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EUROPOS PAVELDO DIENOS (EPD) 

SKIRTOS SUPAŽINDINTI VISUOMENĘ 

SU KULTŪROS PAVELDU, SKATINTI JĮ 

PUOSELĖTI. 

IDĖJA PRADĖTI RENGTI ŠIAS 

DIENAS GIMĖ PRANCŪZIJOJE DAR 

1984 METAIS, O NUO 1991 METŲ, 

EUROPOS TARYBAI INICIJAVUS IR 

EUROPOS KOMISIJAI PARĖMUS, 

JOS IMTOS RENGTI VISOJE 

EUROPOJE. 

LIETUVOJE PIRMOSIOS EPD 

SURENGTOS 1994 METAIS. 
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mūsų 
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EPD RENGINIŲ (EUROPOS, NACIONALINIU, 

REGIONINIU IR VIETOS LYGMENIU) SĖKMĖ YRA 

ĮSPŪDINGA. KIEKVIENAIS METAIS DEŠIMTIS 

TŪKSTANČIŲ PAVELDO VIETŲ 50-YJE 

EUROPOS VALSTYBIŲ APLANKO DEŠIMTYS 

MILIJONŲ PILIEČIŲ.  
 

EPD RENGINIŲ METU SIEKIAMA: 

 atkreipti visuomenės dėmesį į praėjusių 

šimtmečių istoriją, kultūros paveldo įvairovę; 

 kuo daugiau žmonių sužadinti norą pažinti 

kultūros paveldo objektus savo vietinėje 

aplinkoje – pastatus, kurie yra kasdienio 

kraštovaizdžio dalis, bet dažnai lankytojų 

nepritraukia; 

 gilinti visuomenės žinias apie konkrečius 

kultūros paveldo tipus; 

 išsamiau supažindinti visuomenę su tam 

tikrų kultūros paveldo objektų apsaugos, 

išsaugojimo ir pakartotinio naudojimo 

sudėtingumu;  

 kurti „paveldo bendruomenės“ jausmą, 

remiantis konkretaus kultūros paveldo 

pažinimu ir siekiu jį populiarinti; 

 padėti platinti gilesnę paveldo 

koncepciją, apimančią ne tik paminklus 

ir architektūrinę aplinką, bet ir žinias, 

praktinę patirtį bei nematerialųjį 

paveldą. 

 

“Įkvėpti 

gyvybės mūsų 

paveldui” 



 

EPD ORGANIZUOJAMOS PAGAL ŠIUOS 

BENDRUOSIUS PRINCIPUS: 
 

 EPD vyksta kasmet, vieną iš rugsėjo savaitgalių;  

 EPD renginys turi atitikti tų metų temą; 

 EPD prioritetai – atverti pastatus ir vietas, kurios paprastai 

yra uždaros visuomenei;  

 EPD gali būti suplanuoti apsilankymai į pastatus ir vietas, 

kurios paprastai atviros visuomenei, jei ten 

organizuojami renginiai, kurie skiriasi nuo įprastų 

programų (specialios ekskursijos, parodos, koncertai, 

konferencijos, žaidimai ir kt.);  

 Dalyvavimas EPD renginiuose turi būti nemokamas; 

 EPD turi skatinti mokyklinio amžiaus jaunimą dalyvauti 

šioje veikloje su visa šeima;  

 Pavadinimas „Europos paveldo dienos“ privalomas 

visiems renginių organizatoriams, kurie pageidauja būti 

susijusę su šiomis dienomis;  

 Visoje renginiui skirtoje reklaminėje informacijoje, turi 

būti naudojamas EPD logotipas. 

NORĖDAMI ORGANIZUOTI EPD RENGINĮ IKI GEGUŽĖS 31 D. 

SUSISIEKITE SU EUROPOS PAVELDO DIENŲ KOORDINATORIUMI 

(ŽEMIAU NURODYTU EL. PAŠTU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ATVERK KULTŪROS PAVELDO DURIS, 

PAKVIESK KITUS PRO JAS ĮŽENGTI ! 

El.paštas:  violeta.ladys@kpd.lt 

Svetainė: http://kpd.lt/epd2019/, 

https://www.europeanheritagedays.c

om/ 

Facebook: Europos paveldo dienos 

Lietuvoje,  

 

mailto:violeta.ladys@kpd.lt
http://kpd.lt/epd2019/apie-epd/
https://www.facebook.com/Europospaveldodienos/
https://www.facebook.com/Europospaveldodienos/

