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Turinys

❖ Pokyčiai Lietuvos kultūros tarybos finansavime

❖ Atmintinė gidų kursų organizatoriams

❖ Pažintinė iniciatyva projektui „Moksleiviai - į
Vyriausybę”



Vykdant projektą, Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikti pasiūlymai dėl finansavimo
priemonių, skirtų kultūros paveldui, atnaujinimo, suteikiant palankesnes sąlygas Lietuvos
UNESCO vertybes aktualizuojantiems projektams. Artėjant naujam finansavimo periodui, į
siūlymus buvo atsižvelgta: programoje „Kultūros paveldas” Lietuvos UNESCO paveldo
aktualizavimas išskiriamas kaip atskira finansuojama veikla, taip pat tarp vertinimo
prioritetų išskirta sąveika tarp kultūros paveldo, turizmo ir švietimo bei bendruomenės
vaidmuo.

Pokyčiai Lietuvos kultūros tarybos finansavime







Vykdant projektą, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos buvo
pateiktas siūlymas į Pavyzdinę gidų rengimo programą įtraukti potemę „Lietuvos vertybės
UNESCO sąrašuose”. Siekiant kuo sklandesnio šio kurso įgyvendinimo, parengta Atmintinė
gidų kursų organizatoriams.
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Kodėl tai svarbu?

Lietuva turi net dešimt į UNESCO sąrašus ir registrus įtrauktų vertybių.

Turistų srautai Lietuvos Pasaulio paveldo vietovėse sparčiai auga, didėja tarptautinis
susidomėjimas ir nematerialiu šalies paveldu. Deja, gidai neretai turi itin menkas ar net
klaidingas žinias apie į UNESCO sąrašus įtrauktą Lietuvos paveldą, jo išskirtinę visuotinę
vertę.

Kurso “Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose” tikslas – suteikti būsimiems ir
esamiems gidams bazines žinias apie Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose.

Į ką atsižvelgti rengiant kursą „Lietuvos 
vertybės UNESCO sąrašuose“ ?

❖ Kurso apimtis – ne mažesnė nei 4 akademinės valandos

❖ Kurso turinį sudaro:

Tema Rekomenduojama
trukmė

UNESCO organizacija: tikslai, pagrindinės veiklos kryptys 20 min.

Į Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Lietuvos vertybės 70 min.

Į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašą įtrauktos Lietuvos vertybės

45 min.

Registras „Pasaulio atmintis“: su Lietuva susijusios dokumentų 
kolekcijos

30 min.

Programa „Žmogus ir biosfera“: Žuvinto biosferos rezervatas 15 min.



Kurso „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose” dėstymui rekomenduojama rinktis paveldo
specialistus, kurių veiklos laukas susijęs su į UNESCO sąrašus įtrauktomis Lietuvos
vertybėmis. Žemiau išvardytos institucijos/asmenys, į kuriuos siūloma kreiptis ieškant
lektoriaus ar detalesnės informacijos kursui. Sąrašas rekomendacinio pobūdžio, lektoriais
taip pat galima rinktis kitų universitetų, kolegijų dėstytojus, savivaldybių paveldo
specialistus, kurie turi reikiamų žinių kurso medžiagai dėstyti.

❖ Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas
Kontaktai: www.unesco.lt, tel. 8 5 210 7340; lietuva@unesco.lt

❖ Kultūros paveldo departamentas
Kontaktai: Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas,
a.jomantas@heritage.lt

❖ ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas
Kontaktai: http://icomos.lt/lt/icomos-lnk/
Komiteto pirmininkė Marija Nemunienė, nemuniene.marija@gmail.com
Komiteto narė Rugilė Balkaitė, rugile.balkaite@gmail.com

❖Lietuvos Nacionalinis kultūros centras
Kontaktai: Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Šatkauskienė, satkauskiene@lnkc.lt; vyr. specialistė
Loreta Sungailienė, l.sungailiene@lnkc.lt

❖ Vilniaus universiteto istorijos fakultetas, paveldosaugos studijų programa
Kontaktai: doc. dr. Marija Drėmaitė, Marija.dremaite@gmail.com

❖ Vytauto Didžiojo universitetas, Menotyros katedra
Kontaktai: doc. dr. Raimonda Simanaitienė, raimonda.simanaitiene@vdu.lt

❖ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
Kontaktai: www.vsaa.lt, direktoriaus pavaduotoja Jūratė Raugalienė, j.raugaliene@vsaa.lt

❖ Kuršių nerijos nacionalinis parkas
Kontaktai: www.nerija.lt, direktoriaus pavaduotoja Lina Dikšaitė, lina.diksaite@nerija.lt

❖ Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas
Kontaktai:  www.kernave.org, direktorius Saulius Vadišis, saulius.vadisis@kernave.org

❖Žuvinto biosferos rezervatas
Kontaktai:  www.zuvintas.lt, direktorius Arūnas Pranaitis, a.pranaitis@zuvintas.lt

❖Struvės geodezinio lanko tarptautinis koordinacinis komitetas
Kontaktai: Komiteto gen. sekretorius dr. Saulius Urbanas, saulius.urbanas@eurogeographics.org

❖ “Kurk Lietuvai” programos alumni, projekto “Kultūrinio turizmo skatinimas: UNESCO sąrašuose 
esančių Lietuvos vertybių aktualizavimas” vadovės Ieva Nagytė, ievanagyte@gmail.com,  Viktorija 
Bružaitė, viktorija.bruzaite@gmail.com

Kas gali dėstyti kursą?
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Į UNESCO sąrašus ir registrus įtrauktos 
Lietuvos vertybės*

Pasaulio paveldas Lietuvoje

UNESCO valstybės narės 1972 m. priėmė Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos
konvenciją (toliau – Pasaulio paveldo konvencija). Už sprendimų, susijusių su Pasaulio
paveldo konvencija, įgyvendinimą yra atsakingas Pasaulio paveldo komitetas. Vienas
pagrindinių šio komiteto sprendžiamų klausimų - valstybių narių pateikiamų kultūros ir
gamtos paveldo vietovių įrašymas į Pasaulio paveldo sąrašą (World Heritage List). Lietuva
didžiuojasi net keturiomis į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytomis vietovėmis: Vilniaus
istoriniu centru, Kuršių nerija, Kernavės archeologine vietove ir Struvės geodezinio
lanko punktais.

Info. šaltiniai:

❖Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija

❖Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairės

❖Pasaulio paveldo medžiaga unesco.lt

* Šiame skyriuje remiamasi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tinklalapiu unesco.lt

Kur ieškoti kokybiškos medžiagos kurso 
turiniui?

Ruošiantis kurso „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose” dėstymui, reikėtų rinktis
patikrintus, kokybiškus informacijos šaltinius, remtis Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos leidiniais ir turima medžiaga, kreiptis į Pasaulio paveldo vietovių valdytojus ar
nematerialaus paveldo vertybes kuruojantį Lietuvos Nacionalinį kultūros centrą.

Toliau pateikiami trumpi Lietuvos vertybių UNESCO sąrašuose ir registruose aprašymai bei
nuorodos į keletą pagrindinių kokybiškos informacijos šaltinių.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/886ee2c02c0011e78397ae072f58c508
http://unesco.lt/images/Pasaulio_paveldo_konvencijos_gyvendinimo_gaires_2015.pdf
http://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/struves-geodezinis-lankas


Vilniaus istorinis centras

Vilnius yra labiausiai į Rytus nutolusi
Vidurio Europos sostinė. Daugiau kaip šešis
šimtmečius miestas augo Rytų ir Vakarų
kultūrų sankirtoje. Tai bene didžiausias
Europos senamiestis – 359,5 ha plote yra
112 kvartalų, kuriuose išliko viduramžiams
būdingas gatvių tinklas ir urbanistinė
struktūra. Čia sugyvena gotika, renesansas,
barokas ir klasicizmas. Gatves ir pastatus
ženklina lietuvių, žydų, lenkų, rusų,
vokiečių, baltarusių, karaimų ir totorių
gyvenimo Vilniuje pėdsakai. 1994 m.
istorinis Vilniaus centras buvo įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą kaip
išskirtinis Centrinės Europos miestas.

Kuršių nerija

Tai unikalus vėjo, jūros ir žmogaus prieš 5
tūkst. metų suformuotas ir toliau besikeičiantis
smėlingas ir miškingas pajūrio nerijos
kultūrinis kraštovaizdis su mažomis pamario
gyvenvietėmis, pasižymintis gamtos ir kultūros
vertybių gausa. Kuršių nerija įrašyta į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą 2000 metais.

Info. šaltiniai:
❖Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas
❖Vilniaus istorinio centro medžiaga unesco.lt
❖Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

Info. šaltiniai:
❖Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas
❖Kuršių nerijos medžiaga unesco.lt
❖Kuršių nerijos nacionalinis parkas

http://unesco.lt/images/Vilniaus_istorinio_centro_IVV_LT.pdf
http://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/vilniaus-istorinis-centras
http://www.vsaa.lt/
http://unesco.lt/images/Kuri_nerijos_IVV_LT.pdf
http://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kursiu-nerija
http://www.nerija.lt/


Kernavės archeologinė vietovė

Tai viena didžiausių archeologinių
ekspozicijų po atviru dangumi. Penki
įspūdingi piliakalniai ir gausūs
archeologiniai radiniai byloja apie čia
vykusius istorinius procesus ir kultūras,
gyvavusias daugiau nei 10 tūkst. metų.
Pagoniškos ir krikščioniškos kultūrų
sąveikoje 13 a. pabaigoje – 14 a. pradžioje
susiformavo ir porą šimtų metų gyvavo
savitas viduramžių miestas. Tuo metu
Kernavė tapo svarbiu politiniu ir
ekonominiu centru – pirmąja Lietuvos
valdovo rezidencija. Kernavės
archeologinė vietovė 2004 m. įrašyta į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Struvės geodezinis lankas

Tai 2822 km ilgio trianguliacijos grandinė, kurią
sudaro 258 trikampiai su specialiais ženklais
pažymėtomis viršūnėmis, besitęsianti nuo
Šiaurės Norvegijos iki Izmailo Ukrainoje, prie
Juodosios jūros. 1816–1855 m. astronomo
profesoriaus Frydricho Georgo Vilhelmo Struvės
(1793–1864) atlikti Žemės dydžio ir formos
matavimai buvo reikšmingas 19 a. išradimas. Šie
tikslūs duomenys buvo svarbūs ne tik geodezijai,
bet ir astronomijai, navigacijai ir kartografijai.
2005 m. 34 Struvės dienovidinio lanko
geodeziniai punktai Lietuvoje, Baltarusijoje,
Estijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Moldovoje,
Rusijos Federacijoje, Ukrainoje, Suomijoje ir
Švedijoje įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo
sąrašą.

Info. šaltiniai:
❖Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas
❖Kernavės archeologinės vietovės medžiaga unesco.lt
❖Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas

Info. šaltiniai:
❖Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas
❖Struvės geodezinio lanko medžiaga unesco.lt

http://unesco.lt/images/Kernavs_archeologins_vietovs_IVV_LT.pdf
http://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/kernaves-archeologine-vietove
http://www.kernave.org/lt/archeologine-vietove/arch-vietove
http://unesco.lt/images/Struvs_geodezinio_lanko_IVV_LT.pdf
http://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/struves-geodezinis-lankas


Nematerialus kultūros paveldas Lietuvoje

Dėl globalizacijos poveikio, vienodinimo politikos bei nepakankamo nematerialaus kultūros
paveldo svarbos įvertinimo nemažai jo formų yra nykstančios. Siekdama sustabdyti šį
procesą, 2003 m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos
konvenciją (toliau – konvencija). Konvencijos įgyvendinimo direktyvomis nustatomos
procedūros, kuriomis vadovaujantis nematerialaus kultūros paveldo objektai gali būti
įtraukti į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Į šį sąrašą
yra įtrauktos trys Lietuvos vertybės: Kryždirbystė ir kryžių simbolika , Dainų ir šokių
švenčių tradicija bei Polifoninės dainos „Sutartinės”.

Kryždirbystė ir kryžių simbolika

Kryždirbystė yra daugiau nei vien tradicinis
amatas, apsiribojantis kryžiaus sukūrimu. Tai
savita amato, meno bei tikėjimo sintezė.
Kryždirbystės sampratoje telpa visa tradicinio
medinio paminklo istorija nuo pradžios iki
pabaigos: idėja, vietos ir meistro parinkimas,
kūrybos procesas, kryžiaus pastatymas,
pašventinimas, lankymas ir bendravimas,
sunykusio kryžiaus sudeginimas ir jo pakeitimas
nauju. Lietuvos kryždirbiai sugebėjo suderinti
krikščionybę bei archajišką gamtos ir žmogaus
santykį.

Info. šaltiniai:
❖Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją
❖Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo direktyvos
❖Nematerialaus kultūros paveldo medžiaga unesco.lt
❖Lietuvos nacionalinis kultūros centras
❖Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Info. šaltiniai:
❖Kryždirbystės ir kryžių simbolikos medžiaga unesco.lt
❖Kryždirbystė nematerialaus kultūros paveldo sąvade

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.902ADBEBD9A8
http://unesco.lt/images/Paveldo_programos/galut_ direktyvosn.pdf
http://unesco.lt/kultura/nematerialus-kulturos-paveldas
http://lnkc.lt/
http://savadas.lnkc.lt/
http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-paveldas-lietuvoje/kryzdirbyste-ir-kryziu-simbolika-lietuvoje
http://savadas.lnkc.lt/kryzdirbyste.html


Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos

Sutartinės – unikalus lietuvių tradicinės
muzikos reiškinys, itin sena polifonijos forma,
kuri jungia muziką, tekstą ir judesį. Išskirtinis
sutartinių bruožas – vienalaikis skirtingų
melodijų ir tekstų skambesys. Sutartines
daugiausia gieda moterys. Giedodamos
sutartines jos išryškina sekundas, kurios
neįgudusiam klausytojui gali pasirodyti kaip
nesuderėjimas. Tuo tarpu sutartinių
pavadinimas kildinamas iš veiksmažodžio
„sutarti“ – susiklausyti, gerai derėti – ir atlikti
sutartines gali tik viena į kitą įsiklausančios
giedotojos.

Dainų ir šokių švenčių tradicija

Dainų švenčių tradicija Lietuvoje gyvuoja
nuo 1924 metų. Kas 4–5 metai jose
dalyvauja apie 40000 tautiniais kostiumais
pasipuošusių dainininkų, šokėjų,
muzikantų, tautodailininkų. Ši tradicija
tapo jungtiniu tautinio sutelktumo, liaudies
kūrybos ir profesionalaus meno reiškiniu
ir iš kartos į kartą perduodama tapatybės
išraiška. Nepaisant sunkumų, po II-ojo
pasaulinio karo užgriuvusių Baltijos
valstybes, dainų ir šokių švenčių tradicija
buvo atgaivinta ir tapo reikšminga 20 a.
pabaigoje atkuriant Baltijos valstybių
nepriklausomybę.

Info. šaltiniai:
❖Dainų ir šokių švenčių tradicijos medžiaga unesco.lt
❖Dainų ir šokių švenčių tradicija nematerialaus kultūros paveldo sąvade

Info. šaltiniai:
❖Sutartinių medžiaga unesco.lt
❖Sutartinės nematerialaus kultūros paveldo sąvade

http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-paveldas-lietuvoje/dainu-ir-sokiu-svenciu-tradicija-baltijos-valstybese
http://savadas.lnkc.lt/dainu_sventes.html
http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/nematerialus-kulturos-paveldas-lietuvoje/sutartines-lietuviu-polifonines-dainos
http://savadas.lnkc.lt/sutartines.html


Registre Pasaulio atmintis įrašytos su Lietuva 
susijusios dokumentų kolekcijos

Baltijos kelias

1989 m. rugpjūčio 23 d. daugiau kaip milijonas laisvės
siekiančių žmonių susikabinę rankomis Baltijos kelyje per
Lietuvą, Latviją ir Estiją susijungė į 600 km gyvą grandinę.
Baltijos kelias – žmonių grandinė sujungusi tris valstybes
laisvės vardan – tapo taikos kultūros pavyzdžiu visam
pasauliui. Jo dokumentai liudija trijų mažų valstybių taikų
ryžtą būti nepriklausomais, solidarumą bei vienybę.

UNESCO programa Pasaulio atmintis (UNESCO Memory of the World Programme) pradėta
vykdyti 1992 metais. Jos tikslas – plačiai paskleisti žinią apie ypatingas valstybiniuose ir
privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas ir neleisti
dokumentiniam paveldui nugrimzti užmarštin. 2009 m. į Tarptautinį registrą Pasaulio
atmintis buvo įrašytos trys su Lietuva susijusios dokumentų kolekcijos.

Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos
kolekcija

Garsios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų
Tautų Respublikos aristokratų giminės archyvus ir
Nesvyžiaus bibliotekos kolekciją sudaro 15–20 a.
dokumentinis paveldas. Kartu su Radvilų giminės
korespondencija išliko daug valstybinės reikšmės
dokumentų, kurie suteikia informacijos apie Vidurio
ir Rytų Europos istoriją, kultūrinius ryšius, kasdienį
gyvenimą.

Info. šaltiniai:
❖Baltijos kelio medžiaga unesco.lt
❖Baltijos kelio internetinė svetainė

Info. šaltiniai:
❖Radvilų archyvų ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcijos medžiaga unesco.lt

Info. šaltiniai:
❖Registro „Pasaulio atmintis” medžiaga unesco.lt
❖Lietuvos nacionalinis registras “Pasaulio atmintis”

http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/dokumentinis-paveldas/baltijos-kelias-zmoniu-grandine-sujungusi-tris-valstybes-laisves-vardan
http://www.balticway.net/index.php?page=baltic-way&hl=lt
http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/dokumentinis-paveldas/radvilu-archyvai-ir-nesvydziaus-bibliotekos-kolekcija
http://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/unesco-tarptautinis-registras-pasaulio-atmintis
http://www.unesco.lt/komunikacija-ir-informacija/unesco-programa-pasaulio-atmintis/lietuvos-nacionalinis-registras-pasaulio-atmintis


Į programos „Žmogus ir biosfera“ rezervatų tinklą 
įtrauktas Žuvinto biosferos rezervatas

Biosferos rezervatai yra UNESCO „Žmogus ir biosfera” programos pripažintos vietovės, kuriose
diegiami ir demonstruojami nauji požiūriai į aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi. Biosferos
rezervatuose naujai įgyta patirtimi, idėjomis yra dalijamasi Pasaulinio biosferos rezervatų
tinklo, jungiančio 120 valstybių ir 669 vietovių, viduje. Žuvinto biosferos rezervatas yra pirmoji
ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle.

Žuvintas – seniausia Lietuvos saugoma teritorija, įsteigta dar 1937 metais. Tai viena
turtingiausių gamtine įvairove Lietuvos teritorijų. Čia plyti ežerai, pelkės, žemapelkės, durpių
sluoksniai, miškai, telkiasi retos ir nykstančios augalų bei gyvūnų rūšys ir mažai kur išlikusios
Lietuvoje šlapžemių augalų bendrijos ir buveinės. Rezervato simbolis – Žuvinto ežeras – yra
svarbi Europai migruojančių vandens paukščių vieta, kur lizdus suka labai reti pasaulyje
nykstančių rūšių paukščiai.

Meksikos aškenazių bendruomenės tyrimų ir dokumentacijos
centro kolekcija

Kolekciją sudaro 16 tūkst. tomų, kurių dauguma parašyta jidiš arba
hebrajų kalbomis, tačiau yra leidinių lietuvių, lenkų, vengrų, rusų bei
kitomis su aškenazių kultūra susijusiomis kalbomis. Ši kolekcija saugo
istorinį iš Rytų bei Vidurio Europos į Meksiką atvykusių žydų
mažumos paveldą.

Info. šaltiniai:
❖Meksikos aškenazių medžiaga unesco.org

Info. šaltiniai:
❖Programos „Žmogus ir biosfera” medžiaga unesco.lt
❖Žuvinto biosferos rezervato medžiaga unesco.lt
❖Žuvinto biosferos rezervatas

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/collection-of-the-center-of-documentation-and-investigation-of-the-ashkenazi-com
http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/biosferos-rezervatai
http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/biosferos-rezervatai/zuvinto-biosferos-rezervatas
http://www.zuvintas.lt/


Svarbiausių terminų ir sąvokų žodynėlis
Lietuvių – anglų k. 

Pasaulio paveldas

• Apsauga - Protection

• Archeologinė vietovė - Archaeological site

• Autentiškumas - Authenticity

• Darnus (tvarus) - Sustainable

• Gamtos paveldas - Natural heritage

• Išsaugojimas - Conservation

• Išskirtinė visuotinės vertė - Outstanding Universal Value

• Kernavės archeologinė vietovė (Kernavės kultūrinis rezervatas) - Kernavė 
Archaeological site (Cultural Reserve of Kernavė) 

• Konvencijos šalis - State party to the Convention

• Kuršių nerija - Curonian Spit

• Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija - Convention concerning the
protection of the world cultural and natural heritage

• Pasaulio paveldo komitetas - World Heritage Committee

• Pasaulio paveldo vertybė - World Heritage property

• Patariamosios organizacijos - Advisory bodies  

• Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas - Retrospective Statement of
Outstanding Universal Value

• Savybė - Attribute

• Struvės geodezinis lankas - The Struve Geodetic Arc

• Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga - International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN) 

• Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių taryba - International Council of
Monuments and Sites (ICOMOS) 

• Tarptautinis kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centras -
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property (ICCROM) 

• Valdymas - Management

• Vertė - Value

• Vientisumas - Integrity

• Vilniaus istorinis centras - Vilnius Historic Centre

Nematerialus kultūros paveldas

• Apsauga – safeguarding

• Aštrus disonansas – sharp interval of dissonance

• Atgaivinimas – revitalization



• Bendruomenė – community

• Dainavimas be instrumentinio pritarimo – a capella singing

• Dainų ir šokių šventės* Baltijos valstybėse - Baltic song and dance celebration**

• Geležiniai kryžiai – iron tops (ornamented crosses or suns) 

• Instrumentinės sutartinės – instrumental sutartinės 

• Karavikai, dvikryžmiai kryžiai – double crosses

• Koplytėlė – shrine

• Koplytstulpis – pillared shrine (a structure consisting of a wooden pole and a small shrine with
a statuette of a saint) 

• Krikštai – crosses of plank construction

• Kryždirbys – cross-crafter

• Kryždirbystė ir jos simbolika – cross-crafting and its symbolism

• Kryžių kalnas – Hill of Crosses

• Kryžma – crossing

• Kryžmiškas kryžius – crosspiece cross

• Kultūrinė vietovė, erdvė – cultural space

• Lietuvos nacionalinis kultūros centras – the Lithuanian National Culture Centre 

• Lietuvos tautodailininkų sąjunga – the Lithuanian Folk Artist Society

• Maloningoji – Our Lady of Grace 

• Mažoji architektūra – small-scale architecture

• Nematerialus kultūros paveldas (NKP) – intangible cultural heritage (ICH) 

• NKP palaikytojai (puoselėtojai) ir praktikai – bearers and practioners of ICH 

• Nukryžiuotasis – the Crucified Christ

• Pagrindinis prasminis tekstas – meaningful main text

• Paprastos melodijos, sudarytos iš 2-5 garsų  – simple melodies with two to five pitches

• Pieta – the Pieta 

• Priedainis, kuriame gali būti garsažodžiai – a refrain that may include nonce words

• Rūpintojėlis – the Pensive Christ

• Sinkretinis menas – syncretic art 

• Skatinimas, populiarinimas – promotion

• Sopulingoji – Our Lady of Sorrows

• Stogastulpis – pillar-type cross

• Sutartinės, lietuvių polifoninės dainos - sutartinės, lithuanian multipart songs

• Švč. Mergelė Marija – the Blessed Virgin Mary 

• Tradicijos perdavimas – transmission of the tradition

• Tradicinė kultūra – traditional culture

• Tradiciniai pučiamieji instrumentai – traditional wind instruments

• UNESCO Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas - UNESCO 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

• Vokalinės sutartinės – vocal sutartinės 

• Žodinė tradicija, žodinė raiška – oral tradition, oral expression

* Lietuvoje istoriškai susiklostė, kad prigijo terminas „Dainų šventės“, tuo tarpu kalbant bendrai apie Baltijos valstybių tradiciją, įtrauktą į
UNESCO sąrašą, būtina vartoti terminą „dainų ir šokių šventės“ - „song and dance celebrations“.

** Kalbant apie Dainų ir šokių šventes, angliškai būtina vartoti terminą „celebrations”, ne „ festival” .



Programa Pasaulio atmintis

• Baltijos kelias – The Baltic Way

• Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan - The Baltic
Way – Human Chain Linking Three States in Their Drive for Freedom

• Lietuvos nacionalinis registras Pasaulio atmintis – Lithuanian National Memory of the
World Register

• Meksikos aškenazių bendruomenės tyrimų ir dokumentacijos centro XVI–XX a. 
kolekcija - Collection of the Center of Documentation and Investigation of the
Ashkenazi Community in Mexico (16th to 20th Century) 

• Radvilų archyvų ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija - Radzwills’ Archives and Niasvizh
(Nieśwież) Library Collection

• Tarptautinis UNESCO registras Pasaulio atmintis – UNESCO International Memory of
the World Register

• UNESCO programa Pasaulio atmintis - UNESCO Memory of the World Programme

Fotografijų šaltiniai:

1. Baltijos kelio puslapis, www.balticway.net

2. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, unesco.lt

3. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savadas.lnkc.lt

4. Lietuvos nacionalinis muziejus, www.lnm.lt

5. Lithuania.travel galerija

6. World heritage center, whc.unesco.org

7. Žuvinto biosferos rezervatas, www.zuvintas.lt

Plačiau apie programos „Kurk Lietuvai” projektą „Kultūrinio turizmo skatinimas: Lietuvos
UNESCO Pasaulio paveldo aktualizavimas” skaitykite čia.

http://www.balticway.net/
http://unesco.lt/
http://savadas.lnkc.lt/index.html
http://www.lnm.lt/
http://www.lithuania.travel/en-gb/gallery/76993
http://whc.unesco.org/
http://www.zuvintas.lt/
http://kurklt.lt/projektai/kulturinio-turizmo-skatinimas-lietuvoje-unesco-pasaulio-paveldo-vertybiu-aktualizavimas/


Pažintinė iniciatyva projektui „Moksleiviai - į Vyriausybę”

Siekiant iš visos Lietuvos atvykusius moksleivius plačiau supažindinti su Vilniaus istoriniu
centru, kaip UNESCO Pasaulio paveldo vietove, projektui „Moksleiviai - į Vyriausybę” buvo
parengtas maršrutas – žaidimas: jaunuoliai dviračiu važiavo aplink Vilniaus istorinio centro
ribas ir pakeliui ieškojo nurodytų objektų.


