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Posediio metu susitarta:
1.

Salys ivertino ir apibendrino dvisali Lietuvos ir Lenkijos
srityje, vykusi po pastarojo Lietuvos ir Lenkijos kulturos

bendradarbiavim'l
kultiiros paveldo
paveldo ekspertl! posedzio.

1.1. Salys

pabreze, kad abiejl! salil! valstybil! archyvinil! institucijl! - Lenkijos valstybinil!
archyvl! vyriausiosios direkcijos ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos
bei archyvinio
palikimo issaugojimo
specialistl! bendradarbiavimo
t~stinumas ir aktyvinimas
yra labai
svarbus bendro kultfuos paveldo issaugojimui.

1.2. Ekspertai

su pasitenkinimu
pazymejo
stiprejanti
bendradarbiavim'l
tarp Lenkijos
ir
Lietuvos specialistl!
bendro rasytinio paveldo apsaugos
srityje. Salys aukstai ivertino
ligsiolini bendradarbiavim'l
apsikeiciant
informacija,
susijusia su lenkiskl! ir lietuvish!
leidinil! paieska ir patvirtino, kad ji prat~s ir pIes.

1.3. Lenkijos salis pranese, kad iki sill metl! pabaigos bus baigtas Projekto Ostbalticum
III
etapas
(glob oj ant UNESCO),
kurio
tikslas
yra Kauno
Gubernijos
archeologinio
inventoriaus,
kuri TelSiuose
1907 metais sudare Mykolas
Eustachijus
Brensteinas,
isleidimas ir mokslinis paruosimas (tomas lenkl!, lietuvil! ir angll! kalbomis).

2. Muziej4, bibliotek4 ir archyv4 bendradarbiavimas
2.1. Salys sutare, kad tikslinga t~sti ir stiprinti bendradarbiavim'l
tarp muziejl!, bibliotekl! ir
archyvl! organizuojant
specialistl!
vizitus, muziejininh!,
restauratoril!,
skaitmenintojl!,
metaduomenl!
rengejl! ir kitl! specialistl! stazuotes, organizuojant
konferencijas,
rengiant
parodas, ruosiant mokslinius leidinius, uztikrinant muziejl! kolekcijl! mobilumq, prieig'l prie
muziejl! rinkinil! ir fondl!. Salys sutaria, kad reikia koordinuoti
ir dokumentuoti
si
bendradarbiavim'l.
2.2. Salys siUlo uzmegzti
rysius ir pIetoti bendradarbiavim'l
tarp Lietuvos
ir Lenkijos
institucijl!, atsakingl! uz muziejinil! vertybil! skaitmeninim'l:
is Lietuvos puses - Lietuvos
Dailes
muziejaus
filialas
ir LIM IS centras;
is Lenkijos
puses
- Nacionalinis
muziejininkystes
institutas (NIMOZ).
2.3. Lenkijos salis pristate galimybes
acionaliniame
institute Lietuvos specialistams organizuoti stazuotes
2.4.

muzeologijos
ir mokymus.

Ir kolekciN

apsaugos

Salys patvirtino, kad yra tikslinga Ekspertl! grupes sudetyje isteigti Lietuvos ir Lenkijos
nacionalinil! bibliotekl! direktoril! pavaduotojl! vadovaujam'l
bendr'l grup~, Skirt'l susitarti
del asmenl! ir geografinill
pavadiniml!,
naudojaml!
abiejl! salil! bibliotekl!
katalogl!
bibliografiniuose
irasuose, rasymo. Ekspertai siUlo abiejl! salil! nacionalinems
bibliotekoms
darbo tvarka susitarti del Silt grupil! sudeties iki 2014 met4. balandzio men. pabaigos. Pirmas
grupes susitikimas ivyks Varsuvoje iki 2014 m. pabaigos, kitas - Vilniuje 2015 metais.

2.5. Salys prat~s archyvinil! dokumentl!
Salil! finansinems galimybems.

kopiN

mainus

pariteto

principu,

atitinkamai

abiejL!

2.6. Lenkijos salis pasiuJe organizuoti mokymus Lietuvos specialistams
Lenkijos archyvinese
institucijose
archyvinil!
medziagll
apsaugos ir konservavimo
metodl!, paleografijos
ir
archyvinil! medziagl! apdorojimo metodikos klausimais.
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2.7. Salys keisis patirtimi ir pIes bendradarbiavim'l bendro archyvinio paveldo srityje, taip pat
bendradarbiavim'l tarp UNESCO programos "Pasaulio atmintis" nacionalinit! komitett!.
2.8. Salys imsis priemonit!, kad kuriant daugiakalbius tezaurus butl~ sudarytos geresnes s'llygos
prieigai prie salit! archyvuose saugomt! baznytines metrikacijos dokumentt! skaitmeninil~
kopijt!, skelbiamt! nacionaliniuose skaitmeninio turinio interneto portaluose (skaitmeninese
biblioteko e).
2.9. Salys susitaria, kad, gavus kitos Salies sutikimq, galima publikuoti is atitinkamai Lenkijos
arba Lietuvos gautas skaitmenines dokumentt! kopijas nacionaliniuose skaitmeninio turinio
portaluose.
3. Kultiiros paveldo apsauga
3.1.

utarta t~sti dvisali bendradarbiavim'l restauruojant Uzutrakio dvaro kompleks'l'

3.2. Salys sutare sukurti
vykdant restauravimo,
(Vilniaus Sv. Dvasios
baznyCios, antkapiniai

darbo grup~, kuri numatytt! tolimesnio bendradarbiavimo gaires,
konservavimo ir tyriml~ projektus ypatingai svarbiuose objektuose
(buv. dominikontV, bernardint! Sv. Pranciskaus ir Sv. Bernardino
paminklai ir koplycios Vilniaus kapinese).

3.3. Salys susitare siekti organizuoti mokymus ir bendrai konservuoti kulturos pavel do
objektus Lenkijoje ir Lietuvoje, bendradarbiaujant Vilniaus, Varsuvos ir Krokuvos dailes
akademijoms bei abiejt! salit! restauratorit! sctiungl~nariams.
3.4. Salys pripazino, kad artimiausiu laiku tikslinga kartu surengti seminar'l apie Lietuvos ir
Lenkijos sienines tapybos tyrimus, kon ervavim'l ir restauravim'l'
3.5. Salys nutare, kad bus pasirasyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Kultfuos paveldo
departamento prie Kultfuos ministerijos ir Lenkijos Nacionalinio paveldo instituto.
4. Keitimasis genua patirtimi
4.1. Salys susitare keistis naujausia paveldosaugine literatura bei metodiniais leidiniais.
4.2. Salys susitare keistis gerctia patirtimi kultllfos paveldo edukacijos, paveldo saugojimo
ekstremalit! situacijt! metu, ypac gaisfl! prevencijos ir tvarkybos darbl~ po gaisrt! srityje,
organizuojant specialistt! vizitus, rengiant seminarus.
4.3. Salys nustate, kad bendradarbiaus igyvendinant bendrus mokslinius, tyrimo ir mokym~
projektus, susijusius su meno ir architekturos,
ypatingai medines, apsauga bei
konservavimu, muzeologija, rinkinit! ir kultliros paveldo apsauga kilus pavojui.
4.4. Salys susitare t~sti Lietuvos specialistl! stazuotes tarptautineje podiplominit! studij~ vasaros
mokykloje" esvyziaus akademija".
4.5. Salys t~s archeologt! bendradarbiavim'l ir pagal galimybes
nelegalit! archeologinit! kasinejiml~ prevencij'l'

keisis

informacija

aple

4.6. Salys bendradarbiaus meno kurinit!, kultLiros paveldo objektt! bei archyvinil~ dokumentt!
nelegalaus isveZimo klausimais.
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S. Istorines atminties issaugojimas
5.1. Salys rems abiej4. valstybi4. kultfuos pavel do ypatingai svarbi4. asmen4. iamzinim<t. Saly
pareiske vali<t bendradarbiauti rengiantis Mykolo Kleopo Oginskio 250-tU4. girnimo metini4.
paminejimui 2015 metais UNESCO ir Stanislovo Moniuskos 200-tU4. girnimo metini4.
jubiliej4. 2019 metais. Salys pritaria M.K. Oginskio kultfuos kelio kurimui.
5.2. Salys sutaria bendradarbiauti organizuojant dvisal~ konferencij<t apie lietuvi4. ir lenk4.
migracijas Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais.
5.3. Salys skatina laikytis dvikalbystes principo pateikiant informacij<t prie kultlLrOSpaveldo
objekt4. ar rasant uZrasus ant paminkl4. ir atminties vietose.
5.4. Salys bendradarbiaus issaugant atminties vietas, kapus ir kari4. kapines. Salys supazindino
viena kit<t su esama situacija del paminkl4. Varenoje ir Berznykuose bei sieks ieskoti nauj4.
sprendimo bud4..
5.5.

Lietuvos salis informavo apie Paneri4. atminties vietos sutvarkymo konkurso s<tlygas ir
Lenkijos ekspert4. itraukim<t i specialistL! grup~, svarstanCi<t sios atminties vietos sutvarkymo
projektus. Lenkijos salis informavo apie Lenkijos ZYd4. istorijos muziejaus ekspozicijos
dali, skirt<t zudyni4. Paneriuose atminties vietai ir pakviete Lietuvos sali skirti atstovq, kad
issakyt4. nuomon~ del sios dalies nuolatineje ekspozicijoje.

6. Salys susitare, kad kitas Lietuvos - Lenkijos Kulturos paveldo issaugojimo ekspert4. grupes
posedis ivyks Lenkijos Respublikoje. Tiksli susitikimo data ir vieta bus nustatyta darbo
tvarka.

7. Sis Protokolas parengtas dviem egzemplioriais,
vienod<t gali<t.
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lietuvil! ir lenk4. kalba; abu tekstai turi

