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Europos paveldo dienos. 50 šalių pristato retai
demonstruojamus paveldo objektus
Tikimasi, kad per ateinantį mėnesį tūkstančius visuomenei retai atveriamų objektų
nemokamai aplankys ir specialiuose Europos paveldo dienų renginiuose dalyvaus daugiau
kaip 20 mln. žmonių. Kasmet rugsėjį vykstančios Europos paveldo dienos minimos
penkiasdešimtyje šalių visoje Europoje.
„Europos paveldo dienos – nuostabi galimybė atrasti kultūrinius lobius, kurie neretai slypi
visai čia pat. Apie kai kuriuos iš jų žmonės gali būti nė negirdėję, kiti plačiajai visuomenei
apskritai neprieinami. Atvertos durys į šias vietas padės piliečiams pamatyti ir suvokti
mūsų bendrą ir įvairų kultūros paveldą – vieną iš Europos karūnos brangakmenių“, –
kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė
Androulla Vassiliou.
Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotoja Gabriella Battaini-Dragoni sakė:
„Europos piliečiai labai giria šią bendrą iniciatyvą. Vietos savivaldybių ir regioninių
institucijų vykdoma programa sėkmingai gyvuoja jau daugiau kaip 20 metų. Kasmet
įvairių Europos šalių bendruomenės susiburia į „kultūros šeimą“ ir populiarina be galo
turtingą mūsų kultūros paveldą.“
Visuomenei bus suteikta galimybė lankyti įvairius paveldo objektus ir dalyvauti pačiuose
įvairiausiuose renginiuose. Pavyzdžiui, Prancūzija kviečia pamatyti retai viešinamas ir
netikėtas paveldo apraiškas – sienose įmūrytus, po žeme užkastus, gamtoje paslėptus
„lobius“, o Jungtinės Karalystės miestas Lidsas – apatiniais drabužiais ir sumuštiniais
garsėjančio prekybos tinklo „Marks & Spencer“ archyvą. Vokietija rengia visų formų
medienos dirbinių nuo neolito laikų parodą, o Belgijos sostinėje Briuselyje vyksianti
iniciatyva „Statybos menas“ padės visuomenei sužinoti, kaip inžinerijos ir technikos plėtotė
veikė architektūros raidą.
Nemažai šalių, siekdamos pabrėžti iniciatyvos europinį mastą, prisideda prie bendrų
renginių organizavimo. Pavyzdžiui, Ispanija, Ukraina, Moldova ir Gruzija drauge sukūrė
interneto svetainę, susiejančią visos Europos vyno muziejus, o buvusioji Jugoslavijos
Respublika Makedonija, Slovėnija, Prancūzija ir Belgija bendradarbiauja jaunimo mainų ir
švietimo paveldo klausimais srityje.
Be to, 21 Europos šalyje vyksta fotografijų konkursas „Wiki loves monuments“, kuriuo
siekiama paskatinti žmones atrasti savo gyvenamosios vietovės kultūros, istorijos ir
mokslo paminklus.
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Tolesni veiksmai
Spalio 14–16 d. Nikosijoje (Kipras) vyksiančiame penktajame Europos paveldo dienų
forume dalyvaus ir Komisijos narė Androulla Vassiliou. Forume daugiausia dėmesio bus
skiriama informacinių ir ryšių technologijų vaidmeniui suteikiant žmonėms geresnę prieigą
prie kultūros paveldo ir skatinant juos dalyvauti išsaugojimo veikloje.

Europos paveldo dienos. Pagrindiniai faktai.
Europos paveldo dienos pirmą kartą surengtos 1985 m. Nuo 1999 m. jos rengiamos kaip
bendra Europos Komisijos ir Europos Tarybos iniciatyva. Europos paveldo dienose
dalyvauja 50 Europos kultūros konvenciją pasirašiusių šalių. Jos supažindina piliečius su
kultūros vertybėmis ir atveria lankytojams istorinių pastatų, paprastai neprieinamų
visuomenei, duris. Kultūros renginiuose pristatomi vietos gyventojų gebėjimai ir
tradicijos, architektūra ir menas, ir drauge siekiama padėti Europos piliečiams geriau
suprasti vieniems kitus.
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