Tarptautinė konferencija
„E. F. André šiaurės parkų kelias“

Vilnius – Trakai – Palanga, 2011 m. rugsėjo 22–24 d.
KVIETIMAS IR INFORMACIJA DALYVIAMS
Organizatoriai: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Palangos miesto botanikos parkas,
E. F. Andrė klubas Lietuvoje.
Partneriai: Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjunga, Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos karališkoji bajorų
sąjunga,
VšĮ Lietuvos arboristikos centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Palangos miesto
savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė.
Organizacinis komitetas:
Ko-pirmininkai: Gintaras Abaravičius (Trakų INP), Vaiva Deveikienė (E. F. Andrė klubas Lietuvoje),
Antanas Sebeckas (Palangos miesto botanikos parkas).
Pirmininkų pavaduotojai: Leona Jančiauskienė (Trakų INP), Steponas Deveikis (E. F. Andrė klubas
Lietuvoje).
Nariai: Loreta Marcinkevičienė (Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras), Jonas Kietavičius
(Trakų rajono savivaldybės taryba), Romas Marčius (Klaipėdos universitetas), Jonas Ragauskas
(Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga), Vytas Rukšėnas (Lentvario seniūnas), Povilas Plūkas (VJO
„Lentvario parko renesansas“), Valdas Pakusas (Palangos botanikos parkas).
Mokslo komitetas:
Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, VGTU (pirmininkas);
Prof. dr. Petras Grecevičius, Klaipėdos universitetas;
Prof. dr. Birutė Galinienė, VU, LTVA
Doc. dr. Gintaras Stauskis, VGTU
Dr. Albinas Mocevičius, VGTU
Monique Mosser, CNRS, Prancūzija
Florence André Olivier, Centre Ledoux, Université Paris 1, Prancūzija
Andželika Kriaučiūnienė, Trakų INP
Renginio globėjai: Prancūzijos ambasada Lietuvoje (Ambasadorius François Laumonier); Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija (Ministras Arūnas Gelūnas).
Data ir vieta: 2011 m. rugsėjo 22–24 dienomis Užutrakio, Lentvario, Trakų Vokės ir Palangos
parkuose.

Tematika. 2011 m. pažymimi kaip E. F. André (1840–1911) parkų metai, todėl pagrindiniai
konferencijos akcentai yra skiriami šiai temai. Tačiau parkas, ypač istorinis parkas, yra
daugiasluoksnis reiškinys, turintis savo meninę raišką, daugiabriaunę funkcijų ir naudojimo galimybių
skalę, savo aplinkos socialinį, kultūrinį, ekonominį kontekstą. Tai reikia analizuoti, modeliuoti,
apgalvoti priimant sprendinius dėl tokių parkų apsaugos ir gaivinimo programų.
Turime puikią progą pasitarti ir pasidalinti patirtimi apie senųjų parkų, tiek E. Andrė ir jo sūnaus Renė
Andrė kurtų parkų, tiek kitų istorinių parkų Lietuvoje priežiūros, tvarkymo, atkūrimo klausimais.
Renginio kalbos: lietuvių, prancūzų. Bus užtikrintas nuoseklus pranešimų vertimas. Tekstus leidiniui
galima pateikti lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.
Konferencijos /forumo programa susideda iš kelių dalių – sesijų, vyksiančių tris dienas visuose
E. Andrė Lietuvoje kurtuose parkuose. Programa/darbotvarkė pridedama
Pirmoji diena, 2011-09-22 skiriama plenarinių pranešimų sesijai Užutrakyje „E. André šiaurės
parkų kelias“. Čia pranešimus skaitys viešnios iš užsienio ir Lietuvos kultūros paveldo specialistai.
Antroji diena, 2011-09-23 skiriama pažintinėms išvykoms į Lentvario ir Trakų Vokės parkus. Po
pietų Trakų Vokėje organizuojamas teminių pranešimų sesija/seminaras „Istoriniai parkai:
sociokultūrinis ir ekonominis kontekstas“. Seminare pranešimus skaitys Europos institucijų
finansuojamų projektų vadovai, Lietuvos specialistai, analizuojantys parkų gaivinimo, socialinės
komunikacijos, ekonomikos ir investicijų klausimus.
Trečioji diena, 2011-09-24 bus skirta išvykai į Palangos parką. Palangos parką pristatys Klaipėdos
universiteto, Palangos miesto specialistai, parko tyrinėtojai.
Dalyviai. Konferencijoje pranešimus skaitys kviestiniai pranešėjai ir specialistai, organizatoriams
pateikę aktualios tematikos pranešimų tekstus.
Klausytojais kviečiami savivaldybių specialistai, studentai, akademinių institucijų atstovai, visi,
kuriuos domina istorinių parkų, pirmiausia E. André kurtų parkų, likimas ir ateitis.
Dalyvauti galima vieną, dvi ar visas tris dienas. Reikia užsiregistruoti elektroniniu paštu:
lkasforumas@gmail.com iš anksto iki 2011-09-19. Registracijos forma pridedama.
Mokslo darbų leidinys. Bus parengtas ir išleistas konferencijos mokslo darbų (pranešimų tekstų ir
straipsnių) rinkinys. Jame spausdinami tekstai lietuvių, prancūzų, anglų, lenkų kalbomis.
Kontaktiniai asmenys: Vaiva Deveikienė, E. F. André klubas Lietuvoje, tel. 86 87 40812
Leona Jančiauskienė, Trakų INP direkcija, tel. (8 528) 55006

