EEE FINANSINIO MECHANIZMO DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO
PROJEKTAS: RENGINIŲ CIKLAS “KULTŪROS KELIAI REGIONŲ VYSTYMUI”
Pirmoji dalis

KONFERENCIJA: KULTŪROS KELIŲ VAIDMUO REGIONŲ VYSTYMUI VYSTYTOJŲ
AKIMIS
Spalio 7 d., Kaunas
Konferencija skirta dvišalio Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimo vystant kultūros
kelius skatinimui ir patirties bei žinių tarp kultūros kelių vystytojų apsikeitimui.
Konferencijos dalyviai kviečiami diskutuoti apie kultūros kelių socialinę, ekonominę ir
kultūrinę naudą regionams. Ši tema bus nagrinėjama pasitelkiant Norvegijos ir Lietuvos
patirtis.
Konferencijos svečiai iš skirtingų kultūros kelių interesų grupių (kultūros institucijų,
kultūrinio turizmo centrų bei regionų savivaldos) pasidalins savo įžvalgomis apie kultūros
kelių vystymo ypatumus: priemones, šaltinius, strategijas ir kultūros kelių įtaką socialiniam
bei ekonominiam regionų augimui.
PROGRAMA
2019 m. spalio 7 diena, pirmadienis
Renginio vieta: Pažaislio vienuolyno ansamblio istoriniuose svečių namuose įsikūręs sveikatingumo
kompleksas Monte Pacis, T. Masiulio g. 31, Kaunas 52436
Renginį moderuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Dileta Nenėnė
09.30-10.00 Registracija, dalyvių sutikimas
10.00-10.45 Sveikinimo žodžiai:
LR Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas
LR Ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius (nepatvirtintas)
Norvegijos Ambasadorius Lietuvoje Karsten Klepsvik

10.45-11.30 Tema: Kultūros keliai kultūrinio turizmo kontekste ir jo socialinis bei
ekonominis potencialas regionuose
Pranešimai:
Kultūrinis turizmas kaip vietos ir regionų augimo šaltinis. Šv. Olavo kelias
kultūrinio turizmo kontekste: sąlygos, vystymasis ir poveikis
Hans Morten Løvrød, Nacionalinio piligrimų centro ir Šv. Olavo kelio vadovas,
Norvegija
Suprasti kontekstą. Socialinių mokslų ir kultūros tyrimų srities analitinės
perspektyvos su konkrečiais vietiniais „St.Olav Ways“ pavyzdžiais
Roger Jensen, Oslo regioninio piligrimų centro vadovas, Norvegija
11.30-12.15 Diskusija: Kokį poveikį kultūrinis turizmas galėtų daryti Lietuvos regionų
plėtrai? Diskusijos dalyviai: kultūros viceministre Ingrida Veliutė, ekonomikos ir
inovacijų viceministras (nepatvirtintas), vidaus reikalų viceministras Tautvydas
Tamulevičius, Tomas Sutkaitis, Regioninės kultūros tarybos narys, bei kviestiniai
pranešėjai iš Norvegijos Hans Morten Løvrød ir Roger Jensen
12.15-13.15 Pietų pertrauka
13.15-14.15 Tema: kultūros kelių valdymas ir verslo įtaka
Pranešimai:
Kaip savivaldybės gali pritaikyti vietos kultūros paveldą tvariai vietinio
turizmo plėtrai?
Camilla Vandvik, patarėja turizmo klausimais iš Karmøy savivaldybės, Norvegija
Regionų bendradarbiavimo turizmo srityje gerosios praktikos pavyzdžiai
Gunhild Vevik, komunikacijos vadovė Stavanger ir Reisemål Ryfylke regionų
turizmo centre, Norvegija
Kaip šiuolaikinio meno keliai gali skatinti verslumą, turizmą ir vietinį
aktyvumą?
Lena Hanson, iniciatyvos Kunst rett vest, skatinančios šiuolaikinio meno sklaidą
regionuose, vadovė, Norvegija
14.15-15.00 Diskusija: „Kokie yra įmonės iššūkiai ir sprendimai palaikant kultūrinius
maršrutus?“
Dalyviai: Eugenija Vagnerienė, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos atstovė, Keliauk
Lietuvoje atovas/-ė (TBC), Žydų bendruomenės atstovas/-ė (TBC), Vilma
Griškevičienė, Asociacijos “Kultūros kolegija” atstovė, Raseinių savivaldybės
atstovas/-ė(TBC)
15.00-17.00 Kultūrinė programa
(TBC)

Antroji dalis

SEMINARAS: KULTŪROS PAVELDAS IR JO LANKYTOJAI, TINKLAVEIKIA IR
PRODUKTO KŪRIMAS
Spalio 8 d., Kaunas
Seminaru siekiama suteikti aktualių praktinių žinių ir įgūdžių kultūros kelių vystytojams ir
suinteresuotoms šalims kultūros paveldo komunikacijos ir interpretavimo, lankytojų
patirties gerinimo, tinklo kūrimo ir produkto plėtros srityse.
PROGRAMA
2019 m. spalio 8 diena, antradienis
Renginio vieta: Pranciškonų piligrimų namai Domus Pacis, Papilio g. 9, Kaunas, LT-44275,
Renginį moderuoja Lietuvos paminklų projektavimų tarnybos vadovė Viltė Janušauskaitė ir
metodinio gido „Kūrybiška vietokūra“ autorius Eugenijus Kaminskis

9.30-10.00

Registracija

10.00-10.10 Seminaro ir kultūros kelių koncepcijos Lietuvoje pristatymas
Koncepcijos autoriai:
Rugilė Puodžiūnienė, LR Kultūros ministerija
Alfredas Jomantas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
10.10-11.20 Tema: Kultūros kelių komunikacija
Pranešimas:
Kultūros paveldo teminės interpretacijos ir darbas su vietinėmis
bendruomenėmis kuriant prasmingą kultūros kelių lankytojų patirtį:
Šanono upės Airijoje pavyzdys
Peter Phillipson, paveldo komunikacijos ir interpretacijos ekspertas iš „Tell Tale“
organizacijos, Didžioji Britanija
11.20-11.40 Kavos pertrauka
11.40-13.00 Praktinės dirbtuvės apie kultūros kelių temų parengimą: priemonės ir
metodai, kultūros kelių temos Lietuvoje
Susan Cross, paveldo komunikacijos ir interpretacijos ekspertė iš „Tell Tale“
organizacijos, Didžioji Britanija
13.00-14.30 Pietų pertrauka

14.30-15.00 Tema: Kultūros keliai ir tinklaveika
Pranešimas:
Tinklaveikos galia: partneryčių vaidmuo kultūros kelių
pagrindiniai veikėjai, tvarios partnerystės užtikrinimo būdai
Inger Harlevi, Hanzos kulūros kelio atstovė

plėtroje,

15.00-15.30 Tema: Kultūrinio turizmo potencialas Lietuvoje
Kultūros kelių operatorių diskusija
16.20-16.50 Praktinės dirbtuvės: kultūrinių verčių pritaikymas kultūriniam turizmui
Susan Cross
16.50-

Baigiamosios pastabos

