Kvietimas teikti pranešimų santraukas / Call for papers
(English version bellow)
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Kultūros paveldo aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“
skirta UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimui ir
Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos 30-mečiui
2020 m. spalio mėn. 15-16 d.
Vilnius (Vilniaus dailės akademija), Vytėnai (Panemunės pilis)

Vlado Ščiavinsko nuotrauka

Kviečiame teikti pranešimų santraukas tarptautinei mokslinei-praktinei konferencijai „Kultūros paveldo
aktualijos: patirtis, inovacijos, partnerystė“, kuri vyks 2020 m. spalio mėn. 15-16 d., Vilniuje (Vilniaus
dailės akademija) ir Vytėnuose (Panemunės pilis), Lietuvoje.
Ši Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos rengiama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija yra
skirta ne tik apžvelgti per tris veiklos dešimtmečius nuveiktus darbus, bet ir atskleisti visuomenei ir
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profesionalams išsaugotų kultūros paveldo objektų mastą; kritiškai įvertinti naudotus apsaugos metodus;
pasisemti ir pasidalinti būtent naujomis žiniomis, metodais, technologijų taikymo ypatumais; susipažinti su
gerosios patirties pavyzdžiais; įtraukti visuomenę į tolesnę diskusiją ir bendradarbiauti.
Į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją kviečiami restauratoriai, architektai, architektūrologai ir
dailėtyrininkai, kultūros paveldo specialistai bei paveldu susirūpinusi visuomenė. Dvi dienas truksiančiame
renginyje bus perskaityti pranešimai aktualiomis šiandienos ir ateities paveldo tvarkybos, apsaugos ir
išsaugojimo temomis, vyks diskusijos, kurios tęsis restauruotuose ir teberestauruojamuose objektuose.
Numatomos konferencijos sesijų teminės grupės:
1. Nekilnojamasis kultūros paveldas (kultūrinis kraštovaizdis ir urbanistinė aplinka, mūrinės ir
medinės architektūros paveldas, interjeras, kt.)
2. Kilnojamasis kultūros paveldas (tapyba, skulptūra, baldai, raštijos paveldas, kt.)
3. Paveldas ir bendruomenės
Santraukas prašome pateikti lietuvių arba anglų kalba:
a) pranešimo santraukos apimtis iki 2500 spaudos ženklų;
b) CV ir trumpas mokslinės/praktinės veiklos aprašymas;
c) visa kontaktinė informacija (įskaitant el. paštą).
Pranešimams skiriama 20 minučių bei papildomas laikas diskusijai (10 min). Konferencijos kalbos yra
lietuvių ir anglų.
Svarbios datos:
•
•
•

Pranešimo santrauką kviečiame teikti el. paštu conference.invilnius@gmail.com iki 2020 m.
liepos 30 d.
Pranešimas apie atrinktas paraiškas bus skelbiamas iki rugpjūčio 15 d.
Konferencijoje numatytas sinchroninis vertimas, todėl parengti pranešimai turi būti atsiųsti iki 2020
m. spalio 1 d.

Sąlygos: dalyvavimas konferencijoje nemokamas, organizatoriai taip pat padengia užsienio pranešėjams
apgyvendinimo išlaidas (2020 m. spalio 14-17 d., trys nakvynės su pusryčiais), pagal galimybę dalinai
kompensuoja kelionės išlaidas bei visų pranešėjų pietus ir ekskursijas.
Projekto vadovas: architektas Arūnas Boruta
Konferencijos organizacinis komitetas: doc. dr. Rasa Butvilaitė (Pirmininkė), prof. dr. Jonas Rimantas
Glemža, dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Dalia Jonynaitė, Vidutė Povilauskaitė, Marius Daraškevičius, Giedrė
Gajauskaitė, Indrė Valkiūnienė.
Šią konferenciją remia Lietuvos kultūros taryba, konferencijos partneris – Vilniaus dailės akademija.
Konferencija vyks Vilniaus dailės akademijoje Vilniuje (Maironio g. 6, Gotikinė salė) ir Vilniaus dailės
akademijos filiale Vytėnuose (Panemunės pilis).
Konferencija yra įtraukta į 2020 m. UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo programą.
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