KULTŪROS PAVELDO VERTĖS PAGRINDŲ VISUOMENEI (FARO) KONVENCIJA

Faro konvencijos tarptautinis forumas
2017 m. lapkričio 15–16 d.
Vilnius

Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga

Programa

Tarptautinį forumą „Faro konvencijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“ organizuoja Valstybinė kultūros paveldo
komisija kartu su Europos Tarybos kultūros ir kultūros paveldo skyriumi, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos
Seimo Kultūros komitetu.
Tarptautinio forumo renginyje kviečiami dalyvauti šalių narių atstovai ir politiniai vadovai, tarptautinės vyriausybinės ir
nevyriausybinės organizacijos, veikiančios kultūros paveldo srityje, ekspertai, tyrėjai, visuomenės ir žiniasklaidos
atstovai. Tarptautinis forumas vyks anglų ir lietuvių kalbomis.
Europos Taryba, siekdama demokratijos įtvirtinimo bei visuotinio žmogaus teisių laikymosi, 2005 m. Faro mieste
Portugalijoje pakvietė valstybes nares pasirašyti Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei konvenciją, kuria siekė
stiprinti egzistuojančias Europos Tarybos priemones. Faro konvencija įtvirtina neatsiejamą piliečių teisę į kultūros
paveldą bei teisę pripažinti individualią ir kolektyvinę atsakomybę už kultūros paveldą, taip pat pabrėžia, jog kultūros
paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas turi tapti žmogaus vystymosi ir gyvenimo kokybės tikslu.
Tarptautinio forumo metu bus pristatytos užsienio šalių, pasirašiusių ar ratifikavusių Faro konvenciją, taip pat
besidominčių dokumento principais, gerosios patirtys, svarbiausios konvencijos idėjos bei jos pasirašymo svarba
Lietuvai. Renginiuose dalyvaus Europos Tarybos ekspertai, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Olandijos, Suomijos, Islandijos,
Airijos, Austrijos, Vengrijos, Portugalijos ir Serbijos atstovai.
Kontaktinis asmuo: Anželika Vėžienė
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Tel. 8 613 91 746, el. paštas anzelika.veziene@vkpk.lt
Registracija į sesijas el. paštu komisija@vkpk.lt

PROGRAMA
Laikas

Sesija

Pastabos

Trečiadienis, lapkričio 15 d.
09.00–09.30
09.30–11.00

Forumo atidarymas
1 sesija

11.00–11.30
11.30–12.30

Kavos pertrauka
1 sesijos
tęsinys

13.00–14.30
14.30–18.00

Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei (Faro) konvencija:
egzistuojantys įrankiai ir ateities perspektyvos
Austrijos, Portugalijos, Latvijos atstovų pristatymai
Moderatoriai Hakan Shearer Demir ir Prosper Wanner

Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų
Konferencijų salė
Gedimino pr. 53, Vilnius

Esminiai Faro konvencijos taikymo principai: bendruomenės, naratyvai,
dialogas
Moderatoriai Hakan Shearer Demir ir Prosper Wanner

Registracija į renginio 1 sesiją
el. paštu komisija@vkpk.lt vykdoma
iki lapkričio 13 d.

Pietų pertrauka
2 sesija

Bendruomenių įsitraukimas į urbanistinio paveldo apsaugą
Sakalas Gorodeckis, Vilniaus bendruomenių asociacija
Užupio Respublika – praradimai ir laimėjimai

Užupio Respublika
Vilniaus istorinis centras

Asta Baškauskaitė, Senamiesčio bendruomenė
Vilniaus buvusio Misionierių vienuolyno statinių ansamblio atvejis: viešasis
interesas

2 sesija skirta Europos Tarybos ir
užsienio šalių atstovams

Ketvirtadienis, lapkričio 16 d.
09.00–11.15

3 sesija

11.15–11.45
11.45–12.45

Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos Baltoji salė
Basanavičiaus g. 5, Vilnius

Kavos pertrauka
3 sesijos
tęsinys

13.00–14.30
15.00–17.00

Faro konvencijos principai ir iššūkiai visuomenei
Philip Stein (Belgija)
Viešoji erdvė ir demokratija – urbanistinio paveldo atgaivinimas ir
bendruomenės
Elisa Giovanetti (Italija)
Disonuojantis paveldas ir skirtingi naratyvai
Christian Potiron (Slovakija)
Dialogo skatinimas
Moderatorius Hakan Shearer Demir

Vietinės iniciatyvos
Jekaterina Lavrinec, Bendruomenių įsitraukimas į paveldo sklaidą –
Urbingo žaidimas
Danutė Jokubėnienė, Žvėryno bendruomenės aktyvumas saugant kultūros
paveldą
Ed Carroll, Vita Gelūnienė, Kopūstų lauko iniciatyvos
Islandijos, Estijos, Vengrijos atstovų pristatymai
Moderatorius Philip Stein

Registracija į renginio 3 sesiją
el. paštu komisija@vkpk.lt vykdoma
iki lapkričio 13 d.

Pietų pertrauka
4 sesija

Apskritojo stalo diskusija
Faro konvencijos principų taikymo galimybės Lietuvoje
1. Su kokiais iššūkiais susiduria valstybės saugant kultūros paveldą?
(užsienio valstybių patirtis), Suomijos ir Lenkijos atstovų pasisakymai
2. Kuo Lietuvai būtų naudingas Faro konvencijos ratifikavimas? (užsienio
valstybių patirtis ir Lietuvos pozicija)
3. Kaip turėtume bendradarbiauti siekiant konstruktyvaus dialogo?
(diskusija su bendruomenių atstovais, politikais), Airijos ir Olandijos
atstovų pasisakymai
Moderatorė Andrijana Filinaitė

Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų
Baltijos asamblėjos salė
Gedimino pr. 53, Vilnius

Dalyvavimas 4 sesijos apskritojo
stalo diskusijoje – su kvietimais

