KURŠIŲ NERIJA
MUMS IR PASAULIUI
Tarptautinis forumas

2019 M. BIRŽELIO 13–14 DIENOMIS
Birželio 13 d. Nidos meno kolonija, E. A. Jonušo g. 3, Nida
Birželio 14 d. Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, Nida

NERINGA

Tarptautinio forumo renginyje kviečiami dalyvauti užsienio šalių atstovai, valstybės ir
savivaldos institucijų atstovai, nevyriausybinės asociacijos, veikiančios kultūros
paveldo srityje, ekspertai, visuomenės ir verslo atstovai. Tarptautinis forumas vyks
anglų ir lietuvių kalbomis.
Dviejų valstybių, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, teritorijoje esanti Kuršių
nerija 2000 m. buvo įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip išskirtinis smėlio
kopų kraštovaizdžio, kurio išlikimui nuolatinį pavojų kelia gamtos stichijos (audros,
klimato pokyčiai) ir žmonių veikla (turizmo plėtra), pavyzdys. Saugomos teritorijos,
tarptautinio kurorto ir vietos bendruomenės tikslų suderinamumas yra vienas didžiausių
iššūkių užtikrinant vertybių išsaugojimą ir kuriant ateities planus.
Tarptautinio forumo metu bus aptarta Kuršių nerijos apsauga šiais aspektais:
1. aktualijos pasitinkant 20-ąjį įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą jubiliejų,
2. iššūkiai, su kuriais susiduria institucijos, atsakingos už pasaulio paveldo
išsaugojimą,
3. vietos bendruomenės ir verslo atstovų lūkesčiai,
4. užsienio šalių patirtys, geroji praktika, kurią galėtų pritaikyti ir Lietuva.

Renginio organizatoriai:

Renginį globoja:
Lietuvos Respublikos Seimo
Kultūros komitetas

KURŠIŲ NERIJA
MUMS IR PASAULIUI
Nidos meno kolonija
E. A. Jonušo g. 3, Nida

BIRŽELIO 13
9.00–9.30
Dalyvių registracija ir kava

9.30–9.50
Tarptautinio forumo atidarymas

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorė Aušra Feser
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys Vytautas Kernagis

Kuršių nerija kaip pasaulio paveldas: iššūkiai ir
dabarties naratyvai

1 SESIJA

9.50–10.10
ADOMAS BUTRIMAS (PROF. DR.)
Vilniaus dailės akademijos profesorius, meno istorikas, archeologas, Valstybinės
kultūros paveldo komisijos narys

Seniausi gyventojai Kuršių nerijoje. Nidos gyvenvietė ir jos palikimas
10.10–10.30
NIJOLĖ STRAKAUSKAITĖ (DOC. DR.)
Istorikė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
vyresnioji mokslo darbuotoja

Kaip išgelbėti Kuršių neriją? Istorijos pamokos
10.30–10.50
GEDIMINAS RAŠČIUS / ARŪNAS BURKŠAS
VšĮ Gamtos paveldo fondo direktorius, vienas iš nominacinės bylos sudarytojų /
Neringos savivaldybės tarybos narys, buvęs Neringos savivaldybės mero pavaduotojas

UNESCO statuso suteikimas prieš 20 metų. Lūkesčiai, gandai ir
įsipareigojimai
10.50–11.10
GRETA KUPLIAUSKIENĖ
Juodkrantės bendruomenės atstovė

Gyventi Kuršių nerijoje – gera, bet ar lengva?
11.10–11.40
KAVOS PERTRAUKA
11.40–12.00
NARŪNAS LENDRAITIS / SVAJŪNAS BRADŪNAS
Neringos savivaldybės mero pavaduotojas / Neringos savivaldybės vyr. architektas

Kuršių nerijos kurortų identitetas – Neringos savivaldybės formuojamos
turizmo politikos pagrindas

KURŠIŲ NERIJA
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Kuršių nerija kaip pasaulio paveldas: iššūkiai ir
dabarties naratyvai

1 SESIJA

12.00–12.20
RENALDAS ČIUŽAS (PROF. DR.)
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas

Lietuvos turizmo sektoriaus institucinė pertvarka ir turizmo prioritetai
ateityje
12.20–12.40
MINDAUGAS STATULEVIČIUS
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius

Darni plėtra pajūrio teritorijose: dialogo tarp vystytojų ir institucijų svarba
12.40–12.55
ANDRIJANA FILINAITĖ (MODERATORĖ)
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė

Sesijos apibendrinimas
13.00–14.30
PIETŲ PERTRAUKA NIDOS MENO KOLONIJOJE

Kuršių nerijos apsauga ir išsaugojimas: egzistuojantys
įrankiai ir prioritetai

2 SESIJA

14.30–14.50
JŪRATĖ MARKEVIČIENĖ
Architektūrologė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė – ICOMOS narė, Valstybinės
kultūros paveldo komisijos narė

Istorinis kraštovaizdis tarptautinėje paveldo teisėje: bendrieji principai ir
Kuršių nerijos apsauga
14.50–15.10
RENATA VAIČEKONYTĖ-KEPEŽINSKIENĖ
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Paveldo programų vadovė

UNESCO Pasaulio paveldo konvencija: nacionaliniai iššūkiai
15.10–15.30
LINA DIKŠAITĖ
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos direktorės pavaduotoja

Kuršių nerijos vietos valdytojo vaidmuo išsaugant UNESCO pasaulio
paveldo vietovės vertybes
15.30–16.00
KAVOS PERTRAUKA

16.00–16.20
ALBERTAS STANISLOVAITIS

KURŠIŲ NERIJA
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2 SESIJA

Kuršių nerijos apsauga ir išsaugojimas: egzistuojantys
įrankiai ir prioritetai
16.00–16.20
ALBERTAS STANISLOVAITIS
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius

Kuršių nerijos gamtos paveldas – neatsiejama pasaulio paveldo vietovės
dalis
16.20–16.40
VIDMANTAS BEZARAS
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius

Kuršių nerijos valdymo plano rengimo istorija: patirtys ir pamokos
16.40–17.00
ALGIRDAS KLIMAVIČIUS / GINTARAS DŽIOVĖNAS
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas /
Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės patarėjas

Ūkinės veiklos reguliavimo perspektyvos gamtos ir kultūros paveldo
išsaugojimo tikslais Kuršių nerijoje
17.00–17.20
NARŪNAS LENDRAITIS (MODERATORIUS)
Neringos savivaldybės mero pavaduotojas

Sesijos apibendrinimas

KURŠIŲ NERIJA
MUMS IR PASAULIUI
Neringos savivaldybė
Taikos g. 2, Nida

BIRŽELIO 14

UNESCO pasaulio paveldo išsaugojimo iššūkiai ir
galimybės užsienio šalyse

3 SESIJA

10.00–10.20
MICHAŁ K. KRZYSIAK (DR.)
Bialoviežos nacionalinio parko direktorius (Lenkija)

UNESCO pasaulio paveldo vietovės – Bialoviežos nacionalinio parko
patirtis
10.20–10.40
JULIJA MAJOROVA (ŠIDLOVSKAJA)
Kurshskaja Kosa nacionalinio parko Mokslo skyriaus vedėja (Rusija)

Rusijos patirtis saugant pasaulio paveldo vietovės – Kuršių nerijos
gamtos ir kultūros paveldą
10.40–11.00
SASCHA KLÖPPER
Vadeno jūros nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas (Vokietija)

Pokyčių tęstinumas: Vadeno jūros nacionalinio parko kaip UNESCO
pasaulio paveldo vietovės valdymo dešimtmetis
11.00–11.30
KAVOS PERTRAUKA
11.30–11.50
MAIRI LOCK
Anglijos Ežerų krašto vietos valdytoja (Anglija)

Anglijos Ežerų kraštas. Ilgalaikiai iššūkiai UNESCO pasaulio paveldo
vietovėje: vystymas, turizmas ir vietos bendruomenės
11.50–12.10
FRANCESCA RICCIO
Kultūros vertybių ir veiklų ministerijos UNESCO skyriaus koordinavimo tarnybos
generalinio sekretoriato atstovė (Italija)

Apsaugos ir valdymo sistemos vaidmuo išsaugant kultūrinį kraštovaizdį:
atvejų analizė Italijoje
12.10–12.30
MARIA MOLL MAS
Serra de Tramuntana konsorciumo komunikacijos vadovė (Ispanija)

Serra de Tramuntana. Gyvenamo pasaulio paveldo valdymas: vietos
gyventojai ir lankytojai
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UNESCO pasaulio paveldo išsaugojimo iššūkiai ir
galimybės užsienio šalyse

3 SESIJA

12.30–12.45
ANDRIJANA FILINAITĖ (MODERATORĖ)
Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė

Sesijos apibendrinimas
13.00–14.15
PIETŲ PERTRAUKA

4 SESIJA

Kuršių nerijos išsaugojimo ateities vizija
14.30–16.00
NARŪNAS LENDRAITIS (MODERATORIUS)
Neringos savivaldybės mero pavaduotojas

Valstybės, savivaldos, vietos bendruomenės, suinteresuotų organizacijų
ir užsienio valstybių atstovų apskritojo stalo diskusija

16.30–18.00
HERITAGE WALK
Pasivaikščiojimas po Kuršių neriją

16.00–16.20
ALBERTAS STANISLOVAITIS

