svetainėje
[http://unesco.lt/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=580&cntnt01lang=lt_
LT&cntnt01returnid=467]. 2010 m. gruodžio mėn. Kuršių nerijoje apsilankiusių ekspertų misijos
ataskaita (anglų k.) taip pat publikuojama Nacionalinės UNESCO komisijos svetainėje
[http://unesco.lt/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=553&cntnt01lang=lt_
LT&cntnt01returnid=467 ].
2011 m. Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su kitomis institucijomis, siekė
įgyvendinti Komiteto sprendimą.
Lapkričio 28–29 d. Neringos savivaldybėje vyko Aplinkos ministerijos organizuotas
Lietuvos–Rusijos atstovų susitikimas dėl 2011 m. Komiteto 35-ojoje sesijoje priimto sprendimo dėl
Kuršių nerijos įgyvendinimo bei 2010 m. gruodžio mėn. Kuršių nerijoje viešėjusių UNESCO
patariamųjų organizacijų IUCN bei ICOMOS ekspertų rekomendacijų vykdymo. Susitikime
dalyvavo Rusijos Federacijos gamtos išteklių ir ekologijos ministerijos, Rusijos nacionalinio
Kuršių nerijos parko direkcijos, Kaliningrado srities atstovai, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos, Nacionalinės UNESCO komisijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros
paveldo departamento, Neringos savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
atstovai. Susitikimo metu siekta stiprinti bendradarbiavimą. Nors Kuršių nerijos, esančios Lietuvos
teritorijoje, išskirtinės visuotinės vertės aprašo projektas buvo pateiktas 2011 m., atsižvelgiant į tai,
kad objektas į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas abiejų valstybių pastangomis, iki 2012 m. vasario 1
d. Pasaulio paveldo centrui valstybės turi pateikti bendrą Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės
aprašo projektą. Daug dėmesio buvo skirta bendro turizmo plano, valdymo plano, pateikiančio
jungtinę abiejų valstybių viziją, bendrų veiksmų pagrindus, projekto rengimui, taip pat aptarti 2010
m. Kuršių nerijoje viešėjusių UNESCO patariamųjų organizacijų rekomenduoto tarptautinio Kuršių
nerijos kultūrinio kraštovaizdžio seminaro organizaciniai klausimai bei Kuršių nerijos išsaugojimo
būklės ataskaitos rengimo ir UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo periodinių
ataskaitų antrojo ciklo procedūros. Nacionalinės UNESCO komisijos atstovai dalyvavo
susitikimuose, teikė informaciją ir konsultacijas.
2011 m. Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovai aktyviai bendravo su
Rusijos Federacijos atstovais dėl Kuršių nerijos, dalyvavo susitikimuose Lietuvoje ir Rusijoje,
siekdami pateikti reikalingus dokumentus Pasaulio paveldo centrui numatytais terminais.
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2011 m. buvo įvykdyti du UNESCO Dalyvavimo programos lėšomis finansuoti ir Kuršių
nerijai skirti projektai.
Projektą Kuršių nerijos tradicinė architektūra: Studija ir rekomendacijos pastatų
savininkams ir statytojams įgyvendino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija. Tai išskirtinis
elektroninio formato leidinys, kuriame pateikiama išsami Kuršių nerijos gyvenviečių urbanistinės
struktūros bei pastatų architektūros analizė, aprašomi urbanistinės gyvenviečių struktūros ir pastatų
architektūros pokyčiai. Pateikiamos rekomendacijos gyvenviečių zonoms, architektūrinio ir
meninio dekoro elementų pritaikymas renovuojant, rekonstruojant bei statant naujus pastatus.
Studijos ir rekomendacijų rengėjai yra ICOMOS narys ir kultūros paveldo ekspertas Kęstutis
Demereckas, architektė, kultūros paveldo ekspertė Margarita Ramanauskienė, inžinieriusrestauratorius Juozapas Algimantas Januševičius, architektai Gintarė Baltrūnė ir Rimas Adomaitis.
Kitą UNESCO Dalyvavimo programos lėšomis finansuotą projektą Prielaidų sukūrimas
darniam Kuršių nerijos valdymui įgyvendino VšĮ Baltijos aplinkos forumas (atsakingi už projektą
asmenys: direktorius Žymantas Morkvėnas, darnaus vystymo ekspertas Kęstutis Navickas).
Projektu siekta parengti ir išbandyti lankytojų talpumo vertinimo metodikas, numatyti kriterijus
nustatant jautriausias lankytojų poveikiui teritorijas ir pateikti rekomendacijas planuotojams dėl
darnaus turizmo Kuršių nerijoje vystymo.
2012 m. sausio mėn. numatyti projektų vykdytojų, Nacionalinės UNESCO komisijos
atstovų susitikimai Neringoje su vietos valdžios atstovais ir bendruomene aktualiais paveldo
apsaugos klausimais, kur taip pat bus pristatyti projektų rezultatai.
2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė
dalyvavo kai kurių Kuršių nerijos teisminių bylų dėl administracinių teisės aktų pripažinimo
negaliojančiais teismo posėdžiuose, Nacionalinės UNESCO komisijos vardu buvo teikiami
paaiškinimai. Taip pat 2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos atstovai dalyvavo rengiant ir
svarstant Kuršių nerijos planavimo dokumentus.
V. 1.1.3. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas

Gruodžio 14-16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vyko 6-oji Hagos konvencijos
(1954 m.) Antrojo protokolo (1999 m.) Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu
komiteto sesija. Lietuvai joje atstovavo Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo
apsaugos skyriaus vyriaus. specialistas Mindaugas Žolynas, Lietuvos kariuomenės vyriaus.
specialistė kultūros vertybių apsaugai Auksė Ūsienė ir Lietuvos nuolatinės atstovybės prie
UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Violeta Baltrušytė.
Šioje sesijoje buvo nagrinėjamas ir patenkintas Lietuvos prašymas suteikti sustiprintą
apsaugą Kernavės archeologinei vietovei, kuri yra įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Visų
komiteto narių pritarimu Kernavės archeologinė vietovė įtraukta į UNESCO Sustiprintos apsaugos
kultūros vertybių sąrašą. Šiuo metu šiame sąraše yra keturios kultūros vertybės, įtrauktos 2010 m.:
viena – Italijos, trys – Kipro. Sustiprintos apsaugos statusas – tai nauja apsaugos sistema, kurią
numato Hagos konvencijos Antrasis protokolas.
V. 1.1.4. Struvės geodezinis lankas

Atsižvelgiant į 35-ojoje Pasaulio paveldo komiteto (toliau šiame skyrius – Komitetas)
sesijoje priimtą sprendimą, visos UNESCO Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos šalys, turinčios
pasaulio paveldo vietovių, buvo įpareigotos iki 2012 m. vasario 1 d. UNESCO Pasaulio paveldo
centrui pateikti Pasaulio paveldo sąraše esančių objektų išskirtinės visuotinės vertės aprašų
projektus. Kai Pasaulio paveldo sąraše įrašytas objektas yra bendras kelių valstybių, minėtas
projektas turi būti pateiktas vienas, tarpusavyje suderintas visų valstybių.
Siekdama įgyvendinti Komiteto sprendimą bei 2010–2011 m. būdama atsakinga už
tarptautinio Struvės geodezinio lanko koordinacinio komiteto veiklą, Lietuva aktyviai dalyvavo
rengiant jungtinį išskirtinės visuotinės vertės aprašo projektą. Projektas buvo parengtas visų 10
valstybių ekspertų bendromis pastangomis. Rengiant projektą Lietuvai atstovavo tuometinis
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kadastrų ir geodezijos departamento
direktorius Saulius Urbanas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kadastrų
ir geodezijos departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriaus. specialistė
Vitalija Jucevičiūtė, taip pat Lietuvos nacionalinis koordinatorius kultūros paveldui bei
Nacionalinės UNESCO komisijos narys Algimantas Degutis.
Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiaudama su 9 valstybių (Baltarusija, Estija,
Latvija, Moldova, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Ukraina) nacionalinėmis UNESCO
komisijomis tarpininkavo dėl institucinio susiderinimo dėl jungtinio Struvės geodezinio lanko
išskirtinės visuotinės vertės aprašo projekto. Nacionalinė UNESCO komisija visus dokumentus
kartu su tarpusavyje suderintu Struvės geodezinio lanko išskirtinės visuotinės vertės aprašo
projektu teikė UNESCO Pasaulio paveldo centrui.
V. 1.2. UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje
V. 1.2.1. 35-oji Pasaulio paveldo komiteto sesija

Birželio 19–29 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Pasaulio paveldo
komiteto 35-oji sesija. Lietuvos Respublika nėra Pasaulio paveldo komiteto narė, minėtoje sesijoje
dalyvavo stebėtojos teisėmis. Lietuvos delegaciją šioje sesijoje sudarė kultūros viceministrė Nijolė
Laužikienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Degutis, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento
direktorius Vidmantas Bezaras, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus pavaduotoja Rūta Gruzdytė, Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji
reikalų patikėtinė Nida Liubertienė ir Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė
Gintarė Tamašauskaitė.
Sesijoje svarstyti klausimai dėl naujų išskirtinę visuotinę vertę turinčių pasaulio vietovių
įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą (2011 m. iš viso 936 vietovės) ir situacijos dėl objektų, esančių
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąraše, Pasaulio paveldo sąraše esančių vietovių išsaugojimo
būklė (taip pat ir Vilniaus istorinio centro bei Kuršių nerijos), Pasaulio paveldo konvencijos ateitis
ir jo 40-mečio minėjimo programa 2012 m., kiti Konvencijos įgyvendinimo klausimai.
Pasaulio paveldo komiteto sprendimai dėl Vilniaus senamiesčio ir Kuršių nerijos
išsaugojimo būklės bus aptariami atskirai. Detalią informaciją apie Pasaulio paveldo komiteto 35ąją sesiją ir visus priimtus sprendimus galima rasti [http://whc.unesco.org/en/sessions/35COM/].
V. 1.2.2. Jungtinis pasaulio paveldo vietovės ženklas

Kiekviena Lietuvoje esanti pasaulio paveldo vietovė turi būti žymima laikantis
Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nustatytų Jungtinio pasaulio paveldo vietovės
ženklo naudojimo bendrųjų sąlygų. Kuršių nerija, Istorinis Vilniaus centras, Kernavės archeologinė
vietovė ir Struvės geodezinis lankas žymimi konkrečiai vietovei skirtu Jungtiniu pasaulio paveldo
vietovės ženklu su įrašu. Šis ženklas yra vientisas ir neskaidomas, naudojamas pagal nustatytas
sąlygas suderinus su Nacionaline UNESCO komisija. Visos ženklo naudojimo Lietuvos
Respublikoje teisės priklauso Nacionalinei UNESCO komisijai.
2011 m. buvo tęsiama pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje ženklinimo sklaida. Nacionalinė
UNESCO komisija suteikė leidimus, prižiūrėjo Jungtinių pasaulio paveldo vietovių Lietuvoje
ženklų naudojimą, informuodavo subjektus apie neteisingus naudojimo atvejus, derindavo leidinių
ir kitos informacijos, kurioje naudojami minėti ženklai, maketus ir pan.
V. 1.3. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo
konvencija
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Sausio 24 d. pateikta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos parengta
Lietuvos ataskaita apie nacionalines ir teisines priemones, kitus veiksmus, įgyvendinant 1970 m.
Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo konvenciją.
Kovo 15–16 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko konferencija Kova prieš nelegalų kultūros
vertybių gabenimą. 1970 m. konvencijos praeitis ir ateitis“, skirta 1970 m. Nelegalaus kultūros
vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo konvencijos 40-mečiui paminėti.
V. 1.4. Kultūrinis turizmas
Vasario 2 d. Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė
dalyvavo Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose
gidams bei pristatė pranešimą Pasaulio paveldo samprata, apsauga ir įgyvendinimas.
Rugpjūčio 29 d. ūkio ministro įsakymu buvo sudaryta darbo grupė kultūrinio turizmo
klausimams nagrinėti, teikiant siūlymus dėl kultūrinio turizmo plėtros ir skatinimo. Šios grupės
nariai yra Nacionalinės UNESCO komisijos nariai: Giedrė Bagdonienė, Rūta Kačkutė, Nijolė
Laužikienė (tuometinė Nacionalinės UNESCO komisijos narė) bei Nacionalinės UNESCO
komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė.
Rugsėjo 20 d., lapkričio 15 d. vyko darbo grupės posėdžiai, kuriuose Nacionalinės
UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė išsamiai pristatė UNESCO ir
kultūrinio turizmo sąsajas, Lietuvos materialaus, nematerialaus, gamtos, dokumentinio paveldo
objektus, esančius su UNESCO vardu siejamuose tarptautiniuose sąrašuose, žinotinas su Lietuva
siejamas UNESCO minimas sukaktis, taip pat UNESCO teikiamas galimybes ir kt.
V. 1.5. Veikla kultūrinio kraštovaizdžio srityje
2009 m. spalio mėn. UNESCO generalinės konferencijos 35-ojoje sesijoje buvo nuspręsta
dėl standartinių priemonių, taikytinų urbanistiniam paveldui, papildymo nauja rekomendacija dėl
istorinio urbanistinio kraštovaizdžio išsaugojimo. 2010–2011 m. buvo rengiama rekomendacija.
Lietuva taip pat teikė savo komentarus UNESCO Pasaulio paveldo centrui.
Gegužės 25–27 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) įvyko tarpvyriausybinis
ekspertų susitikimas, kuriame buvo svarstomi valstybių narių pateikti komentarai ir pastabos dėl
rekomendacijos dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio projekto.
Spalio 25–lapkričio 10 d. vykusioje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje
buvo priimta UNESCO rekomendacija dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio (kartu su specialių
terminų apibrėžimais).

V. 2. Nematerialusis kultūros paveldas
V. 2.1. Lietuvos nematerialus kultūros paveldas UNESCO Reprezentatyviajame
žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše
Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo
geresnį nematerialiojo kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į
tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei. Minėtame sąraše yra trys
kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, Dainų ir šokių švenčių tradicija
Lietuvių polifoninės dainos sutartinės.

tikslas – užtikrinti
jo svarbą, skatinti
Lietuvos tradicijos:
Baltijos valstybėse,

V. 2.1.1. Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje

2001 m. dėl gyvybingumo ir gajumo, meninės brandos ir ypatingos vietos, kurią
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kryždirbystė užima atskiro žmogaus bei bendruomenės gyvenime, Kryždirbystė ir kryžių simbolika
Lietuvoje buvo pripažinta Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru, o 2008 m. pabaigoje
įtraukta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
V. 2.1.1.1. Projektas Kryždirbystė pasakoja istorijas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Vilniaus dailės akademijos
Grafinio dizaino katedra, gegužės–liepos mėn. įgyvendino projektą Kryždirbystė pasakoja istorijas.
Buvo sukurtas Kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje logotipas. Gegužės mėn.
Vilniaus gatves puošė studentų kurti plakatai, raginantys pastebėti unikalią gyvąją tradiciją. Sukurti
4 rūšių kryždirbystės atvirlaiškiai, platinti renginių metu. Liepos 5–6 d. Vilniaus dailės akademijos
Dizaino inovacijų centre vyko kūrybinės kryždirbystės interpretacijų dirbtuvės. Greta liepos 2–9 d.
veikė paroda Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika.
Bendro kūrybinio projekto autoriai kvietė visuomenę apie kryždirbystę sužinoti daugiau,
regint ją plačiau nei UNESCO pripažintą tradicinį amatą, prisiminti su šia tradicija susijusius
papročius, kryžiams patikėtas gyvenimo istorijas bei viltis. Iniciatyvos kūrėjai tiki, jog norint
išlaikyti tradicijos gyvybę, vien tarptautinių konvencijų, raginančių saugoti paveldą, nepakaks –
būtina, kad tai rūpėtų patiems žmonėms, kad jie su tradicija turėtų asmeninį santykį.
V. 2.1.1.2. Kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje pripažinimo UNESCO 10-metis

Gegužės 18 d. sukako 10 metų, kai UNESCO Kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje
pripažino unikalia žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybe.
Balandžio 15 d. Vilniaus dailės akademijoje Lietuvos grafinio dizaino asociacijos
surengtoje klubo 5555 sesijoje pranešimą apie lietuvišką UNESCO nematerialaus kultūros paveldo
reiškinį - kryždirbystę ir jos simboliką skaitė Nacionalinės UNESCO komisijos komunikacijos
programų vadovė Rūta Ambrasūnienė. Pranešime Saldus medi gyvenimo nagrinėta platesnė
asmeninio santykio su paveldu suradimo perspektyva, jo, kaip įkvėpimo šaltinio šiandienos
kūrybai, idėja.
Nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyva liepos 2–9 d. Vilniaus dailės akademijoje buvo
eksponuojama paroda Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių simbolika. Ši paroda 2008 m.
buvo pristatyta UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzijoje), o vėliau pristatyta ir Jungtinių Tautų
būstinėje Niujorke, JAV. Paroda susilaukė didelio užsienio lankytojų susidomėjimo, tačiau
Lietuvoje dar nebuvo eksponuojama.
Lietuvos liaudies kultūros centras, bendradarbiaudamas su Nacionaline UNESCO komisija,
birželio 3–liepos 28 d. Karininkų ramovėje, Vilniuje, surengė fotografijų parodą Kryždirbystė
Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje, bendradarbiaudama su Nacionaline UNESCO
komisija, rugsėjo 9–15 d. garsios ir gausiai turistų lankomos Romos bažnyčios Santa Maria del
Popolo galerijoje Agostiniana įrengė parodą Gyvybės medis: lietuvių kryždirbystė ir kryžių
simbolika.
Liepos mėn. kryždirbystės dirbtuvių sesija surengta etnokultūrinio ugdymo dirbtuvėse
Kukutynė mokytojams 2011.
V. 2.1.2. Dainų ir šokių švenčių tradicija

Gruodžio 20 d. Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas dr. Romas Pakalnis ir
generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją pateikdami
nuomonę, kad viešai išreikšti ketinimai neorganizuoti 2012 m. 7-osios Lietuvos moksleivių dainų
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šventės, siekiant sutaupyti šalies biudžeto lėšų, galimai prieštarauja Dainų švenčių įstatymo
nuostatoms bei įsipareigojimams puoselėti Dainų ir šokių švenčių tradicijas Lietuvoje.
V. 2.1.3. Lietuvių polifoninės dainos – sutartinės

2010 m. lapkričio 15–19 d. Nairobyje (Kenija) vykusioje Tarpvyriausybinio nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos komiteto 5-ojoje sesijoje į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą buvo įtraukta Lietuvos pateikta nominacija Lietuvių polifoninės dainos –
sutartinės. Tai trečioji Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybė, įtraukta į Reprezentatyvų
žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
Gruodžio 16 d., minint sutartinių vienerių metų įtraukimo į Reprezentatyvųjį žmonijos
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą sukaktį, Kultūros ministerijos Kolegijų salėje, Kultūros
ministerijai bei Lietuvos liaudies kultūros centrui buvo įteikti oficialūs sutartinių įtraukimą į
UNESCO Reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo sąrašą liudijantys sertifikatai. Taip pat
vyko apskritojo stalo diskusija sutartinių tradicijos būklei, nacionalinėms ir vietinėms jos
stiprinimo bei saugojimo priemonėms aptarti. Diskusijoje dalyvavo atsakingų institucijų atstovai,
sutartinių tyrėjai, mokytojai, atlikėjai, kultūros specialistai.
Po diskusijos sutartinių gerbėjai bei visi norintys susipažinti su šia tradicija buvo kviečiami
į Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje rengtą koncertą Kadu buva, kadujo. Sutartines giedojo
ir tradiciniais muzikos instrumentais grojo skirtingų kartų atlikėjai: sutartinių grupės Trys keturiose
(Vilnius), Sasutalas (Kaunas), Marti (Šiauliai), Dobile (Švenčionys), folkloro ansambliai Sadauja,
Dijūta, Ratilio, Reketukas, Viršulis (Vilnius), Kupkėmis (Kupiškis), Seluona (Zarasai). Koncertą
vedė senųjų giesmių tyrinėtoja etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė.
V. 2.2. Renginiai, susiję su nematerialiuoju kultūros paveldu
V. 2.2.1. Tarpvyriausybinio nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos komiteto
6-oji sesija

Lapkričio 22–29 d. Balyje (Indonezija) vyko Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos komiteto 6-oji sesija. Jos metu buvo nagrinėjami šie klausimai: 2011 m.
nominacijų į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą
svarstymas; pasiūlymų į gerosios praktikos registrą svarstymas; didesnių nei 25 tūkst. JAV dolerių
tarptautinės pagalbos prašymų svarstymas; kriterijų, pagal kuriuos įtraukiama į Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvencijos sąrašus, peržiūra; neterminuotos tarpvyriausybinės darbo
grupės, kuri nagrinėjo galimus pakeitimus Reprezentatyvaus sąrašo nominacijų nagrinėjimo
tvarkoje, ataskaitos išklausymas; nevyriausybinių organizacijų akreditacija ir kt.
V. 2.2.2. Apskritojo stalo diskusija nematerialaus kultūros paveldo klausimais

Atsižvelgdama į UNESCO skiriamą intensyvų dėmesį nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos klausimams, balandžio 21 d. Nacionalinė UNESCO komisija surengė apskritojo stalo
diskusiją. Atstovai iš Kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Etninės kultūros globos tarybos bei
Nacionalinės UNESCO komisijos diskutavo šiais klausimais: Nematerialaus kultūros paveldo
apsaugos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje, Lietuvos nacionalinio nematerialaus kultūros
paveldo registro problematika, Lietuvos kaip nematerialaus kultūros paveldo puoselėtojos įvaizdžio
formavimas, nematerialaus kultūros paveldo įtraukimas į švietimo programas ir kt.
V. 2.2.3. Tarptautinė konferencija Kultūros tyrinėjimai XXI amžiuje: paveldas, tapatumai ir naujoji
retorika

Rugsėjo 28–29 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyko tarptautinė konferencija Kultūros
tyrinėjimai XXI amžiuje: paveldas, tapatumai ir naujoji retorika, kurioje dalyvavo mokslininkai iš
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Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Konferencijoje buvo siekiama aptarti
dabartines kultūros tyrinėjimo tendencijas, aktualias paveldo problemas ir tarpkultūrinio dialogo
galimybes bei susitelkti prie svarbių kultūros ir paveldo klausimų, atsižvelgiant į Vidurio, Pietų ir
Rytų Europoje vykdomą UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo politiką, patirtis bei
perspektyvas. Renginyje dalyvavo Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė ir kultūros programų vadovė Lauksmina Kriščiūnaitė.
V. 2.2.4. Etnokultūrinio ugdymo dirbtuvės Kukutynė mokytojams 2011

Liepos 14–19 d. ir liepos 21-26 d. Daugirdiškėse (Elektrėnų sav.) Nacionalinė UNESCO
komisija drauge su Lietuvos liaudies kultūros centru surengė dvi etnokultūrinio ugdymo dirbtuvių
Kukutynė mokytojams 2011 pamainas pedagogams, norintiems patirti etninės kultūros pažinimo
džiaugsmą ir rasti kūrybinį įkvėpimą savo veiklai darbe su vaikais. Šių metų renginio darbotvarkę
įkvėpė biologinės įvairovės atspindžiai nematerialiajame kultūros pavelde.
Tęstinis, ketverius metus gyvuojantis etnokultūrinio ugdymo stovyklų projektas Kukutynė,
iki šiol būręs tradicinės kultūros nepažįstančius vaikus, šįkart sukvietė pedagogus, norinčius
įdomiai atskleisti tradicijos vertę formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Šių dirbtuvių užduotis praktiškai parengti su vaikais dirbančius suaugusius tolesniam etnokultūros stovyklų kūrimui,
perteikiant jiems savą išbandytą metodinę bazę, sudominančią etnokultūra niekuomet tuo
nesidomėjusius moksleivius.
Šešias dienas trukusiose intensyviose etnokultūros dirbtuvėse mokytojai tyrinėjo lietuvių
folkloro ir amatų įvairovę, mokėsi pažinti gyvąją tradiciją, ją interpretuoti ir su šia patirtimi įdomiai
gyventi. Dviejose pamainose dalyvavo per šešiasdešimt asocijuotųjų UNESCO mokyklų, taip pat
pradinio bei bendrojo lavinimo mokytojų iš visos šalies. Dalyviai išreiškė pageidavimą, kad
nematerialaus paveldo įvairovę kūrybingai perteikiantis Kukutynės projektas liktų tęstinis.
Stovyklos iniciatoriai tikisi, kad joje dalyvavę mokytojai suras savo santykį su tradicine kultūra,
bus įkvėpti susivienyti ir organizuoti panašias stovyklas moksleiviams savo aplinkoje.
Projekto pagrindu 2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos komunikacijos programų
vadovė Rūta Ambrasūnienė ir Ignas Kančys sukūrė dokumentinį filmą Kaip vanduo, remdamiesi
asmeninėmis istorijomis apie tai, kas nutinka tradicinei kultūrai priartėjus arčiau nei įsivaizduota, ir
kur tai nusiveda žmones, vasaros stovykloje gyvenusius dienas, pilnas papročių, amatų ir muzikos.
Filmas bus platinamas visiems susidomėjusiems.
V. 2.3. UNESCO Nematerialiojo kultūros paveldo konvencijos įgyvendinimas
V. 2.3.1. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondas

Į tarptautinį Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos fondą valstybės narės kasmet
savanoriškai skatinamos įmokėti bent po 1 proc. savo įnašo į bendrąjį UNESCO biudžetą. 2011 m.
Lietuva įmokėjo 2122 JAV dolerių.
V. 2.3.2. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo ataskaita

2005 m. Lietuva, ratifikuodama Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją,
įsipareigojo kas šešerius metus nuo jos ratifikavimo teikti ataskaitą apie jos įgyvendinimą.
2011 m. Lietuva UNESCO sekretoriatui pateikė minėtą ataskaitą ir aprašė visų į UNESCO
Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktų Lietuvos elementų
esamą padėtį.
V. 2.3.3. Pasirengimas Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 10-mečiui

Gavus įvairių Lietuvos institucijų pasiūlymus dėl renginių, skirtų Nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos konvencijos 10-mečiui 2013 metais, sudarytas 33 vietinių, regioninių bei
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nacionalinių renginių sąrašas. Sąrašas pateiktas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo skyriui,
kuris, gavęs visų šalių pasiūlymus, sudarys 2013 m. jubiliejinių renginių kalendorių.

V. 3. UNESCO povandeninis kultūros paveldas
V. 3.1. UNESCO povandeninio kultūros paveldo konvencijos įgyvendinimas
V. 3.1.1. Atstovavimas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos
Moksliniame ir techniniame patariamajame komitete

Balandžio 13–14 d. Paryžiuje (Prancūzija) vykusiame UNESCO Povandeninio kultūros
paveldo apsaugos konvencijos šalių narių susitikime Lietuvos atstovas Klaipėdos universiteto
rektorius prof. Vladas Žulkus buvo išrinktas į šios konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį
komitetą ketverių metų kadencijai. Šį komitetą sudaro 12 narių. Jis pataria šalims narėms
moksliniais ir techniniais Konvencijos įgyvendinimo klausimais.
Prof. V. Žulkus yra žymus Lietuvos archeologas, mokslų daktaras. Jis pirmasis Lietuvoje
pradėjo povandeninės archeologijos tyrimus ir daug prisidėjo prie Povandeninio kultūros paveldo
apsaugos konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.
Balandžio 15 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vyko 2-asis Mokslinio ir
techninio patariamojo komiteto susitikimas, kuriame dalyvavo naujai išrinktas komiteto narys prof.
V. Žulkus.
V. 3.1.2. Nacionalinis pasitarimas dėl povandeninio kultūros paveldo

Sausio 19 d. Kultūros ministerijoje vykusiame pasitarime pristatyta povandeninio kultūros
paveldo mokslinių tyrimų medžiaga ir aptartos šios rūšies paveldo išsaugojimo problemos.
Susitikime dalyvavo Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė
ir Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vladas Žulkus.
Konvencijos nuostatose pabrėžiama, jog, siekiant išsaugoti povandeninį kultūros paveldą,
būtina jį konservuoti in situ, t. y. jo buvimo vietoje, ir tik išskirtiniais atvejais objektą galima
perkelti į kitą vietą. Svarbu, kad ir visuomenė būtų kuo plačiau supažindinama su šios rūšies
kultūros paveldu, gautų mokomosios ir pramoginės naudos, galėtų patikimai ir saugiai patekti prie
po vandeniu saugomo kultūros paveldo. Iškelti iš vandens laivo liekanas, jas konservuoti ir
eksponuoti sausumoje yra labai daug kainuojantis procesas, todėl prof. V. Žulkus pasidalino
svarstoma idėja perkelti tris–keturis vertingiausius medinius radinius į neseniai prie Palangos
krantų maždaug 15 m gylyje atrasto povandeninio kanjono vietą. Toks laivų liekanų perkėlimas bei
eksponavimas nereikalautų didelių lėšų ir būtų sukurtas povandeninio kultūros paveldo muziejus –
skansenas po vandeniu, kurį reikia padaryti prieinamu visuomenei (povandeninio turizmo
mėgėjams), ir svarbiausia – ateities kartoms būtų išsaugoti vertingi povandeninio paveldo objektai
jiems būdingoje aplinkoje.
Kultūros ministras ir kiti susirinkusieji pritarė pasiūlytam povandeninio paveldo apsaugos
būdui ir vieningai sutarė, kad reikia kuo skubiau pradėti šio povandeninio paveldo objektų
atrankos, vertinimo ir registravimo Kultūros vertybių registre procedūras. Šias idėjas prof.
V. Žulkus vėliau pristatė diskusijai ir UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos
konvencijos Moksliniame ir techniniame patariamajame komitete bei UNESCO Tarptautiniame
povandeninio paveldo moksliniame komitete (ICOMOS-ICUCH).
V. 3.1.3. UNESCO Tarptautinis mokslinis kolokviumas ir UNESCO Regioninis Europos
susitikimas Povandeninio kultūros paveldo apsaugos klausimais

Gruodžio 13–15 d. Briuselyje (Belgija) vyko UNESCO Tarptautinis mokslinis kolokviumas
ir UNESCO Regioninis Europos susitikimas Povandeninio kultūros paveldo apsaugos klausimais,
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kuriame dalyvavo Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vladas Žulkus. Kolokviume ir susitikime
buvo svarstoma: komercinio povandeninio kultūros paveldo panaudojimo, tralavimo ir žvejybos,
statybos darbų, jūros dugno naudojimo, poveikio aplinkai, povandeninio turizmo, plėtros ir
archeologijos bei komercinės intervencijos į archeologiją vaidmens, išteklių išgavimo,
atsinaujinančios energetikos, klimato kaitos, vandenynų ir jūrų užterštumo bei kiti su povandeninio
kultūros paveldo išsaugojimu susiję klausimai.

V. 4. UNESCO Kultūrų raiškos įvairovės konvencijos įgyvendinimas
V. 4.1. Visuotinė kultūrų įvairovės deklaracija
2011 m. minimas UNECO Visuotinės kultūrų įvairovės deklaracijos dešimtmetis. Šis
dokumentas tapo pagrindu 2005 m. UNESCO Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
konvencijai, kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2006 metais. Minint jubiliejų buvo imtasi
iniciatyvos užtikrinti Visuotinės kultūrų įvairovės deklaracijos vertimus į nacionalines kalbas.
Nacionalinė UNESCO komisija rūpinasi šios deklaracijos oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.
V. 4.2. Renginiai kultūrų įvairovės tema
V. 4.2.1. Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo valstybių narių konferencijos 3-oji
sesija

Birželio 14–17 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vyko Kultūrų raiškos įvairovės
apsaugos ir skatinimo konvencijos šalių narių konferencijos 3-oji sesija. Jose svarstyti šie
klausimai: Konvencijos įgyvendinimo gairių tvirtinimas, įžymybių skyrimas Konvencijos
propagavimui, lėšų į Tarptautinį kultūrų įvairovės fondą pritraukimo strategija, naujų
Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto narių rinkimas.
Lietuvai susitikime atstovavo Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus
vyriaus. specialistė Jūratė Sikorskienė ir Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji
reikalų patikėtinė Nida Liubertienė.
V. 4.2.2. Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės ir skatinimo
komiteto 5-oji sesija

Gruodžio 5–7 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vyko UNESCO
Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto 5-oji sesija. Joje buvo
svarstomi šie klausimai: Kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencijos šalių narių
keturmečio ataskaitų rengimas; pilietinės visuomenės vaidmuo rengiant keturmečio ataskaitas;
Tarptautinio kultūrų įvairovės fondo veiklos peržiūra; Konvencijos logotipo kūrimas ir jo
naudojimo gairių projektas; tarptautinės konsultacijos ir tarptautinis koordinavimas – Konvencijos
21 str. įgyvendinimas. Sesijoje dalyvavo ir Lietuvai stebėtojo teisėmis atstovavo Kultūros
ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vyriaus. specialistė Jūratė Sikorskienė.
Lietuva buvo UNESCO Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo
komiteto narė 2007–2011 m. laikotarpiu.
V. 4.3. Tarptautinė frankofonijos diena
Tarptautinės frankofonijos dienos proga kovo 20 d. Lietuvos Respublikos nuolatinė
atstovybė prie UNESCO dalyvavo Paryžiuje vykusiame Frankofonijos šalių grupės surengtame
filmų festivalyje. Lietuvai atstovavo Šarūno Barto filmas Freedom (2000). Iš viso festivalyje, kuris
puikiai atitiko frankofonijos pripažįstamą kultūrų raiškos įvairovės svarbą, dalyvavo 21 valstybė, o
19

kuo įvairiausiai publikai per tris dienas buvo pasiūlyta net 31 skirtingo stiliaus filmų.

V. 5. UNESCO minimos sukaktys
Lietuvos ir bendros su kitomis valstybėmis UNESCO minėtos ir minimos sukaktys: 1997
m. – M. Mažvydo katekizmo išleidimo 450-osios metinės; 2002 m. – I. Domeikos 200-osios
gimimo metinės; 2004 m. – Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios
metinės; 2011 m. – M. K. Čiurlionio 100-osios mirties metinės ir Č. Milošo 100-osios gimimo
metinės; 2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės.
V. 5.1. 2010–2011 m. laikotarpis
2009 m. spalio 6–23 d. vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 35-ojoje sesijoje
buvo patvirtintas 2010–2011 m. UNESCO minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukti du Lietuvos
pateikti pasiūlymai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių ir Česlavo Milošo
100-ųjų gimimo metinių minėjimai. 100-ųjų Česlavo Milošo gimimo metinių minėjimo paraiška
pateikta kartu su Lenkijos nacionaline UNESCO komisija.
Balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO kartu su Lietuvos
ambasada Prancūzijoje surengė literatūrinį vakarą lietuvių-lenkų poeto, prozininko, vertėjo ir
literatūrologo Česlavo Milošo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Savo akademinėmis
žiniomis ir įžvalgomis apie Č. Milošo kūrybą ir gyvenimą su renginio dalyviais dalinosi trys
Lietuvos literatūros mokslo atstovai – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius
Mindaugas Kvietkauskas, Vilniaus universiteto Prancūzų filologijos katedros vedėja docentė
Genovaitė Dručkutė ir Vilniaus universiteto prof. habil. humanitarinių mokslų dr. Viktorija
Daujotytė-Pakerienė. Susirinkę svečiai klausėsi ir Č. Milošo kūrybos ištraukų, kurias skaitė
aktorius bei režisierius Zygmuntas Blazyskis (Zygmunt Blazysky).
Gegužės 11 d. Seimo III rūmų konferencijų salėje vyko prof. Michailo Kaziniko paskaitadiskusija M. K. Čiurlionis: Lietuvos galimybių įžvalgos. Kultūros įtaka politikai ir visuomenės
progresui. M. Kazinikas – ne pirmą kartą Lietuvoje viešintis Nobelio premijos ceremonijos
koncertų pagrindinis ekspertas, Stokholmo dramos instituto ir Skandinavijos aukštosios verslo
mokyklos profesorius, menotyrininkas, kultūrologas, įkvepiančios minties ir muzikos virtuozas,
sausio 13-osios įvykių metu lietuvių tautos dvasią kėlęs koncerte su G. Dalinkevičiaus kameriniu
orkestru Kaune, taip pat filmo apie M. K. Čiurlionį autorius. Renginys organizuotas Nacionalinės
UNESCO komisijos narės Astos Baukutės iniciatyva.
Gruodžio 5 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Lietuvos įstojimo į UNESCO 20-mečio ir
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių minėjimas, kurio proga buvo surengta
M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijų ir nuotraukų paroda bei M. K. Čiurlionio styginių kvarteto
ir M. Sogny fondo SOS Talents globojamų dviejų jaunų lietuvių pianisčių Mortos Grigaliūnaitės ir
Grytos Tatorytės koncertas.
V. 5.2. 2012–2013 m. laikotarpis
Lapkričio 9 d. Paryžiuje (Prancūzija) UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje
habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima
sukaktimi. UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant
modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę. 2012–2013 m.
UNESCO minimų sukakčių sąrašui habil. dr. M. Lukšienės 100-ųjų gimimo metinių (1913–2009
m.) sukakties minėjimą 2010 m. Nacionalinės UNESCO komisijos sprendimu buvo nuspręsta
pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymu bei Vilniaus universiteto, Lietuvos nacionalinės
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Martyno Mažvydo bibliotekos palaikymu. Dr. M. Lukšienės moksliniai darbai švietimo srityje
lėmė šiuolaikišką ir europietišką Lietuvos švietimo sistemą, ji padarė žymų indėlį demokratinės
visuomenės ir modernaus švietimo plėtrai. Dr. M. Lukšienė vertinama kaip reikšminga Europos ir
pasaulinio lygio mokslininkė švietimo srityje.
Nacionalinės UNESCO komisijos pastangomis sukurtas jungtinis UNESCO sukakčių
ženklas, skirtas Meilės Lukšienės 100-ųjų gimimo metinių minėjimui. Visų renginių, skirtų
minėtoms metinėms, organizatoriai kviečiami naudoti jungtinius UNESCO sukakčių ženklus
leidiniuose, plakatuose ir kitoje medžiagoje.

2 pav. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms skirtas Jungtinis UNESCO minimos sukakties
ženklas.

V. 5.3. 2014–2015 m. laikotarpis
Lapkričio 11 d. Nacionalinės UNESCO komisijoje Rietavo Oginskių kultūros istorijos
muziejaus direktoriaus Vyto Rutkausko iniciatyva įvyko Tarptautinė apskritojo stalo diskusija Dėl
Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių programos formavimo 2012-2013 m.
laikotarpiui. Joje dalyvavo daugiau nei 30 Oginskių gyvenimu ir palikimu besidominčių
mokslininkų, kultūros darbuotojų, valstybės institucijų atstovų iš Lietuvos ir Baltarusijos.
Siekiama, kad Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinės būtų paskelbtos UNESCO
minima sukaktimi 2015 metais.

V. 6. Pasaulio knygų sostinė
Vilniaus m. mero Artūro Zuoko 2011-12-19 potvarkiu Dėl projekto Vilnius – Pasaulio
knygų sostinė 2014 paraiškos rengimo darbo grupės sudarymo Nr. 22-291 sudaryta paraiškos
rengimo darbo grupė Pasaulio knygų sostinės 2014 m. vardui gauti. Grupė sudaryta iš rašytojų,
vertėjų, leidėjų, savivaldybės atstovų, taip pat dalyvauja Nacionalinės UNESCO komisijos
švietimo ir mokslo programų vadovas Arūnas Mark. Grupė įpareigota parengti paraišką ir pateikti
ją UNESCO iki 2012 m. balandžio 27 dienos.
Pasaulio knygų sostine gali tapti miestas, kuriame numatomos specialios šiai progai skirtos
programos. Svarstydama paraiškas, UNESCO atsižvelgia į vienkartinių ir tęstinių projektų,
įtraukiančių tiek nacionalines, tiek tarptautines rašytojų, leidėjų, platintojų ir bibliotekininkų
organizacijas, skaičių ir kokybę. Miestų kandidatų rengiami projektai turi skatinti skaitymą ir
propaguoti knygas, atitikti žodžio laisvės, žmogaus teisių principus. Pasaulio knygų sostinės
renginių programa turi apimti vienerių metų laikotarpį nuo vienos Pasaulio knygų ir autorių teisių
dienos (balandžio 23 d.) iki kitos.

VI. ŠVIETIMAS
VI. 1. Aukštasis mokslas
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Nacionalinė UNESCO komisija informavo Švietimo ir mokslo ministeriją apie UNESCO
vykdomą 1993 m. Rekomendacijos dėl aukštojo mokslo studijų ir kvalifikacijų pripažinimo
įgyvendinimo stebėseną. Tuo tikslu parengtas klausimynas, kuris buvo išplatintas UNESCO
valstybėms narėms. Remiantis valstybių atsakymais parengta tarptautinė ataskaita.
Nacionalinė UNESCO komisija informavo Švietimo ir mokslo ministeriją apie UNESCO,
bendradarbiaujant su Tarptautine universitetų asociacija, rengiamą pasaulinę apžvalgą apie
akademinės laisvės ir pagarbos žmogaus teisėms aukštajame moksle principų įgyvendinimą,
vadovaujantis 1997 m. UNESCO rekomendacijos dėl aukštojo mokslo darbuotojų statuso
nuostatomis. Apžvalga vykdoma apklausiant atrinktą skaičių aukštojo mokslo institucijų atstovų
visame pasaulyje bei visas UNESCO valstybes nares.
Gegužės 16–17 d. vyko UNESCO Švietimo sekretoriaus organizuota konferencija Aukštojo
mokslo rangai ir atskaitomybė, kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Universitetinių
studijų skyriaus vedėja Daina Lukošiūnienė.
Birželio 31 d. švietimo ir mokslo ministerija UNESCO išsiuntė Ugdymo plėtotės centro
specialistų parengtą atsakymą dėl UNESCO inicijuojamų gairių, skirtų „visų mokymosi pasiekimų,
įskaitant įgytus neformaliajame ir informaliajame ugdyme, pripažinimui ir įvertinimui“ ir
„struktūrų bei mechanizmų visų mokymosi formų pripažinimui, įvertinimui ir akreditavimui,
sukuriant ekvivalentiškumo nustatymo mechanizmus plėtojimui ir gerinimui“. Tokios priemonės
poreikis yra įtvirtintas 2009 m. vykusioje 6-ojoje Suaugusiųjų švietimo konferencijoje
(CONFINTEA VI) 144 valstybių delegacijų priimtame Belemo veiksmų plane. UNESCO Institutas
visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi inicijavo konsultacijas su valstybėmis narėmis, skirtas
išsiaiškinti valstybių požiūrį į šių gairių turinį. Svarbiausias gairių tikslas yra pasiūlyti tyrimų
duomenimis ir analize paremtus principus, priemones ir mechanizmus, kurie padėtų valstybėms
plėtoti ir tobulinti struktūras ir mechanizmus, skirtus visų mokymosi formų pripažinimui. Gairių
projektas toliau bus rengiamas specialiai sudarytos ekspertų grupės. Belemo veiksmų planą savo
iniciatyva ir lėšomis išvertė ir suinteresuotoms institucijoms išplatino Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatas.
Nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl Belemo
veiksmų plano įgyvendinimo situacijos ataskaitos parengimo. Ataskaita turi būti pateikta UNESCO
sekretoriatui iki 2012 m. vasario 29 d.
Nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į visas Lietuvoje veikiančias UNESCO katedras,
informuodama apie UNESCO vykdomų UNESCO katedrų ir UNITWIN tinklų apžvalgą. Tai
daroma siekiant išlaikyti šios programos kokybę. Apžvalga suteiks informacijos, kokių priemonių
turi būti imamasi siekiant užtikrinti griežtus kriterijus naujų katedrų ir tinklų kūrimui, geresnei
veikiančių katedrų stebėsenai ir vertinimui, bendradarbiavimo didinimui, taip pat UNESCO ženklo
ir vardo naudojimo stebėsenai. Apžvalga leis identifikuoti aktyvias katedras, taip pat tas, kurioms
bus rekomenduojama nutraukti veiklą ar nusistatyti naujas veiklos kryptis pagal UNESCO
prioritetus, 2007 m. priimtas strategines orientacijas bei 2009 m. priimtas Programos gaires.
Rugpjūčio 5 d. UNESCO sekretoriatui buvo išsiųsti UNESCO katedrų užpildyti klausimynai bei
bendra Nacionalinės UNESCO komisijos parengta katedrų veiklos nacionalinė apžvalga. UNESCO
generalinė direktorė tvirtins atnaujintą katedrų ir tinklų sąrašą.

VI. 2. Meninis ugdymas
Kovo 25 d. Lietuvoje pirmą kartą paminėta Europoje jau kurį laiką švenčiama Talentingųjų
ir gabiųjų diena. Šia proga Nacionalinėje UNESCO komisijoje vyko apskritojo stalo diskusija
gabių ir talentingų vaikų ugdymo tema. Joje dalyvavo mokyklų, universitetų, švietimo institucijų ir
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žiniasklaidos atstovai. Diskusiją organizavo Gabiųjų ugdymo centras, Vilniaus pedagoginio
universiteto Psichologijos didaktikos katedra ir Nacionalinė UNESCO komisija.
Nacionalinės UNESCO komisijos iniciatyva ir lėšomis buvo išversta ir suinteresuotoms
institucijoms išplatinta 2010 m. gegužės 25–28 d. Seule vykusioje 2-ojoje pasaulinėje meninio
ugdymo konferencijoje priimta Seulo darbotvarkė: meninio ugdymo plėtros tikslai.
Dokumentas pabrėžia meninio ugdymo svarbą, skatinant konstruktyvią švietimo sistemų
kaitą, reaguojančią į besimokančiųjų poreikius. Seulo darbotvarkė remia UNESCO meninio
ugdymo gairių (UNESCO Road Map for Arts Education), priimtų Pirmosios pasaulinės meninio
ugdymo konferencijos, vykusios 2006 m. Lisabonoje (Portugalija), metu, tikslus. Dokumentas
nubrėžė svarbias teorines ir praktines gaires kokybiškai meninio ugdymo plėtotei ir augimui.
Esminis Seulo konferencijos tikslas buvo iš naujo įvertinti ir paskatinti tolesnį Gairių įgyvendinimo
procesą. Siekiama, kad Seulo darbotvarkė pasitarnautų kaip konkretus veiksmų planas, į visumą
sujungiantis Gairių turinį ir trijų aiškių Darbotvarkės tikslų, paremtų praktinėmis strategijomis bei
tiksliniais veiksmais, struktūrą.
Projektas Mokykla atvira kūrybiškumui. Vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos siekių –
padėti vaikui išsiugdyti kūrybos kompetenciją, suprantamą kaip gebėjimą originaliai, lanksčiai,
tikslingai ir produktyviai mąstyti ir veikti. Mokykla turėtų ugdyti mąstantį, gebantį spręsti
problemas, veržlų, laisvą, savarankišką žmogų. Viena svarbiausių kūrybiškumo ugdymo mokykloje
sąlygų – pačių mokytojų kūrybiškumas. Tik kūrybiškai dirbantis mokytojas išugdys kūrybišką
mokinį. Mokykloje kiekvienam vaikui turi būti sudaryta galimybė kurti, nes vaikai iš prigimties yra
smalsūs ir mėgsta eksperimentuoti. Tai leidžia teigti, kad kūrybiškumo ugdymas paremtas ne tiek
žinių perėmimu, kiek gebėjimu jomis naudotis. Įvairūs mokyklose atliekami tyrimai pirmiausia
atskleidžia neadekvatų kūrybiškumo sąvokos supratimą tarp mokytojų. Mokytojams dažnai trūksta
žinių, motyvacijos bei įgūdžių, kaip ugdyti moksleivių kūrybiškumą.
Nacionalinė UNESCO komisija ir Ugdymo plėtotės centras, inicijuodami ilgalaikę
mokytojų kūrybiškumo kompetencijos ugdymo ir perteikimo moksleiviams programą, siekia
atsižvelgti į skirtingas praktikas, bet labiausiai remtis lietuvių švietėjų patirtimi, užsidegimu,
potencialu, kompetencija ir vietos poreikių žinojimu.
Projekto pagrindas ir tikslas yra inovatyvios kūrybiškumo ugdymo priemonės – leidinio
pedagogams kūrimas. 2011 m. Šiaurės ministrų tarybai parėmus į lietuvių k. išversta viena
Norvegijos kūrybiškumo instituto sukurta metodika. Kultūros rėmimo fondo kultūros ir meno
projekto dalinio finansavimo paraiškų konkursui pateikta paraiška dėl minėtos metodikos leidybos
ir sklaidos Lietuvos mokyklose ir mokytojų rengimo institucijose finansavimo negavo.

VI. 3. UNESCO asocijuotųjų mokyklų projektas
Nacionalinė UNESCO komisija asocijuotosioms Lietuvos mokykloms išsiuntė šiuos
kvietimus bei informaciją:
 Sausio mėn. perdavė UNESCO kvietimą 2011 m. minėti Tarptautinius chemijos metus ir
įsijungti į visuotines iniciatyvas, dalyvaujant Pasauliniame chemijos eksperimente Vanduo:
cheminis sprendimas bei interaktyviame Klimato kaitos vizualizacijos projekte.
 Išplatino kvietimą asocijuotosioms mokykloms jungtis prie kasmet kovo 25 d. Europoje
švenčiamos Tarptautinės talentų dienos, kurią šiemet pirmą kartą organizavo Lietuvos gabiųjų
ugdymo centras ir Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos ir didaktikos katedra.
 Balandžio mėn. visų disciplinų asocijuotųjų mokyklų mokytojams išsiųstas kvietimas
dalyvauti etnokultūrinio ugdymo dirbtuvėse Kukutynė mokytojams 2011. Nacionalinės UNESCO
komisijos drauge su Lietuvos liaudies kultūros centru liepos mėn. surengtos dvi stovyklos
pamainos skirtos pedagogams, norintiems patirti etninės kultūros pažinimo džiaugsmą ir rasti
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kūrybinį įkvėpimą savo veiklai darbe su vaikais. Šių metų renginio dienotvarkę įkvėpė biologinės
įvairovės atspindžiai nematerialiajame kultūros pavelde.
 Informavo apie UNESCO ir Goi taikos fondo (Goi Peace Foundation) paskelbtą
tarptautinį esė rašymo konkursą jauniems žmonėms tema Mano įkvėpimo istorija, atskleidžiančia
patirtą įtaką, asmeninį pokytį, įkvėpusį nors maža dalimi pakeisti pasaulį.
 Asocijuotosios mokyklos pakviestos dalyvauti VšĮ Vaikų linija ir VšĮ Paramos vaikams
centro rengtame piešimo, filmų bei dainų kūrimo konkurse Patyčios gali liautis. Vaikų darbų
konkursas – akcijos Savaitė BE PATYČIŲ dalis, skirta vaikų aktyviai veiklai ir galimybei jiems
patiems, pasitelkus kūrybą, ieškoti būdų, kaip kurti saugesnę mokyklą.
 Perdavė kvietimą dalyvauti Rusijos nacionalinės UNESCO komisijos gegužės 26–30 d.
Khanty-Mansiyske rengiamoje IV tarptautinėje konferencijoje, skirtoje gamtos ir kultūros paveldui
didžiųjų pasaulio upių regionuose.
 Paragino asocijuotąsias mokyklas palaikyti Suomijoje kilusią ENO (Environment
Online) iniciatyvą gegužės 20 d. visuotinai sodinti medžius, minint Tarptautinę biologinės
įvairovės dieną, taip pat minint Tarptautinius miškų metus.
 Rugsėjo mėn. Nacionalinė UNESCO komisija, ne vienerius metus akcentavusi
kūrybingo mokymo, emocinio intelekto bei kompetencijų gyvenimui ugdymo svarbą, paragino
asocijuotųjų mokyklų pedagogus ir jų klases įsijungti į respublikinį kino edukacijos projektą
Mokausi iš kino, suteikiantį jauniems žmonėms įgūdžių kritiškai vertinti supančius vaizdus.
Europos šalyse jau nuo 7-ojo dešimtmečio ieškoma būdų kino pamokas įtraukti į bendrąsias
moksleivių ugdymo programas. Lietuvoje tai gana nauja, bet atsiranda vis daugiau iniciatyvų,
skatinančių pedagogus rinktis mokyti kino. Projektas Mokausi iš kino – viena tokių iniciatyvų.
Dalyvaudami projekte moksleiviai žiūri filmus, mokosi juos analizuoti ir interpretuoti, padedami
kino profesionalų patys juos kuria. Besidomintiems kino istorija bus rengiamos žaismingos
edukacinės ekskursijos kino teatre. Projektą inicijavo Skalvijos kino centras ir partneriai.
 Nacionalinė UNESCO komisija pakvietė asocijuotąsias mokyklas, atsiliepusias į
ankstesnį kvietimą įsijungti į Azijos-Europos virtualų mokyklų tinklą (AECN), dalyvauti
metiniame tinklo susitikime Airijoje. Lapkričio 7–11 d. Dundalke vykusioje konferencijoje
Programinė įranga Azijos ir Europos klasėse! Nevaržomas kūrybingumas švietime dalyvavo
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja Lolita Kučinskienė. Po renginio mokyklos bendruomenė
įsitraukė į šešis tarptautinius projektus.
 Pasidalinta žinia apie UNESCO Trua miesto Louis Francois centro (Prancūzija)
skelbiamą tarptautinį vizualiųjų menų konkursą, kuriame atsiskleistų kultūrų įvairovės – atminties
ir paveldo vertybių – perdavimas iš kartos į kartą. Nuo 1978 m. UNESCO Louis Francois centras
aktyviai prisideda prie UNESCO idėjų, susijusių su vaikais ir jaunimu, įgyvendinimo. Viena iš
svarbesnių veiklų – tarptautinis vizualiųjų menų konkursas, šiuometinė jo tema Vieną kartą...
tradicijos ir įpročiai. Konkurse dalyvauja vaikai ir jaunimas nuo 3 iki 25 metų.
Gegužės 2–8 d. asocijuotosios mokyklos minėjo Visuotinę veiksmo savaitę ir
bendradarbiavo pagrindinėje jos iniciatyvoje Didžiojoje istorijoje, akcentuojančioje vieną
svarbiausių UNESCO prioritetų – mergaičių ir moterų švietimą. Nacionalinės UNESCO komisijos
pasiūlymu mokyklose šia globalia tema diskutuota, surengti susitikimai su įdomų, prasmingą
gyvenimą gyvenančiomis, bendruomenėje žinomomis moterimis, diskutuota apie visuotinio
švietimo reikšmę jų gyvenime ir pasirinkimų galimybes, jei mergaitėms išsilavinimas būtų
neprieinamas.
Tarpininkaujant Nacionalinei UNESCO komisijai, šeštąjį kartą Norvegijoje vykusioje
Tarptautinėje jaunimo paveldo restauravimo stovykloje Rorose, rugpjūčio 15–26 d. dalyvavo
Lietuvos UNESCO asocijuotųjų mokyklų atstovė, Utenos Saulės gimnazijos mokinių prezidentė
Jurgita Markūnaitė.
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Gruodžio 14 d. Nacionalinėje UNESCO komisijoje vyko UNESCO asocijuotųjų mokyklų
tinklo Lietuvoje metinis susitikimas, kuriame svarstyti nacionalinio tinklo vizijos, mokyklų veiklos
prioritetų, narystės tęstinumo klausimai. Nacionalinė tinklo koordinatorė pasiūlė asocijuotųjų
mokyklų projekte dalyvaujančioms mokykloms praktiškai taikyti kūrybingo mokymo gaires,
formaliajame ugdyme naudojant neformalaus ugdymo priemones, ugdyti vaikų emocinį intelektą,
išsikeliant mokyklos bendruomenės tikslą rengti moksleivius ne egzaminams, o gyvenimui.
Susitikimo metu kaip viena iš kūrybingo mokymo alternatyvų pristatyta medijų ir ypač kino
edukacijos integracijos galimybė. Dalyviams pritarus, toliau svarstyti bus teikiama terminuotos
narystės UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo Lietuvoje schema.

VI. 4. Veikla Annos Lindh Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių
fondo nacionalinio tinklo veikloje
Nacionalinė UNESCO komisija savo partneriams išplatino kvietimą dalyvauti Europos ir
Viduržemio jūros regiono instituto (IEMed) ir Annos Lindh (Anna Lindh) fondo kasmet
organizuojamame tarptautiniame literatūriniame konkurse Žodžių jūra. 2008-aisiais – Europos
Sąjungos paskelbtais Europos tarpkultūrinio dialogo metais – inicijuotas konkursas išlaikė tikslą –
skatinti tarpkultūrinį dialogą kaip procesą, kuriame visi gyvenantys ar kitaip susiję su Europos
Sąjunga asmenys taptų supratingesni ir todėl atviresni šiai sudėtingai kultūrinei aplinkai, kurioje
sąveikauja skirtingos kultūrinės tapatybės bei religijos ir tarp skirtingų valstybių, ir pačiose
valstybėse. Atsižvelgiant į 2011-uosius – Europos metus, skirtus savanoriškai veiklai, skatinančiai
aktyvų pilietiškumą, – šių metų konkurso tema buvo pasirinktas socialinis solidarumas ir
demokratija. Rašiniai buvo atrinkti nacionalinėje atrankoje ir išsiųsti tarptautinei žiuri.

VI. 5. Kita veikla švietimo srityje
Vasario 14–16 d. Milane (Italija) vykusiame aukšto lygio regioniniame susitikime
filosofijos mokymo tema dalyvavo Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė ir švietimo ir mokslo programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė. Susitikimo
tikslai buvo du: aptarti filosofijos mokymo padėtį ir iššūkius skirtingose regiono valstybėse bei
suformuluoti rekomendacijas susijusių veikėjų, taip pat švietimo valdžios institucijų dėmesiui
patraukti, siekiant įtraukti filosofiją į mokymo programas bei sustiprinti ir patobulinti jos mokymą.
Tai paskutinis susitikimas UNESCO organizuotoje serijoje susitikimų visame pasaulyje. Kaip ir
kiekvienam prieš tai vykusiam regioniniam susitikimui, šiam buvo parengtas darbo dokumentas,
nušviečiantis regiono specifiką ir iššūkius, susijusius su filosofijos mokymu.
Kovo 21 d. Nacionalinė UNESCO komisija užpildė ir UNESCO išsiuntė klausimyną apie
Darnaus vystymosi švietimo nuostatų integravimą visų lygių švietimo bei mokytojų profesinio
rengimo programose. Ši apžvalga – vienas iš Darnaus vystymosi švietimo dešimtmečio (2005–
2014) programos įgyvendinimo stebėsenos etapų.
UNESCO Švietimo informacinių technologijų institutas Maskvoje ir UNESCO Maskvos
biuras inicijavo regioninę analitinę apžvalgą Atviri mokymosi šaltiniai: esama padėtis, iššūkiai ir
ateities perspektyvos. Nacionalinės UNESCO komisijos rekomenduota ekspertė Kauno
technologijos universiteto dėstytoja dr. Airina Volungevičienė parengė nacionalinę apžvalgą, kuri
įtraukta į bendrą studiją. Apžvalga apima esamos švietimo strategijos, nukreiptos į atvirų
mokymosi išteklių naudojimo analizę, šiuolaikines praktikas ir technologijas kuriant ir taikant
atvirus mokymosi išteklius, sėkmingiausių iniciatyvų aprašymą, taip pat išteklių perspektyvų
spėjimus bei rekomendacijas atvirų mokymosi išteklių plėtotei švietime Baltijos valstybėse. Kauno
technologijos universiteto iniciatyva nacionalinė apžvalga išleista atskiru leidiniu.
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Gegužės 31 d. Statistikos departamentas parengė ir UNESCO statistikos institutui pateikė
kasmetinę nacionalinę raštingumo ir švietimo pasiekimų statistiką Lietuvoje.
Nacionalinė UNESCO komisija informavo švietimo ir mokslo ministeriją apie galimybę
teikti paraiškas UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Sabah apdovanojimui už nuopelnus skatinant
kokybišką neįgaliųjų ugdymą gauti. Kartą per dvejus metus toks apdovanojimas teikiamas
asmenybėms ar grupėms, organizacijoms, centrams, kurie skatina kokybišką švietimą žmonėms su
protine negalia. Rugpjūčio 25 d. UNESCO buvo išsiųsta Švietimo ir mokslo ministerijos
specialistų parengta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos pirmininkės Danos
Migaliovos kandidatūra.
Nacionalinė komisija informavo Švietimo ir mokslo ministeriją apie UNESCO vykdomą
pasaulinę ŽIV/AIDS švietimo apvalgą, kurioje dalyvauti buvo parinktos 50 valstybių, tarp jų ir
Lietuva. Motyvuojant tuo, kad šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijoje nevykdomos patvirtintos
ŽIV/AIDS švietimo programos, minėtoje apžvalgoje buvo atsisakyta dalyvauti.
Švietimo srityje išplatinta informacija:
 apie galimybę dalyvauti UNESCO Švietimo planavimo instituto kasmetiniame Švietimo
planavimo ir vadybos studijų programos konkurse 2011–2012 m. sesijai;
 apie galimybę dalyvauti gegužės 9–liepos 8 d. UNESCO Švietimo planavimo instituto
švietimo darbuotojams rengtuose nuotoliniuose mokymuose Indikatorių naudojimas pagrindinio
ugdymo planavime;
 apie galimybę dalyvauti Luneburgo (Volietija) universiteto Aplinkosaugos ir darnaus
vystymosi komunikacijos instituto rengtuose tarptautiniuose vasaros kursuose Darnos principų
diegimas tyrimų ir mokymo institucijose Rytų Europoje rugsėjo 12–20 d. bei tarptautinėje
UNESCO katedrų konferencijoje Aukštasis mokslas darniam vystymuisi rugsėjo 14–16 d.
Luneburge;
 apie galimybę dalyvauti lapkričio 25–26 d. Tokijuje (Japonija) tarptautinėje
konferencijoje, skirtoje regioninei aukštojo mokslo studijų, diplomų ir laipsnių pripažinimo
konvencijai Azijos ir Ramiojo vandenyno regione peržiūrėti;
 apie galimybę teikti paraiškas UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum
apdovanojimui už išskirtinę praktiką ir pasiekimus gerinant mokytojų darbo efektyvumą;
 apie galimybę teikti paraiškas UNESCO-Madanjeet Singh tolerancijos ir neprievartos
skatinimo apdovanojimui gauti;
 apie UNESCO sukurtą interaktyvią iniciatyvą – kompiuterinį žaidimą AIDS ir ŽIV
prevencijos tikslais, skirtą 16–24 m. jaunimui;
 apie galimybę dalyvauti UNESCO Švietimo planavimo instituto rengiamuose
kasmetiniuose specializuotuose švietimo planavimo ir vadybos kursuose 2012 m. sesijai (2012
vasario 20–balandžio 13 d);
 apie galimybę dalyvauti UNESCO Švietimo planavimo instituto kasmetiniame Švietimo
planavimo ir vadybos studijų programos konkurse 2012–2013 m. sesijai;
 apie galimybę teikti paraiškas UNESCO Félix Houphouët-Boigny Taikos prizui gauti.

VII. MOKSLAS
VII. 1. UNESCO programa Žmogus ir biosfera
Birželio 28–liepos 1 d. Drezdene (Vokietija) vyko 23-oji UNESCO programos Žmogus ir
biosfera Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesija, kurioje Lietuvai atstovavo Lietuvos mokslų
akademijos deleguotas Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Vilniaus universiteto Gamtos
26

mokslų fakulteto Ekologijos ir aplinkotyros katedros prof. Vincas Būda ir Gamtos paveldo fondo
direktorius Gediminas Raščius, kuris rengė paraišką. Į Tarptautinę koordinuojančią tarybą ketverių
metų kadencijai Lietuva buvo išrinkta UNESCO generalinės konferencijos 35-osios sesijos (2009
m.) metu. 23-ojoje Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesijoje buvo priimtas sprendimas
įtraukti Žuvinto biosferos rezervatą į Pasaulinį UNESCO programos Žmogus ir biosfera biosferos
rezervatų tinklą. Tai pirmoji Lietuvos vietovė šiame tinkle.
1976 m. įkurtas Pasaulinis biosferos rezervatų tinklas jungia beveik 600 saugomų vietovių
daugiau nei 100 valstybių. Biosferos rezervatai pasaulyje pripažįstami pavyzdinėmis vietovėmis,
kuriose diegiami ir bandomi nauji požiūriai į aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi. Įtrauktos į tinklą
vietovės išlieka pavaldžios nacionalinėms institucijoms, tačiau naujai įgyjama patirtimi, idėjomis
dalinamasi nacionaliniu, regioniniu, tarptautiniu lygiu tinkle. Pasaulinis tinklas skatina integruotas
žemės, vandens ir biologinės įvairovės tvarkymo, įtraukiant vietinius gyventojus, strategijas
biosferos rezervatuose, remdamasis jau esama praktika, patvirtinančia tokių strategijų
veiksmingumą gerinant gamtos apsaugos ir nuoseklaus, efektyvaus išteklių naudojimo rezultatus.
Teikiant paraišką, įsipareigojama ypatingą dėmesį rezervate skirti institucinių ir
individualių gebėjimų stiprinimui, mokslinio pagrindo, standartų kūrimui, ekologinio turizmo, kitų
nuoseklaus išteklių panaudojimo būdų skatinimui, stebėjimo ir analizės duomenų kaupimo ir
informacijos sklaidos mechanizmų kūrimui.
Nacionalinė UNESCO komisija padėjo Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei prie
UNESCO surengti Žuvinto biosferos rezervato pristatymą 40-tųjų UNESCO programos Žmogus ir
biosfera metinių minėjimo proga vykusiame renginyje Paryžiuje. Šventėje dalyvavo Nacionalinės
UNESCO komisijos pirmininkas dr. Romas Pakalnis.

VII. 2. 2011-ieji – Tarptautiniai chemijos metai
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-ojoje sesijoje (2008 m.) buvo nuspręsta
paskelbti 2011-uosius Tarptautiniais chemijos metais. UNESCO ir Tarptautinė grynosios ir
taikomosios chemijos sąjunga buvo įgaliotos koordinuoti metų minėjimo programą. Oficialiai metų
pradžia paskelbta sausio 27–28 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje. Šiuo iškilmingu renginiu, kaip ir
visų metų programa, siekta skleisti chemijos aspektų įvairovę, šio mokslo istoriją, moterų vaidmenį
chemijos tyrimuose, pasaulines tendencijas, chemijos mokslo perspektyvas darniam vystymuisi bei
socialinę ir ekonominę šio mokslo įtaką. Specialiai šiems metams paminėti buvo sukurta interneto
svetainė www.chemistry2011.org, kurioje registruoti nacionaliniai metų minėjimo komitetai,
paskelbti nacionaliniai renginiai, informacija apie tarptautinius renginius visuomenei,
mokslininkams, moksleiviams bei metodinė medžiaga ir kt. Valstybės UNESCO narės buvo
kviečiamos inicijuoti nacionalinius Tarptautinių chemijos metų koordinacinius komitetus bei
sudaryti nacionalines metų minėjimo programas. Ši informacija Nacionalinės UNESCO komisijos
buvo išplatinta visoms suinteresuotoms institucijoms.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija globojo Lietuvos chemijos pramonės bendrovės
ORLEN Lietuva inicijuotą chemijos mokslo sklaidos ir pažinimo programą. Programa įgyvendinta
bendradarbiaujant su Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetu, Kauno technologijos
universitetu, kitomis tyrimų ir mokslo institucijomis. Viena pagrindinių šios programos dalių –
didesnis dėmesys jaunųjų mokslininkų darbams, universitetams ir moksleivių iniciatyvoms.
Tarptautinių chemijos metų proga buvo įsteigta 10 tūkst. litų skatinamoji stipendija chemijos
krypties doktorantams, kuria siekta paskatinti talentingų chemijos mokslininkų kūrybinę veiklą.
Stipendija buvo įteikta Vilniaus universiteto chemijos krypties doktorantui Artūrui Katelnikovui.
Birželio 11 d. Mažeikiuose buvo surengta pirmoji Gyvosios chemijos diena. Bendrovės
ORLEN Lietuva surengtos šventės metu veikė laboratorijų miestelis, kuriame mokslininkai ir
studentai parodė, kad chemija yra ne tik įdomus mokslas, bet ir unikali pažintinė pramoga
suaugusiems ir vaikams. Tokia pat diena buvo surengta ir Vilniuje. Šios iniciatyvos metu žmonės
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galėjo susipažinti su įvairiais ir įdomiai paaiškintais chemijos panaudojimo kasdieniame gyvenime
aspektais – chemija mūsų organizme, maiste, gėrimuose, kosmetikoje, buityje, pramonėje,
energetikoje, moksle ir mene.
Spalio 14–15 d. Lietuvos mokslų akademijoje ir Vilniaus universitete vyko 10-toji
tarptautinė konferencija Chemija 2011.
Informacija apie Lietuvoje rengtus Tarptautiniams chemijos metams skirtus renginius ir
iniciatyvas buvo išsiųsta UNESCO.

VII. 3. Kita veikla mokslo srityje
Nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiavo rengiant Stanislovo Bonifaco Jundzilo –
vieno iškiliausių Lietuvos Apšvietos epochos asmenybių, išgarsinusių Lietuvą Europoje ir
pasaulyje – Vilniaus universiteto profesoriaus, botaniko, geologo, filosofo, publicisto, visuomenės
veikėjo 250 metų gimimo metinių minėjimo programą.
Programa prasidėjo gegužės 4 d. parodos Vilniaus universiteto profesorius S. B. Jundzilas–
Botanikos sodo puoselėtojas atidarymu Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.
Parodoje buvo eksponuojami S. B. Jundzilo rankraštiniai dokumentai, knygos, ištraukos iš
publikacijų. Parodos organizatoriai – Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato direkcija. Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė
Gintarė Tamašauskaitė pasveikino svečius atidarymo renginyje.
Gegužės 5–6 d. Vilniaus universitete organizuota konferencija Gamtos mokslai XIX a.
pradžioje, jų raida ir sąsajos su šiandiena. Joje buvo nagrinėjama S. B. Jundzilo kūryba ir to meto
gamtos mokslų plėtotė. Konferenciją rengė Vilniaus universitetas, Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato direkcija, rėmė Švedijos ambasada ir Lenkijos kultūros institutas. Susirinkę
mokslininkai iš Lenkijos, Lietuvos, Švedijos bei Austrijos kalbėjo apie botanikos mokslo raidą,
sodų kūrimąsi ir raidos ypatumus Rytų Europos sostinėse.
Minėdamas S. B. Jundzilo gimimo 250 metų jubiliejų, Botanikos sodas organizavo vaikų
piešinių konkursą Piešiame botanikos sodą. Moksleiviai pateikė savąją botanikos sodo versiją.
Spalvingi vaikų darbai papuošė Vilniaus universiteto centrinių rūmų 2-ojo aukšto koridorių.
Mokslo srityje išplatinta informacija apie kvietimus:
 siųsti stebėtoją vasario 16–18 d. į Tarptautinės geologijos mokslų programos mokslinės
tarybos 39-ąją atvirąją sesiją. Nuo 2007 m. Geologijos instituto mokslinis darbuotojas dr. Saulius
Šliaupa eina šios tarybos nario pareigas.
 dalyvauti UNESCO programos Žmogus ir biosfera skyriaus skelbiamame kasmetiniame
pasauliniame programos jaunųjų mokslininkų konkurse, kurio metu kompetentinga komisija 10čiai jaunųjų mokslininkų iš viso pasaulio skiria premijas jų moksliniams tyrimams gamtos mokslų
srityje. 2011 m. Lietuvos kandidatūrų pateikta nebuvo.
 teikti kandidatūras kartą per dvejus metus UNESCO skiriamam Sultan Qaboos vardo
apdovanojimui už nuopelnus aplinkosaugoje gauti. Apdovanojimas skiriamas asmenims, asmenų
grupėms, institutams ar organizacijoms už išskirtines pastangas ir pasiekimus aplinkosaugoje;
 teikti paraiškas kasmetiniam UNESCO – L’OREAL stipendijų jaunų mokslininkių
atliekamų tyrimų gyvybės moksluose konkursui. Kaip ir kasmet buvo skirta 15 stipendijų jaunoms
moterims mokslininkėms visame pasaulyje;
 teikti paraiškas Maskvoje įsteigto UNESCO II kategorijos instituto – Darnios energijos
plėtros centro – skelbtam stipendijų konkursui. Atrinktiems kandidatams visame pasaulyje buvo
skirta 20 stipendijų keturias savaites gilinti žinias apie darnią energetikos plėtrą, atsinaujinančią
energiją, ekologinį energijos išteklių valdymą ir kt. Mokslai rusų k. vyko specializuotose
institucijose spalio 3–28 dienomis.
 siūlyti kandidatūras UNESCO Kalinga vardo prizui už nuopelnus populiarinant mokslą
gauti. UNESCO ir Indijos organizacijos Kalinga fondas iniciatyva apdovanojimai teikiami nuo
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1951 metų. Kasmet apdovanojimas skiriamas nusipelniusiems mokslo populiarintojams:
rašytojams, redaktoriams, lektoriams, radijo/televizijos programų režisieriams, filmų
prodiuseriams, pristatantiems visuomenei mokslo pasiekimus, aiškinantiems tarptautinę mokslo ir
technologijų svarbą, įtaką kultūrinei ir materialinei tautų gerovei, žmonijos vystymuisi.
 dalyvauti UNESCO programos Žmogus ir biosfera skyriaus skelbiamame kasmetiniame
pasauliniame jaunųjų mokslininkų konkurse, kurio metu kompetentinga komisija 10-čiai jaunųjų
mokslininkų iš viso pasaulio skiria premijas jų moksliniams tyrimams gamtos mokslų srityje.
2012 m. Lietuvos kandidatūrų pateikta nebuvo.
 teikti paraišką UNESCO programos Žmogus ir biosfera rengiamam Michel Batisse
apdovanojimui už biosferos rezervatų vadybą. Nacionalinis komitetas nusprendė šiais metais į
apdovanojimą nepretenduoti.

VIII. SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI
VIII.1. Žmogaus teisės, tolerancijos skatinimas. Savaitė prieš rasizmą
Nacionalinė UNESCO komisija 2011 m. bendradarbiavo su Žmogaus teisių stebėjimo
institutu rengiant kasmetinę Savaitę prieš rasizmą. Drauge su partneriais Žmogaus teisių stebėjimo
institutas kvietė į diskusijas, kino seansus, rengė radijo laidas ir specialius užsiėmimus mokyklose,
kuriuose skatino atvirai ir atsakingai išsiaiškinti, ar suprantame atviros visuomenės reikšmę ir
žmogaus teisių prasmę, ar mokame gerbti save ir kitą, kuo skiriasi patriotizmas nuo nacionalizmo.

VIII. 2. Fizinė kultūra ir sportas
Birželio 7–8 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje CIGEPS UNESCO
Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavo Kūno kultūros
ir sporto departamento prie Vyriausybės Bendrojo skyriaus vyriaus. specialistas tarptautiniam
bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis. Lietuva antrą kadenciją yra šio komiteto narė ir
vicepirmininkė. Pagrindiniai klausimai: UNESCO veiklos fizinio lavinimo ir sporto srityje
perorientavimas bei atnaujintos Nuolatinės patariamosios tarybos veikla. Tikimasi, kad šie pokyčiai
suaktyvins komiteto tarptautinę veiklą fizinio ugdymo ir sporto srityje bei padės geriau prisitaikyti
besikeičiančioje globalioje aplinkoje.
Nacionalinė komisija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją bei į Kūno kultūros ir sporto
departamentą dėl UNESCO Jaunimo, sporto ir fizinio lavinimo skyriaus koordinuojamos apklausos
dėl fizinio lavinimo situacijos mokyklose. Pagal klausimyną bendrai Kūno kultūros ir sporto
departamento ir Švietimo ir mokslo ministerijos parengti atsakymai išsiųsti apklausos
koordinatoriams.
Nacionalinė komisija informavo Kūno kultūros ir sporto departamentą apie UNESCO
atliekamą periodinį Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte nuostatų
įgyvendinimo valstybėse narėse įvertinimą. Užpildytą klausimyną pateikė Kūno kultūros ir sporto
departamentas.
Nacionalinė UNESCO komisija informavo Kūno kultūros ir sporto departamentą apie
lapkričio 14–16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksiančią Tarptautinės konvencijos prieš
dopingo vartojimą sporte šalių konferencijos 3-oji sesiją. Lietuva buvo kviečiama deleguoti vieną
ar daugiau atstovų – specialistų kovos su dopingo vartojimu srityje, dalyvauti sesijos darbe.
Konferencijoje dalyvavo VšĮ Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Ieva LukošiūtėStanikūnienė
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Nacionalinė UNESCO komisija informavo Kūno kultūros ir sporto departamentą apie
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedo pataisas, joms Departamentas
pritarė.

VIII. 4. Kita veikla socialinių ir humanitarinių mokslų srityje
Nacionalinė UNESCO komisija sutiko tapti socialiniu partneriu naujoje jungtinėje Mykolo
Romerio universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Kauno technologijos universiteto
doktorantūros filosofijos kryptyje programoje Filosofinė antropologija: istorinė ir šiuolaikinė
perspektyva. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos socialinė partnerystė pasireikštų
bendradarbiavimu ir galimybių doktorantams atlikti mokslines stažuotes sudarymu, taip pat
pagalba dalinantis Komisijai prieinama UNESCO leidžiama naujausia ir aktualiausia filosofijos ir
kita moksline literatūra.
Lapkričio 7 d. Lietuva išrinkta į UNESCO Tarpvyriausybinės socialinių transformacijų
valdymo programos (MOST) tarpvyriausybinės tarybos vicepirmininkės postą. Rinkimai įvyko per
neeilinę tarybos sesiją. Lietuvai taryboje atstovauja Socialinės apsaugos ir darbo viceministras prof.
Audrius Bitinas, kuris ir eis 2-osios rinkiminės grupės vicepirmininko pareigas.
Nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją bei į Lietuvos
mokslų akademiją dėl UNESCO Socialinių ir humanitarinių mokslų skyriaus rengiamos ataskaitos
dėl 1974 m. Rekomendacijos mokslo darbuotojų statusui įgyvendinimo parengimo. Tuo tikslu
minėtos institucijos buvo kviečiamos atsakyti į tris su Rekomendacijos įgyvendinimu Lietuvoje
susijusius klausimus. Gauti atsakymai buvo išsiųsti UNESCO Socialinių ir humanitarinių mokslų
skyriui.
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kreipėsi į Lietuvos bioetikos komitetą dėl
UNESCO Socialinių ir humanitarinių mokslų skyriaus kvietimo siūlyti kandidatūrą į atnaujinamą
Tarptautinį bioetikos komitetą ketverių metų kadencijai (2012– 2015). Lietuvos bioetikos komiteto
pasiūlyta Dainiaus Pūro kandidatūra perduota UNESCO Socialinių ir humanitarinių mokslų
skyriui.

VIII.5. Įvairūs kvietimai socialinių ir humanitarinių mokslų srityje
Nacionalinė UNESCO komisija gavo ir išplatino kvietimus:
 apie galimybę Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos bioetikos komitetui stebėtojo
teisėmis dalyvauti gegužės 31–birželio 2 d. Baku (Azerbaidžanas) Tarptautinio bioetikos komiteto
18-ojoje sesijoje. Dėl lėšų stokos Lietuvos atstovai sesijoje nedalyvavo.
 apie galimybę Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos bioetikos komitetui dalyvauti
rugsėjo 5–6 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto 7-ojoje sesijoje.
Dėl lėšų stokos Lietuvos atstovai nė vienoje sesijoje nedalyvavo.
 apie galimybę Lietuvos mokslų akademijai deleguoti atstovą į Pasaulinę mokslo ir
technologijų etikos komisiją (COMEST). Kandidatūrų nebuvo gauta.

IX. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA
Sausio 26 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Tarptautinis žodžio laisvės simpoziumas, kurį
organizavo UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektorius kartu su Švedijos nacionaline
UNESCO komisija. Jame buvo aptartos šios temos: spaudos laisvės padėtis pasaulio regionuose,
žodžio laisvė internete, spaudos laisvė ir žurnalistų saugumas. Simpoziume dalyvavo Užsienio
reikalų ministerijos Pirmininkavimo ESBO departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams
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Alfonsas Eidintas ir Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Nida
Liubertienė.
Rugsėjo 4 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Chodkevičių rūmuose) už svarų asmeninį indėlį
ginant ir plėtojant spaudos ir žodžio laisvę bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą Lietuvos
žurnalistų sąjungos medaliu Už nuopelnus žurnalistikai buvo apdovanotas Henrikas Juškevičius.
1990–2001 m. H. Juškevičius dirbo UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotoju informacijai ir
komunikacijai, o nuo 2001 m. yra patarėjas komunikacijai, informacijai ir administracijai.
Birželio 7–8 d. Vilniuje vyko konferencija, skirta žurnalistų saugumui Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) valstybėse, kurią globojo organizacijos pirmininkas,
užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, rengė 2011 metais ESBO pirmininkavusi Lietuva
kartu su ESBO atstove žiniasklaidos laisvei, ESBO trejetu ir Ukraina. Trejetui priklauso ESBO
pirmininkaujanti Lietuva, prieš ją vadovavęs Kazachstanas ir 2012 metais organizacijos vairą
perimsianti Airija. Konferencijoje dalyvavo UNESCO generalinio sekretoriaus patarėjas
komunikacijai, informacijai ir administracijai Henrikas Juškevičius ir UNESCO Generalinio
direktoriaus pavaduotojas Informacijai ir komunikacijai Janis Karklinis (Jānis Kārkliņš).
Rugsėjo 12 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko kasmetinis UNESCO geros valios ambasadorių
suvažiavimas, kuriame dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorius žinių visuomenei
Prezidentas Valdas Adamkus. Jis savo kalboje atkreipė dėmesį į UNESCO pripažįstamų vertybių ir
kompetencijos potencialą sprendžiant šiandienines problemas, pavyzdžiui, arabų pavasario įvykiai
ar etninių-religinių bendruomenių nesutarimai. Prezidento teigimu, UNESCO yra sukaupusi ne tik
milžinišką idėjų kapitalą, bet ir konkrečios patirties, kaip praktiškai siekti visų pasaulio žmonių
kasdienio gyvenimo gerovės. Kalboje buvo akcentuota, kad UNESCO yra vienintelė tarptautinė
organizacija, kuriai pavyko užmegzti glaudžius ryšius su pilietinės visuomenės atstovais ir juos
paversti partneriais. Geros valios ambasadorius paragino dar aktyviau siekti tokios partnerystės
konkrečių rezultatų.

IX.1. UNESCO programa Informacija visiems
Sausio 12 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje (Prancūzija) buvo įteikti 2010 m. UNESCO
Bahreino Karaliaus Hamado Bin Isos Al-Khalifos (Hamad Bin Isa Al-Khalifa) prizai už
informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą švietime. Lietuva buvo pateikusi nominaciją
– projektą Langas į ateitį, kuriuo mokoma kompiuterinio raštingumo bei plečiamos galimybės
vyresnio amžiaus žmonėms pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis. Prizas atiteko
Nacionaliniam tęstinio mokymosi institutui (Jungtinė Karalystė) ir Infocentro fondui (Venesuela).
Lapkričio 22–23 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Atvirosios prieigos forumas, kurio tikslas –
aptarti UNESCO atvirosios prieigos strategiją. Ekspertų forume dalyvavo 26 kviestiniai ekspertai iš
viso pasaulio, tarp jų dalyvavo ekspertė dr. Žibutė Petrauskienė, Vilniaus universiteto bibliotekos
Mokslinės informacijos duomenų centro vedėja, taip pat šalių delegacijų nariai bei organizatoriai –
UNESCO atstovai. Susitikimo metu kalbėta apie UNESCO atvirosios prieigos strategijos
pagrindines nuostatas, veiksmų planą, uždavinius, veiklą bei galimus finansavimo būdus ir formas.
Taip pat buvo pristatytas atvirosios prieigos prie mokslo tyrimų ir informacijos tinklas NOASIR
(Network for Open Access to Scientific Information and Research), kalbėta apie mokymus
atvirosios prieigos temomis.

IX. 2. UNESCO programa Pasaulio atmintis
Atsiliepus į UNESCO kvietimą teikti kandidatūras UNESCO/Jikji apdovanojimui Pasaulio
atmintis gauti Kultūros ministerijos siūlymu Nacionalinė UNESCO komisija pateikė Lietuvos
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nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kandidatūrą. 39 tūkst. JAV dolerių vertės
apdovanojimas kas dveji metai skiriamas tarptautinei visuomeninei organizacijai arba
nacionalinėms institucijoms už svarų indėlį saugant dokumentinį paveldą bei skatinant jo prieigą ir
žinomumą. 2011 m. apdovanojimas buvo skirtas Nacionaliniam Australijos archyvui.
Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos prašymu Nacionalinė UNESCO komisija
kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą dėl leidimo naudoti Nacionalinės UNESCO
komisijos administruojamoje interneto svetainėje www.balticway.net, skirtoje Baltijos kelio akcijai
pristatyti, publikuojamas Lietuvos centriniam valstybės archyvui priklausančias fotografijas.
Minėtos fotografijos buvo įtrauktos į Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos inicijuotą virtualią
parodą, pristatančią Latvijos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis veiklą bei Baltijos kelio
nominaciją UNESCO tarptautiniam registrui Pasaulio atmintis. Paroda buvo eksponuojama
gegužės 18–21 d. Varšuvoje (Lenkija) vykusioje 4-joje Tarptautinėje UNESCO programos
Pasaulio atmintis konferencijoje.
IX. 2.1. Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis
2011 metais įvyko keturi Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis (toliau šiame
skyriuje – nacionalinis komitetas) posėdžiai.
Rugsėjo 1 d. išsiųsti kvietimai teikti kandidatūras į nacionalinį komitetą 2012–2015 m.
laikotarpiui šioms institucijoms: Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai,
Vilniaus universiteto bibliotekai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, Lietuvos
istorijos institutui, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos
muziejų asociacijai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionaliniam komitetui,
Lietuvos kolekcininkų asociacijai. Sulaukta 11 kandidatūrų. Joms buvo pritarta nacionalinio
komiteto lapkričio 8 d. posėdyje, jas patvirtino Nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomasis
komitetas 2011 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. IN-4.
Gruodžio 20 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate vyko UNESCO programos
Pasaulio atmintis nacionalinio komiteto posėdis, kuriame buvo pristatyta 2008–2011 m. kadencijos
nacionalinio komiteto veiklos ataskaita, naujos kadencijos nacionalinio komiteto nariai, išrinktas
pirmininkas ir sekretorius.
Nacionalinio komiteto sudėtis 2012–2015 m.:
Pirmininkė – Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja.
Sekretorė – Virginija Čijunskienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė.
Nariai: dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams; Gražina Drėmaitė, Valstybinės kultūros paveldo
komisijos pirmininkė; dr. Reda Griškaitė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos
skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja; habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto vyriaus. mokslo darbuotoja; doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir
kultūrų sąveikos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja; Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos
muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos atstovas; Jurgita Radėnienė, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriaus. specialistė;
Nijolė Šulgienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių
skyriaus vedėja; Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, ICOM Lietuva atstovė.
IX. 2.2. Lietuvos nacionalinis registras Pasaulio atmintis
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Teikti paraiškas Lietuvos nacionaliniam registrui Pasaulio atmintis (toliau šiame skyriuje –
Nacionalinis registras) 2010 metų pabaigoje buvo pakviestos 123 institucijos, iš kurių 6 pateikė 10
paraiškų. Vasario 8 d. vykusiame nacionalinio komiteto posėdyje visos pateiktos paraiškos su kai
kuriomis išlygomis buvo teigiamai įvertintos, kai kurių teikėjų paprašyta papildomos informacijos.
Po to gautas paraiškas vertino šie ekspertai: habil. dr. Arvydas Pacevičius, dr. Alma Braziūnienė,
dr. Margarita Matulytė, dr. Rita Tūtlytė, dr. Paulius Vaidotas Subačius, dr. Sigitas Narbutas,
Valerijus Rašomavičius, Edmundas Rimša. Birželio 3 d. posėdyje nacionalinis komitetas,
atsižvelgęs į ekspertų išvadas, nutarė 10 dokumentinio paveldo objektų (6 pripažinti regioninės
reikšmės, 4 – nacionalinės) įtraukti į Nacionalinį registrą: Avraamkos metraštį, 1495 m. (regioninės
reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje); Liber Extraordinarius
Provincialis (Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga), 1582–1642 m. (regioninės
reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje); Lietuvos vyriausiosios tautos tarybos 1794
m. gegužės 15 d. aplinkraštį dėl Tado Kosciuškos 1795 m. gegužės 2 d. universalo (regioninės
reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje); Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Aleksandro privilegiją, patvirtinančią Vitebsko bažnyčios fundaciją, 1503 m.
(regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje); Wilhelmo
Janiselio tremties fotografijas, 1949–1958 m. (regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos centriniame
valstybės archyve); Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekciją, 1781–1842 m. (regioninės
reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros
herbariume); Lietuvių DP spaudos rinkinį, 1945–1952 m. (nacionalinės reikšmės, saugomas
Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje); Rankraštinius lietuviškus poterius, XVI–XVIII
a. (nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje); Kunigo Jurgio Matulaičio
dienoraštį, 1918–1919 m., ir popiežiaus Benedikto XV bulę apie kun. Jurgio Matulaičio skyrimą
Vilniaus vyskupu, 1921 m. (nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės
archyve); Antano Miškinio tremties kūrybos rankraščius, 1941–1953 m. (nacionalinės reikšmės,
saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje).
Birželio 28 d. Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje įvyko Nacionalinio registro
liudijimų teikimo šventinė ceremonija, kurioje dalyvavo ir kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Nuo
šiol Nacionaliniame registre – 25 nacionalinės ir 24 regioninės reikšmės dokumentinio paveldo
objektai.
IX. 2.3. Kita veikla, susijusi su UNESCO programa Pasaulio atmintis
Latvijos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su UNESCO Žinių
visuomenės departamento Visuotinio prieinamumo ir apsaugos skyriumi (UNESCO Knowledge
Society Division, Section for Universal Access and Preservation), 2011 m. inicijavo klausimyną
apie UNESCO programos Pasaulio atmintis įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Apibendrinus
rezultatus prieita prie išvadų, kad Lietuvai svarbi ši programa ir ji yra viena iš lyderių ją
įgyvendinant: veikia aktyvus nacionalinis komitetas ir vienas pirmųjų įkurtas Nacionalinis
registras.
Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su UNESCO programa Pasaulio
atmintis:
 Gegužės 18–21 d. Varšuvoje (Lenkija) vykusioje 4-ojoje tarptautinėje UNESCO
programos Pasaulio atmintis konferencijoje „Kultūra–atmintis–tapatybės“ dalyvavo Nacionalinės
UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, švietimo ir mokslo
programų vadovė Liliana Bugailiškytė-Lideikienė, nacionalinio komiteto pirmininkė Jolita
Steponaitienė, Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis ir kiti archyvų atstovai.
Konferenciją organizavo UNESCO kartu Lenkijos nacionaline UNESCO komisija, globojant
Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijai. Konferencijos programoje
svarstyti klausimai nuo dokumentinio bei nematerialiojo paveldo iki kultūrų įvairovės, tačiau
esminis akcentas buvo teikiamas dokumentinio paveldo problemų šiuolaikinių sprendimų
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galimybėms. Šios konferencijos pranešėjai – žymūs pasaulio mokslo bendruomenės bei
dokumentinio paveldo institucijų atstovai. Konferencijos dalyviai priėmė deklaraciją.
 Gruodžio 7−10 d. Rygoje (Latvija) įvyko tarptautinis nacionalinių UNESCO komisijų
susitikimas, kurį organizavo Latvijos nacionalinė UNESCO komisija, minėjusi Latvijos
prisijungimo prie UNESCO 20-metį. Vienas iš susitikimo tikslų buvo pasidalinti mintimis ir gerąja
patirtimi įgyvendinant UNESCO programą Pasaulio atmintis. Susitikime dalyvavo Austrijos,
Azerbaidžano, Estijos, Gruzijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Nyderlandų, Norvegijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos nacionalinių UNESCO
komisijų generaliniai sekretoriai, komisijų sekretoriatų programų vadovai, institucijų atstovai.
Lietuvai atstovavo Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė
Tamašauskaitė ir komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė.
IX. 3. Įvairūs kvietimai komunikacijos ir informacijos srityje
Nacionalinė UNESCO komisija gavo ir išplatino šiuos kvietimus:
 teikti kandidatūras UNESCO – Giljermo Kano Pasaulio spaudos laisvės apdovanojimui.
Prizas įsteigtas pagerbiant Kolumbijos žurnalistą Giljermą Kano Isazą (Guillermo Cano Isaza),
kuris 1986 m. gruodžio 17 d. žuvo atlikdamas profesinę pareigą.
 teikti
kandidatūras
UNESCO/Jikji
apdovanojimui
Pasaulio
atmintis
gauti. Apdovanojimas buvo įsteigtas Pietų Korėjos iniciatyva 2004 m., pagerbiant seniausios
pasauliui žinomos knygos Buljo jikji simche yojeol įrašymą į Tarptautinį registrą Pasaulio atmintis.
 teikti paraiškas į UNESCO programos Pasaulio atmintis Tarptautinį registrą Pasaulio atmintis.
 apie galimybę spalio 3–5 d. dalyvauti Maskvoje (Rusija) rengiamoje tarptautinėje
konferencijoje „Skaitmeninio paveldo apsauga žinių visuomenėje“. Konferencija surengta Rusijos
Federacijos pirmininkavimo UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinei tarybai
proga. Konferencija tapo parengiamuoju susitikimu 2012 m. UNESCO rengiamam pasaulinio
masto renginiui šia tema.

X. PARODOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS GALERIJOJE
2011 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje buvo surengta 13 parodų:
Sausio 12–28 d. Neringos istorijos muziejaus paroda Kraštovaizdžio kaita prie Kuršių
marių, skirta Kuršių nerijos įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 10-mečiui.
Vasario 2–25 d. fotografijos paroda Kelionė dviračiu Šilko keliu per paslaptingą Uigūrų
kraštą, autorius Valentinas Kabašinskas.
Kovo 2–25 d. Vilniaus m. technologijų mokytojų metodinės tarybos paroda Mėlyna.
Kovo 30–balandžio 29 d. tapybos paroda Netilpę į Nojaus arką, autorė Agnė Juršytė.
Gegužės 4–27 d. fotografijos paroda Liepsnojantis lygiadienis, autorius Virgilijus
Jankauskas.
Birželio 1–17 d. vaikų žemėlapių paroda Gyvename vieningame pasaulyje, rengėja Lietuvos
kartografų draugija.
Birželio 22–liepos 15 d. paroda Velo Love, autorius Jean Lancri (Prancūzija).
Liepos 19–rugpjūčio 5 d. kryžių paroda The Cross (Andora).
Rugpjūčio 10–rugsėjo 3 d. fotografijų paroda Žmonės, autorė Raminta Kriščiūnaitė.
Rugsėjo 7–30 d. akvarelės darbų paroda Vandens atmintis, autoriai akvarelininkų grupė
Aqua 12.
Spalio 6–28 d. fotografijų paroda Ekspedicija Antarktida 2011, autorius Algirdas
Valantiejus.
Lapkričio 2–gruodžio 2 d. tarptautinė tapybos paroda Three different..., autoriai: Rolana
Čečkauskaitė, Sarantis Gagas, Nicos Terzis.
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Gruodžio 7–30 d. tapybos darbų paroda Vilniaus simfonija, autoriai: Jūratė Bučmytė ir
Albertas Krajinskas.
2011 m. gruodžio 9 d. įvyko Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbo grupės,
sudarytos paraiškoms 2011 m. Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje rengti parodas įvertinti,
posėdis. Buvo atrinkta 10 paraiškų 2012 m. rengti parodas Nacionalinės UNESCO komisijos
galerijoje. Su parodų autoriais ar kuratoriais sudaromos sutartys.

XI. LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS
PATRONAŽAS
2011 m. Nacionalinė UNESCO komisija patronažą buvo suteikusi šiems projektams ir
renginiams:

XI. 1. projektas Tarptautinių chemijos metų paminėjimui skirta renginių
programa
AB ORLEN Lietuva įgyvendino projektą Tarptautinių chemijos metų paminėjimui skirta
renginių programa, kuriuo siekta parodyti chemijos aspektų įvairovę, paskatinti didesnį
visuomenės susidomėjimą chemijos mokslu ir jo perspektyvomis kuriant tvaresnį ir geresnį
gyvenimą. Įgyvendinta renginio programa apėmė įvairių mokslinių renginių rėmimą, taip pat
įsteigta vienkartinė 10 000 Lt stipendija nuolatinių studijų formos chemijos krypties doktorantams,
administruojama Lietuvos mokslų akademijos, pristatyta Tarptautinių chemijos metų Gyvosios
chemijos programa skirtinguose Lietuvos miestuose bei kitais būdais prisidėta prie chemijos
mokslo populiarinimo.

XI. 2. Thomo Manno festivalis Gimtoji Europa
Liepos 19–17 d. Nidoje vyko XV Thomo Manno festivalis, kuriuo siekiama skatinti
kultūrinį dialogą su kitomis šalimis ir kartu inicijuoti skirtingų kartų ir šių šalių kultūrinį
bendradarbiavimą, keitimąsi kultūrinėmis patirtimis, plėsti ir propaguoti Lietuvos meną ir kultūrą.
Tai tarptautinis projektas, kartu su intelektualiomis pramogomis keliantis edukacinius tikslus.
Festivaliu siekiama iškelti įvairių meno sričių diskusijose aktualius klausimus, diskutuoti
pakviečiant jaunas jau pripažinimą pelniusias Europoje asmenybes: istorikus, filosofus,
menininkus. Th. Manno festivalis 2011 m. pradėjo Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo
100-osioms gimimo metinėms skirtą trejų metų teminį ciklą ir gvildeno jo knygos Gimtoji Europa
tematiką: visas renginio programas persmelkė Tėvynės ieškojimo nuotaika, iškilo Žemės bei sielos
geografijos sandūros, nemažai dėmesio skirta istoriškai susiklosčiusio šių dienų Europos žemėlapio
poveikiui kontinento gyventojams. Muzikos programoje vyravo monografiniai koncertai: Gustavo
Mahlerio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Antono Brucknerio, Jurgio Karnavičiaus ir Johanno
Sebastiano Bacho kompozitorių portretai. Žodžio programoje dalyvavo žymūs Lietuvos, Lenkijos,
Vokietijos visuomenės veikėjai. Aukšto lygio konceptualiai atrinktų kūrinių buvo kupinos dailės
bei kino programos.

XI. 3. Tarptautinė konferencija Mokslas, inovacijos ir lytiškumas
Lapkričio 24–25 d. vyko tarptautinė konferencija Mokslas, inovacijos ir lytiškumas, skirta
tarptautiniams Marijos Kiuri metams paminėti, kurią organizavo tarpregioninė Baltijos šalių
asociacija BASNET Forumas kartu su partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos
universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu. Šia konferencija buvo siekiama atkreipti
visuomenės dėmesį į svarų moterų mokslininkių indėlį fizinių mokslų srityse bei į jų mokslinės
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karjeros kelyje iškylančias kliūtis, trukdančias atsiskleisti moterų talentams minėtuose moksluose.
Konferencijoje dalyvavo, pranešimus skaitė ir diskutavo skirtingose mokslo srityse dirbantys
mokslininkai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Renginyje dalyvavo Nacionalinės UNESCO
komisijos pirmininkas dr. Romas Pakalnis ir Nacionalinės UNESCO komisijos generalinė
sekretorė Gintarė Tamašauskaitė.

XI. 4. Knyga Svorio sąvokos raida klasikinėje mechanikoje XVII–XX a.
Iškilaus Lietuvos mokslininko, Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriaus habil. dr.
Liubomiro Kulvieco atminimui Donata Kulviecaitė, bendradarbiaudama su Lietuvos edukologijos
universitetu, parengė knygą Svorio sąvokos kaita klasikinėje mechatronikoje XVII–XX a., kuri bus
išleista 2012 metais. Leidinys skirtas Lietuvos ir užsienio kraštų mokslo bibliotekoms, fizikos ir
matematikos specialistams, mokslo istorikams ir tyrėjams.

XII. UNESCO KATEDROS IR CENTRAI
2011 m. Lietuvoje veikė trys UNESCO katedros: UNESCO katedra Informatika
humanitarams, UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra ir UNESCO
Tarpdisciplininė mechatronikos katedra. 2011 m. veiklą tęsė UNESCO Asocijuotas
fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras bei UNESCO remiamas Regioninis bioetikos
informacijos centras.
/ (vedėja doc. dr. Ieva Kuizinienė, http://unesco.vda.lt) yra tarptautinio UNESCO katedrų
UNITWIN tinklo (University Twining Network) ir Europos kultūros vadybos mokymo centrų tinklo
ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers) narė.
Vykdydama Studijų kokybės komisijos prie Švietimo ministerijos patvirtintą mokymo
programą 2011 m., katedra priėmė 13 naujų studentų į dienines studijas, 9 studentus į
neakivaizdines studijas, po 5 studentus priimta į naujas Dizaino vadybos ir Šiuolaikinės meno
praktikos ir sklaidos studijų programas. 2011 m. baigiamuosius darbus sėkmingai apgynė ir
magistro diplomus gavo 23 katedros absolventai. Šiuo metu katedroje studijuoja 46 studentai.
Be edukacinės misijos, UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra plėtoja ir
kitas veiklos kryptis: skatina ir vykdo tyrimo projektus, susijusius su kultūros vadyba ir kultūros
politika; organizuoja konferencijas, seminarus ir kūrybos dirbtuves įvairiomis kultūros temomis;
inicijuoja ir vykdo kultūrinius projektus (parodas, festivalius, simpoziumus ir kt.); kaupia
informaciją apie kultūros vadybą ir politiką; bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir
užsienio kultūros vadybininkais, kultūros politikais, rėmėjais, kultūros tyrinėtojais ir mokslininkais.
2011 m. katedros iniciatyva buvo rengiamos paskaitos ir seminarai aktualiomis kultūros
vadybos ir politikos temomis. Jiems vadovauti buvo kviečiami kultūros vadybininkai, praktikai ir
teoretikai iš Lietuvos ir užsienio (2011 m. gegužės 16 d. vizituojančio profesoriaus Pjero de
Tregomeno (Pierre de Tregomain) iš Paryžiaus universiteto Europos studijų instituto paskaitos;
2011 m. spalio 20 d. Joannos Warszos (Joanna Warsza) kūrybinės dirbtuvės studentams temomis
Kuratoriai ir menininkai postdemokratiniais laikais: menas-politika-rinka (rinkodara);
Kuratorystė. Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida). Seminaruose dalyvavo Vilniaus dailės
akademijos dėstytojai, UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai.
2011 m. buvo tęsiami katedros studentų iniciatyva pradėti kultūriniai renginiai, festivaliai,
parodos ir konferencijos.
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2011 m. katedros dėstytojai dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse užsienio
šalyse ir Lietuvoje, kūrybinėje ir visuomeninėje veikloje, rengdami parodas, inicijuodami ir
įgyvendindami kultūros ir meno projektus, skaitydami pranešimus konferencijose bei seminaruose,
būdami ekspertais ir konsultantais įvairiose komisijose ir konkursuose, parengė mokslo leidinių bei
įvairių mokslinių publikacijų.
XII. 2. UNESCO Tarpdisciplininės mechatronikos katedros (vedėjas akademikas prof.
Ramutis Bansevičius) veikla glaudžiai susijusi su 2005 m. įkurto Kauno technologijos universiteto
Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centro (http://www.mechatronika.lt) veikla.
Ypatingas dėmesys skiriamas jaunųjų mokslininkų (magistrantų ir doktorantų) studijų ir tyrimų
kokybei, mechatronikos pasiekimų propagavimui Lietuvoje bei naujų mechatronikos sistemų
kūrimui ir tyrimams. 2011 m. daug katedros dėmesio buvo skirta šiems uždaviniams įgyvendinti:
kurti ir skleisti visuomenei (ypač jaunimui) naujas mokslo žinias; aktyviai dalyvauti tarptautinio
lygio mokslinėse konferencijose ir jas organizuoti; padėti koordinuoti universitete ir šalyje
atliekamus mechatronikos krypties mokslinius tyrimus, ypač numatytus Vyriausybės patvirtintoje
Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 m. programoje; padėti fakultetams rengti aukščiausios
kvaliﬁkacijos specialistus ir mokslininkus nuosekliose bei tęstinėse studijose ir doktorantūroje.
2011 m. svarbus strateginis su katedra susijusio Mechatronikos mokslo, studijų ir
informacijos centro uždavinys – dalyvauti steigiant integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą–
slėnį Santaka, kuriame vienoje teritorijoje būtų sutelktas mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus
žinioms verslo potencialas, siekiant sukurti bendro naudojimo MTEP (Kryptingi moksliniai tyrimai
bei eksperimentinė plėtra) infrastruktūrą ir kryptingai vykdyti Lietuvos ūkiui aktualius MTEP
darbus šiose kryptyse: (1) darnioji chemija; (2) mechatronika; (3) energetika; (4) informacijos ir
komunikacijos technologijos.
2011 m. buvo vykdoma Mechatronikos Nacionalinė kompleksinė programa, aktyviai
bendradarbiauta su Lietuvos Mechatronikos klasteriu. Klasteris vienija Lietuvos mechatronikos
technologijų srities, kuriai priskiriamos mechanika, elektronika, elektrotechnika, kompiuterių bei
programinės įrangos inžinerija, gamybos, specialistų rengimo ir mokslo tyrimų veikla, subjektus.
2011 m. Mechatronikos mokslų, studijų ir informacijos centre buvo vykdomi projektai bei
tiriamos ar sukurtos šios sistemos ir įtaisai: naujų 2D ekranų, įgalinančių silpnaregius ir akluosius
dirbti su dvimate grafika ir internetu, sukūrimas (projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba);
tyrimas Intelektualūs robotai ir jų valdymas. Stereovizijos metodų naudojimas 3D erdvės
rekonstrukcijai ir analizei; aukštųjų technologijų plėtros programos mokslinių tyrimų projekte
Precizinių mechatroninių lazerio spinduliuotės perdavimo ir manipuliavimo sistemų kūrimas ir
tyrimas (akronimas – LaMaSystem) (2011 m. – baigiamieji projekto metai) sukurtos kelios lazerio
spindulio valdymo erdvėje modifikacijos; EK Framework VII projektas NordicBaltSat (FP7SPACE-2009-1), skirtas kosmoso tematikai; nanopalydovų orientavimo erdvėje pjezoelektrinės
sistemos sukūrimas (projektą finansuoja Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra).
2011 m. dalyvauta šiuose renginiuose: varžybose ROBOTŲ INTELEKTAS – 2011; mokslo
populiarinimo projekte Tyrėjų naktis 2011; Londono mokslo muziejuje vykusioje parodoje
Robotville KTU mokslininkai pristatė sukurtus ir programuotus robotus.
2011 m. katedra dalyvavo tarptautinėse konferencijose, bendradarbiavo su užsienio ir
Lietuvos partneriais. Taip pat buvo parengta įvairių straipsnių bei mokslinių publikacijų.
XII. 3. UNESCO remiamas Regioninis bioetikos informacijos centras (toliau - Centras)
(vadovas doc. dr. Eugenijus Gefenas, http://www.rbic.mf.vu.lt), vykdydamas savo, kaip regioninio
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partnerio, įsipareigojimus, 2011 m. toliau dalyvavo europinio masto tyrimų ir bioetikos tinklų
kūrimo iniciatyvose.
2011 m. sėkmingai baigtas prioritetiniu laikytas ETHICSWEB projektas, kurio tikslas buvo
sukurti Europos etikos dokumentacijos centrą – jungtinę Europos etikos ir mokslo informacijos bei
dokumentacijos sistemą. Šiuo projektu siekta sujungti įvairiose Europos šalyse jau egzistuojančias
informacijos ir dokumentacijos sistemas.
ETHICSWEB projekto metu buvo surinkta ir dokumentuota įvairaus pobūdžio su etine ir
moksline problematika susijusi informacija: mokslinės publikacijos, įstatymai, įvairios teisinės
nuostatos ir rekomendacijos, mokomoji medžiaga, informacija apie mokymo ir akademinių mainų
programas, informacija apie centrus, vykdomus projektus ir dirbančius ekspertus, taip pat apie
įvykusius ir būsimus renginius. Šiame projekte Centras įvykdė jam keltus uždavinius. Svarbiausias
uždavinys buvo ugdyti kompetencijas, kurios įgalintų etikos dokumentacijos centrus efektyviai
organizuoti jų veiklą. Pagrindinis Centro interesų objektas visų pirma buvo tie regionai, kuriuose
panašaus pobūdžio centrų iš viso nėra.
2011 m. lapkričio mėn. Centras dalyvavo konferencijoje Briuselyje (Belgijoja), kur buvo
aptarti projekto metu gauti rezultatai bei apsvarstytos tolesnės projekto metu sukurto tarptautinio
dokumentacijos centro veikimo perspektyvos su ETHICSWEB partneriais.
2011 m. Centras tęsė bendradarbiavimą su Union Graduate College bioetikos programa
(JAV) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Medicinos istorijos ir etikos skyriumi
įgyvendinant podiplominių studijų programą: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje. Pagrindiniai
šio projekto tikslai: suteikti studentams žinių ir įgūdžių tyrimų etikos ir tarptautinės bioetikos
srityse, kad jie taptų nepriklausomais tyrimų etikos ekspertais, dėstytojais savo šalyse, ir sukurti
tyrimų etikos tinklą Centrinėje ir Rytų Europoje. Rugpjūčio mėn. Vilniuje vyko šiai bioetikos
studijų programai skirtas įvadinis seminaras. Į jį studentai atvyko iš įvairių Centrinės ir Rytų
Europos valstybių, tarptautinėje dėstytojų komandoje taip pat dirbo lietuviai dėstytojai.
2011 m. Centras taip pat prisidėjo prie sėkmingo projekto TISS.EU pabaigimo. Šiuo
projektu siekta įvertinti Europos Sąjungoje galiojančius žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą,
saugojimą ir perdavimą tyrimo tikslais reglamentuojančius dokumentus ir jų poveikį moksliniams
tyrimams valstybėse narėse (bei Šveicarijoje). Šiame projekte Centras turėjo koordinuoti žmogaus
audinių ir ląstelių paėmimo, saugojimo ir perdavimo tyrimą Baltijos valstybėse ir Lenkijoje.
2011 m. buvo atnaujinta Centro interneto svetainė.
XII. 4. UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras
Nacionalinei UNESCO komisijai 2011 m. veiklos ataskaitos nepateikė.
XII. 5. UNESCO katedra Informatika humanitarams (vedėjas prof. Laimutis Telksnys,
http://www.unesco.mii.lt/) sprendžia informacinių technologijų panaudojimo teorinius klausimus ir
atlieka eksperimentinius tyrimus, spręsdama humanitarinio pobūdžio informacijos kaupimo,
apdorojimo, pateikimo ir sklaidos skaitmeninėje terpėje klausimus. Bendradarbiaujama su
lituanistais, istorikais, muzikais, bibliotekininkais, muziejininkais, socialinės veiklos darbuotojais,
dirbančiais įvairiose mokslo, studijų ir kultūros įstaigose, įmonėmis.
2011 m. buvo vykdomi projekto ADHER darbai, siekiant pasitelkus materialųjį ir
nematerialųjį paveldą skatinti mokytis visą gyvenimą, aktyvinti tarpkultūrinį dialogą ir supratimą.
Projektą remia Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programa. Projekto partneriai:
Graikija, Italija, Lietuva, Rumunija, Slovėnija, Turkija.
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2011 m. Katedra toliau bendradarbiavo su Lietuvių kalbos institutu tobulindama ir
prižiūrėdama jau sukurtas lietuvių kalbos išteklių duomenų bazes bei sklaidai skirtas interneto
svetaines
(www.tarmes.lki.lt,
www.korteles.lki.lt,
www.vietovardziai.lki.lt,
www.kanceliariniaipatarimai.lki.lt ) bei toliau ruošdama lietuvių kalbos internetinį žodyną.
Lietuvių folkloro paveldo išsaugojimui ir sklaidai elektroninėje terpėje kartu su Lietuvos
muzikos ir teatro akademija bei Klaipėdos universitetu prižiūrima lietuvių folkloro informacinė
duomenų bazė ir jos turiniui pildyti skirta valdymo sistema bei sklaidai skirta interneto svetainė
(http://folkloras.mch.mii.lt). Taip pat prižiūrima kartu su Lietuvos istorijos institutu sukurta
internetinė Etnologijos ir antropologijos enciklopedijos Lietuvių tapatybė svetainė
(http://identitetas.mch.mii.lt).
Bendradarbiaujama su Regionų kultūrinių iniciatyvų centru, Lietuvos dailės muziejumi ir jo
filialais visoje Lietuvoje, šio muziejaus skaitmeninių leidinių centru, Lietuvos muziejų asociacija,
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, kitomis humanitarinės krypties
organizacijomis.
Katedros mini vaizdo studijoje įrengta techninė ir instaliuota programinė įranga suteikia
galimybes transliuoti internetu renginius, vykstančius studijos klasėje, o esant techninėms interneto
ryšio galimybėms – renginius iš bet kurios Lietuvos vietos. Naudojantis šia technine įranga ir
sukurtomis programinėmis priemonėmis nuolat vykdomos tiesioginės videotransliacijos internete iš
studijos klasėje vykstančių renginių (daktaro disertacijų ginimų, svarstymų, įvairių kursų,
seminarų, mokymų). Vykdomos renginių, vykstančių Lietuvos mokslų akademijos salėse,
tiesioginės transliacijos internetu. Programinės priemonės suteikia galimybę transliacijos internete
metu perduoti vieną ar sinchroniškai du vaizdinės informacijos (skaidrių vaizdus, skaičiavimų
rezultatus ir kitą informaciją, atvaizduojamą kompiuterio ekrane, elektroninės rašymo lentos turinį,
pranešėjo ar auditorijos vaizdą) srautus bei bendrauti su žiūrovais tekstinėmis žinutėmis.

XIII. UNESCO KLUBAI
2011 m. veikė penki UNESCO klubai: UNESCO klubas PAIDEIA: filosofinis pilietinės
visuomenės ugdymas, UNESCO Šiaulių klubas, UNESCO klubas Juodosios keramikos centras,
UNESCO klubas Rafaelis ir UNESCO Albireo klubas.
Balandžio 15 d. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko UNESCO klubų
susitikimas. Jame dalyvavo Lietuvoje veikiančių UNESCO klubų vadovai. Aptarti aktualiausi
klubų klausimai, galimybės ir poreikiai prisijungti prie tarptautinės UNESCO klubų federacijos.
XIII. 1. UNESCO klubas PAIDEIA: filosofinis pilietinės visuomenės ugdymas (vadovė
prof. dr. Jūratė Morkūnienė) Nacionalinei UNESCO komisijai 2011 m. veiklos ataskaitos
nepateikė.
XIII. 2. UNESCO Šiaulių klubas (vadovas Donatas Morkūnas) 2011 m. tęsė savo veiklą
bendravimo, bendradarbiavimo, tobulėjimo bei visuomenės ugdymo švietimo, mokslo ir kultūros
kryptimis. Klubas 2011 m. organizavo sau ir visai miesto bendruomenei įvairius susitikimus su
mokslininkais, menininkais, visuomenės veikėjais, pats arba kartu su kitais rengė kultūros, meno ir
mokslo renginius, pažintines ekskursijas bei keliones.
Kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį klubo nariai renkasi tradicinėje susitikimų vietoje,
kavinėje Arkos, kur tariamasi dėl organizuojamų renginių, dalinamasi įspūdžiais, bendraujama su
kviestiniais svečiais, sprendžiami einamieji reikalai. Be to, su šeimos nariais švenčiamos jau
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tradicinėmis tapusios šios šventės: Naujųjų metų sutikimas, Užgavėnių ir braškių šventės (klubo
narių A. Z. Jocų sodyboje), obuolių ir medaus šventė (klubo nario A. Puklevičiaus sodyboje).
Vasario 16 d. Klubas dalyvavo susitikime su visuomenės veikėju, filosofu, rašytoju Arvydu
Juozaičiu, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo.
Balandžio 6 d. Klubas suorganizavo susitikimą su žurnaliste ir rašytoja Vitalija
Morkūniene, kuri išsamiai ir įdomiai papasakojo apie Lietuvos žurnalistų sąjungos keliautojų klubo
surengtą ekspediciją po Filipinus Mato Šalčiaus keliais.
Gegužės 11 d. Klubo nariams ir bendraminčiams suorganizuota ekskursiją po Žiemgalos
žemes. Kartu su Žiemgalos tyrinėtoju archeologu dr. Ernestu Vasiliausku ieškota istoriniųkultūrinių lietuvių ir latvių tautų sąsajų.
Birželio 24-26 d. grupė Klubo narių dalyvavo Santaros-Šviesos klubo suvažiavime
Alantoje.
Rugsėjo mėn. vykusiame Klubo ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime Klubo prezidento
pareigas perėmė Donatas Morkūnas. Viceprezidente buvo išrinkta Rasa Sabaliauskienė.
Spalio 22 d. Klubas suorganizavo įsimintiną kelionę Tautos šaknų beieškant į Kėdainius,
Šetenius ir Paberžę. Kėdainiuose apžiūrėtas miesto senamiestis, kripta su Jonušo Radvilos šeimos
sarkofagais, kryždirbystės paminklai, surengtas pokalbis apie Jonušo Radvilos sudarytą LDK ir
Švedijos uniją (1655 m. Kėdainių sutartis) ir jo vykdytą, šiandien vėl aktualią, skandinaviškąją
Lietuvos orientaciją. UNESCO minint 100-ąsias Česlovo Milošo gimimo metines, Klubas iš
Kėdainių nuvyko į Šetenius, į Č. Milošo gimtinę. Apžiūrėjus visus su Milošu susijusius objektus
dvarvietėje ir jos apylinkėse, memorialiniame Č. Milošo muziejuje surengti mažieji Milošo
skaitymai bei diskusija tema: Č. Milošo įnašas į lietuviškosios tapatybės supratimą. Kelionė
užbaigta Tėvo Stanislovo Paberžės aplankymu.
Lapkričio 22 d. surengtas Šiaulių miesto bendruomenės susitikimas su kultūros ministru
Arūnu Gelūnu pakalbėt apie kultūros dabartį ir ateitį Lietuvoje.
Jau šeštus metus iš eilės buvo renkamas UNESCO Šiaulių klubo įsteigtos jauno, talentingo ir
perspektyvaus kūrėjo nominacijos laureatas. Juo tapo S. Sondeckio menų mokyklos akordeono
klasės moksleivė, įvairių tarptautinių konkursų laureatė Eglė Bartkevičiūtė. Klubo nominacijos
laureatė paskelbta ir 1000 Lt premija jai įteikta minėto renginio – miesto bendruomenės susitikimo
su kultūros ministru – metu. Laureatės diplomą įteikė kultūros ministras A. Gelūnas.
UNESCO Šiaulių klubas 2011 m. taip pat sėkmingai tęsė labdaringą veiklą. Klubo nariai iš
asmeninių bibliotekų surinko 180 knygų ir per Kalėdas perdavė jas Šiaulių r. Bridų miestelio
bibliotekai. Jau trečius metus Klubo nariai dovanoja ir Kalėdinį stebuklą daugiavaikei šeimai.
2011 m. Kubas pasirinko sunkiai besiverčiančią, bet darnią ir darbščią 5 vaikus auginančią šeimą iš
Šiaulių r. Ginkūnų seniūnijos. Gruodžio 26 d. visi šeimos nariai apsilankė Šiaulių dramos teatre,
pažiūrėjo kalėdinį vaikams skirtą spektaklį, Kalėdų senelis vaikučiams įteikė saldumynų, vaisių,
keletą knygų ir albumų. Popietę visa šeima žaidė boulingo klube, po to buvo pakviesta šeimyninių
pietų Čili picerijoje.
XIII. 3. UNESCO klubas Rafaelis (Asmenybės ugdymo institutas Rafaelis) (vadovė
Marija Mendelė-Leliūgienė) 2011 m. toliau tęsė savo veiklą bendradarbiaudamas su įvairiomis
valstybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, besirūpinančiomis vaiko teisių apsauga ir
gerove, švietimo ir mokslo institucijomis, kitomis organizacijomis.
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Birželio 1 d. Asmenybės ugdymo institutas Rafaelis išleido pirmąją absolventų laidą.
Absolventams buvo įteikti diplomai, kurių statusas – socialiai atsakinga asmenybė. Šventėje
dalyvavo garbūs svečiai: Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras,
Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys, Nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriato generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, Lietuvos nacionalinio UNICEF
komiteto vykdančioji direktorė Jovita Majauskaitė.
2011 m. Asmenybės ugdymo instituto Rafaelis steigėjai, atsižvelgdami į įstaigos veiklos
sričių augimą ir klientų poreikius, priėmė sprendimą teikti neformalaus ugdymo paslaugas
mokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams. Užsiregistravo kaip neformalaus ugdymo įstaiga,
kryptingai veikianti asmenybės ugdymo srityje pagal Marijos Mendelės-Leliugienės sukurtą
asmenybės ugdymo programą Aš esu kūrėjas.
2011 m. sukurta nauja kvalifikacijos tobulinimo programa Savęs pažinimo modulis
panaudojant dailės terapiją.
Liepos 28 d. pradėtas vykdyti Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant
dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektas (kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-085,
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų).
2011 m. dalyvauta bendruose projektuose: Darbas, menas ir šeima, VP1-1.1-SADM-04-K01-056. Projekto vykdymo vietos – Vilnius ir Anykščiai; Piešinių paroda ant ratų, kurio
organizatorius buvo UAB Teisingas Sprendimas. Pratęsta bendradarbiavimo sutartis su Vadybos ir
psichologijos institutu (VIP) ir Vilniaus universitetu bendram nacionaliniam projektui Elitinės
asmenybės akademija vykdyti 2011–2012 metais.
2011 m. Asmenybės ugdymo institutas Rafaelis bendradarbiavo su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Darbo rinkos ir mokymo tarnyba, Vaiko teisių
apsaugos tarnyba, Vilniaus m. savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos
departamentu, Vilniaus universitetu, Vilniaus pedagoginiu universitetu, M. Riomerio universiteto
Socialinio darbo katedra, NVO konfederacija vaikams, UAB Vadybos ir psichologijos institutu
(VIP), UAB Šeimos finansų centru, UAB Mokslo parku, VšĮ Ekoinstitutu, VšĮ Dailės terapijos
studija (DTS), Jono Vaitkaus Fondu, VšĮ Socialiai atsakingo verslo klubu.
2011 m. veikė penkios asmenybės ugdymo studijos (AUS): 3 Vilniuje – AUS Aš esu...,
AUS Šviesa, AUS Laisvė, 1 Panevėžyje – AUS Šermukšniukai, 1 Anykščiuose – AUS Kodėlčiukai.
2011 m. Rafaelio AUS paslaugas gavo 180 vaikų ir 164 šeimos.
XIII. 4. UNESCO klubas Albireo (vadovas Jonas Kaspariūnas http://www.albireo.lt) 2011
m. toliau tęsė savo veiklą – astronomijos kaip mokslo ir pomėgio populiarinimą ir jaunimui, ir
plačiajai visuomenei, viešųjų renginių organizavimą bei dalyvavimą juose, taip pat
bendradarbiavimą su kitomis mokslo ir švietimo organizacijomis bei įstaigomis.
Balandžio mėn. Klubas Vilniaus 2-uosiuose vaikų globos namuose skaitė paskaitą Kelionė
po Saulės sistemą, vėliau pro teleskopus vaikams rodyti dangaus kūnai.
Gegužės mėn. dalyvauta kasmetiniame Molėtų astronomijos observatorijos rengiamame renginyje
Žvaigždėtos naktys 2011, klubo nariai skaitė keletą paskaitų susirinkusiems renginio svečiams, taip pat pro
teleskopus buvo rodomas naktinis dangus. Dalintasi stebėjimų patirtimi.
Birželio mėn. Vilniaus tremtinių namuose skaityta paskaita Kelionė po visatą.
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Liepos mėn. dalyvauta UNESCO etnokultūrinio ugdymo dirbtuvėse Kukutynė mokytojams
2011, dviejose pamainose pro teleskopą rodytas naktinis dangus bei Saulė dieną.
Rugpjūčio mėn. surengtas trečiasis astronomijos mėgėjams skirtas renginys Tamsus dangus
– naujų žvaigždynų paieška. Molėtai 2011. Jame susitikta su astronomijos mėgėjais ir astronomija
besidominčiaisiais iš visos Lietuvos, teleskopais rodomas naktinis dangus, demonstruojama turima
astronominė įranga, dalijamasi patirtimi, problemomis, žiniomis, ieškoma naujų žvaigždynų,
kokius galėtų įsivaizduoti šiuolaikinis žmogus.
Rugsėjo mėn. kartu su Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos institutu dalyvauta
kasmetiniame tarptautiniame renginyje Tyrėjų naktis Molėtų astronomijos observatorijoje. Renginio svečiams
pro teleskopus buvo rodomas naktinis dangus, pasakojama apie astronomijoje naudojamą įrangą, galimus
stebėti dangaus kūnus bei reiškinius.
XIII. 5. UNESCO klubas Juodosios keramikos centras (vadovas Eugenijus Paukštė) 2011
m. aktyviai tęsė vykdomą veiklą įvairiomis kryptimis. Klubas organizavo edukacines ekskursijas
bei keramikos pamokas moksleiviams, taip pat užsienio turistų grupėms, kurių metu supažindino su
dirbtuvėmis bei juodosios keramikos istorija. Klubas taip pat rengia keramikos mokymo kursus
mėgėjams.
2011 m. Klubas dalyvavo įvairiuose renginiuose. Savo darbus pristatė tradicinėse Vilniaus
miesto mugėse. Rugpjūčio–gruodžio mėn. vykdytas Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo
Grundtvig-2 projektas Keramikos menas – gyvoji istorija (Ceramic art - living history), kurio metu
kartą per savaitę buvo rengiami keramikos kursai Vilniaus darbo biržoje registruotiems
bedarbiams.
2011 m. Klubas pagal Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo Griundtvig-2 projektą
dalyvavo susitikime su šio projekto partneriais Larnakoje (Kipras).
____________________________.
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