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Trijų Baltijos šalių paveldo specialistų seminarų ciklas
Rugpjūčio 21-23 dienomis paveldo specialistai iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos apvažiavo tris Baltijos valstybes, sustojo svarbiuose kultūros
paveldo objektuose bei dalinosi patirtimi ir pasiekimais specialiuose
seminaruose. Projektas skirtas Europos kultūros paveldo metams bei
visų trijų Baltijos valstybių Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.
Daugiau

Kaune vyko Europos modernizmo miestų forumas
Rugsėjo 11 d., Kaune vyko Europos modernizmo miestų ir vietovių
forumas, kurio tema – „Ankstyvasis modernizmas: Centrinės ir Rytų
Europos perspektyva“. Pagrindinis šio Forumo tikslas – suburti
Europos miestus ir vietoves, kuriuose XX a. pirmosios pusės
architektūrinis paveldas yra svarbi istorinio palikimo dalis, bei aptarti šio
paveldo potencialą, formuojant šiuolaikinį miestų identitetą, jo
išsaugojimą bei panaudojimą turizmui.
Daugiau
Europos paveldo dienos 2018: atraskime Šimtmečio paveldą
Rugsėjo 21-23 dienomis įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose
vyko kasmetinės Europos paveldo dienos. Minint ypač svarbią Lietuvai
datą - atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį - nuo jos nenutolo
ir Europos paveldo dienų renginiai, kurių šių metų tema - „Atraskime
Šimtmečio paveldą“.
Daugiau
Europos žydų kultūros dienas apipynė atgimstantys praeities
pasakojimai
Rugsėjo 2-9 dienomis įvairiose Lietuvos vietovėse šurmuliavo tradiciniai
Europos žydų kultūros dienų renginiai, jungiami bendros temos –
„Pasakojimai“. Lietuvos žydų bendruomenių organizuojamuose
renginiuose vyravo jų tautos Didžiojo religinio pasakojimo motyvai.
Lietuvos miestų ir miestelių renginiuose – išlikusio materialaus litvakų
paveldo pažinimas, žodiniais bei vaizdiniais pasakojimais atkuriami
išnykusių bendruomenių gyvenimai.
Daugiau
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Baigiami grandioziniai sakralinio paveldo tvarkybos darbai,
skirti Žemaičių krikšto jubiliejui paminėti
Nuo 2009 metų įgyvendinama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės
įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa, skirta restauruoti ir
sutvarkyti vakarų Lietuvos krašto religinio paveldo statinius. Baigus
įgyvendinti programą, neseniai buvo priimti ir paskutinieji 2017 metais
suplanuoti tvarkyti objektai.
Daugiau

Vilniaus Didžiosios sinagogos archeologinių tyrimų eiga
Šiais metai toliau tęsiami Vilniaus Didžiosios sinagogos archeologiniai
tyrimai, kurių metu atrandama dar daugiau radinių, atskleidžiama
daugiau pastato konstrukcinių elementų ir tikslinamas pastato sienų ir
patalpų išdėstymas. Š. m. liepos 18 d. Kultūros paveldo departamento
atstovus su šių metų atradimais ir numatomais artimiausiais darbais
supažindino archeologas Richardas Freundas, vadovaujantis tarptautinei
jau kelias vasaras Vilniuje dirbančiai archeologų komandai.
Daugiau

Pasirodė jau 22-as „Kultūros paminklų“ numeris
Tęstiniame leidinyje „Kultūros paminklai“ nagrinėjamos paveldotyros bei
paveldosaugos teorinės problemos ir jų galimi praktiniai sprendimo
būdai, publikuojami straipsniai istorijos, menotyros, kraštotvarkos,
urbanistikos, architektūros, archeologijos paveldo bendrais ir konkrečių
objektų tyrimo ir apsaugos klausimais. Leidinyje nemažai straipsnių
sakralinio paveldo tema.
Daugiau

Didžiuosiuose miestuose pasirodė Europos kultūros paveldo
metų plakatai
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose jau pasirodė Kultūros paveldo
departamento plakatai, užduodantys tris simbolinius klausimus apie
juose pavaizduoto paveldo svarbą kiekvienam iš mūsų. Koks būtum tu,
jeigu nebūtų Gedimino pilies bokšto, didikų paveldo arba Vyčio kryžiaus?
Daugiau

KLAUSIAME DEPARTAMENTO
Kuo ypatingi objektai, stovintys nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir apsaugos zonoje?
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