Antroji tarptautinė kultūros paveldo paţinimo, tvarkybos ir technologijų paroda
Seminarų programa

Kada: 2019 m. geguţės 3-4 d.
Kur: Europos humanitarinis universitetas, I a.,
110 aud., Savičiaus g. 17, Vilnius

*Pranešimai lietuvių kalba su sinchroniniu
vertimu į anglų kalbą
**Pranešimai anglų kalba su sinchroniniu
vertimu į lietuvių kalbą

Gegužės 3 d. (penktadienis)
12:00–13:30 Meistrystė. Trys pasakojimai
„Nuo amato prie restauravimo: dokumentų ir jų įrišų išsaugojimo problemos“* Ieva Rusteikaitė
(VUB, Dokumentinio paveldo išsaugojimo skyrius).
„Tradicinis rankų darbo stiklo pūtimas – vis dar gyvas“** Peter Schöffel (Glashütte Lamberts
Waldsassen GmbH).
„Senųjų fotografinių procesų klasifikacija ir identifikavimas“* Gintas Kavoliūnas (VDA, VŠĮ
Atviros fotografijos dirbtuvės).
16:00–18:00 Paveldas – bendruomenės reikalas. Plenariniai pranešimai
„Naujas ţvilgsnis į paveldo teoriją: nuo daikto link bendruomenės“* Prof. dr. Marija Drėmaitė, dr.
Salvijus Kulevičius (VU, Istorijos fakultetas).
„Savanorystė kultūros paveldo išsaugojimo srityje“** Dr. Bert Ludwig (European Heritage
Volunteers).
Gegužės 4 d. (šeštadienis)
11:00–12:30 Senojo Vilniaus istorijos
„Vilniaus universiteto Joachimo Lelevelio salės sienų tapybos restauravimo istorija ir autentiškumo
paieškos“* Indrė Valkiūnienė (UAB „Opus Optimum“).
„Gedimino kalno tyrinėjimai: 10 radinių – 10 istorijų“* Dovilė Baltramiejūnaitė ir Monika Ţėkaitė
(VšĮ Archeologijos centras).

„Kultūrų kryţkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovės laidojimo kriptos tyrimai. Mirusieji apie
gyvuosius“* Prof. (HP) dr. Albinas Kuncevičius, dr. Justina Kozakaitė, dr. Martynas Jakulis,
Vytautė Lukšėnienė (VU, Istorijos fakultetas, LDM Gudyno restauravimo centras).
13:00–15:00 Kas naujo istoriniame interjere?
„XIX–XX a. pr. dekoratyvių grindų mados“* Dr. Dalia Klajumienė (VDA, Dailėtyros institutas).
„Sietynai su ţalčio/gyvatės formos šakomis: nuo Nyderlandų iki Lietuvos“* Dr. Alantė Valtaitė–
Gagač.
„Aukcionai kaip kultūros paveldo apsaugos priemonė“* Dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė
(Vilniaus aukcionas).
15:30–17:00 Skirtingų bendruomenių atmintis – kieno šis paveldas?
„Lietuvos ţydų paveldas – ţydų bendruomenės ar/ir vietos bendruomenių reikalas?“* Martynas
Uţpelkis (Lietuvos ţydų (litvakų) bendruomenė).
„Kariai tautybės neturi“: bendruomenės(–ių) poţiūris į sovietinių karių palaidojimo vietas
Lietuvoje“* Dr. Tomas Vaiseta (VU, Istorijos fakultetas).
„Gyvenimas nesuvoktame pavelde: Lazdynų ir Ţirmūnų atvejis“* Viltė Janušauskaitė (VU, Istorijos
fakultetas).
17:30–19:00 Kultūros paveldo ateitis – bendruomenių rankose
„Kultūra, pilietinė visuomenė ir paveldo organizacijos“** Dr. Claus–Peter Echter (ICOMOS,
EUROPA NOSTRA).
„Bendruomenių indėlis išsaugant Alytaus krašto paveldą“* Dr. Margarita Janušonienė (KPD).
„Save auginanti bendruomenė“* Kun. Algirdas Toliatas, Laura Kairienė, Eglė Rudminaitė, Ţaneta
Poškuvienė (Ramintojos bendruomenė).

