
Kvietimas susipažinti su nauju moksliniu leidiniu, skirtu kultūros paveldo apsaugai 

 

ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas kviečia susipažinti su nauju 2016-12-28 paskelbtu 
moksliniu leidiniu – skaitmenine knyga „Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai 
kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais. ICOMOS doktrinos 
šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai“ (sudarytoja Jūratė Markevičienė, leidėjas 
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas). 

Apie knygą 

Ši interaktyvi skaitmeninė knyga parengta įgyvendinant ICOMOS LNK 2016 m. projektą, kurį finansavo 
Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Knygos tikslas – plačiai supažindinti su šiuolaikinės tarptautinės paveldo saugos principais, padaryti juos 
lengvai prieinamus kiekvienam Lietuvos gyventojui, bendruomenei, valdžios institucijai.  Naujausios 
tarptautinės patirties žinojimas itin aktualus Lietuvos kultūros paveldui išsaugoti, o iki šiol neturime 
išsamių verstinių veikalų ir naujausių šaltinių. Todėl ICOMOS doktrinos šaltinių visumos vertimas į 
lietuvių kalba naudingas įvairioms visuomenės grupėms – nuo mokslininkų iki vietos bendruomenių ir savo 
krašto paveldu besidominčio jaunimo, nuo politikų ir valstybės tarnautojų iki kaimo mokytojų.  

Knyga viešai prieinama interneto adresu www.icomoschartijos.lt. Ją skaitant galima atlikti visatekstę 
paiešką, o per aktyvias išorines nuorodas pasiekti išverstųjų tekstų originalus (šaltinių interneto adresas: 
www.icomos.org), susijusius ICOMOS, Jungtinių Tautų, UNESCO, Europos Tarybos dokumentus, jų 
rengėjų svetaines ir pan. Visą knygą arba atskirus dokumentus pdf formatu leidžiama parsisiųsti, 
išsispausdinti ir naudotis, tačiau tik asmeninėms reikmėms ir tik taip, kaip joje nurodyta. Per knygos 
svetainę skaitytojai gali teikti savo pastabas ir siūlymus. 

Knygos apimtis beveik 15 aut. lankų. Ją sudaro 25-i ICOMOS doktrinos dokumentai: chartijos, principai, 
rezoliucijos, deklaracijos ir ICOMOS etikos kodeksas. Šaltinių ir jų vertimo pobūdį pristato išsamus įvadas, 
o visų dokumentų vertimai turi tekstinius ir įvadinius mokslinius komentarus. Sudarytas ir ICOMOS 
doktrinos šaltiniuose vartojamų pagrindinių sąvokų žodynėlis (anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbomis), 
kurio tikslas – padėti skaitytojams veiksmingiau lyginti ICOMOS šaltinių (anglų kalba) ir šaltinių vertimų 
sąvokas, taip pat supažindinti su pagrindinėmis šiuolaikinio paveldo saugos diskurso koncepcijomis.  



Apie ICOMOS doktriną 

ICOMOS yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, skirta kultūros paveldo pažinimui ir išsaugojimui 
tarptautiniu lygmeniu palaikyti. Kultūros paveldo srityje ICOMOS yra viena įtakingiausių pasaulyje 
ekspertinių organizacijų (greta ICOM, ICCROM, IFLA), Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) asocijuotoji partnerė ir oficiali ekspertė Pasaulio paveldo konvencijos klausimais. 
Todėl į šią kolektyvinę ekspertų iš viso pasaulio išmintį atsižvelgia tiek UNESCO, tiek įvairių šalių 
valdžios institucijos, įtraukdamos ICOMOS apibrėžtus principus ir standartus į tarptautines sutartis, 
nacionalinius teisynus, paveldo profesionalų rengimo universitetines programas. 

Svarbiausia ICOMOS veiklos ir atsakomybės už kultūros paveldą sritis yra šiuolaikinės paveldo saugos 
filosofijos ir teorijos, taip pat etinių, teisinių ir mokslinių-profesinių veiklos principų – ICOMOS doktrinos 
– kūrimas ir puoselėjimas. ICOMOS doktrina – tai visuma, tęstinė filosofinė, teorinė ir metodologinė 
sistema, nuosekliai kuriama nuo organizacijos įsteigimo 1965 m. Ją sudaro oficialūs ICOMOS tekstai: 
chartijos, rezoliucijos, deklaracijos ir kiti dokumentai. Pradėjusi Venecijos chartija (1964 m.), ICOMOS 
sukūrė tvirtą vientisą filosofinį, doktrininį ir administracinį pagrindą tvariam paveldo konservavimui 
įgyvendinti visame pasaulyje. Šis pagrindas gali būti taikomas ne vien mokslinei minčiai plėtoti, bet ir 
geriausiai praktikai skatinti. Svarbiausias ICOMOS doktrinos tikslas yra daryti įtaką savo narių ir apskritai 
paveldo profesionalų veiklai. Tačiau ICOMOS taip pat stengiasi įkvėpti nacionalinės, regioninės bei vietos 
valdžios institucijas priimti ICOMOS skatinamus požiūrius kiekvienoje specifinėje kultūros paveldo srityje.  

Konkretūs ICOMOS doktrinos dokumentai skiriasi savo tikslais ir turiniu. Tačiau kiekviename sistemingai 
pabrėžiama būtinybė užtikrinti bendruosius dalykus, be kurių paveldas apskritai negalėtų išlikti: mokslinių 
tyrimų ir dokumentavimo privalomumą bei pobūdį, dokumentavimo įrašų viešą prieinamumą, 
konservatorių-restauratorių ir paveldosaugininkų profesiją ir jai būtiną profesinį išsilavinimą, žinias ir 
įgūdžius, taip pat bendruosius paveikos kultūros paveldui  principus, visuomenės dalyvavimo užtikrinimą ir 
pan. 

Apie šaltinių vertimo pobūdį 

Siekėme kuo tiksliau perteikti Lietuvos skaitytojams tarptautinį kontekstą, supažindinti su bendruoju 
pasauliniu diskursu. Norėdami išvengti klaidinančių konotacijų, nesiejome vertimo su lietuvišku kontekstu, 
neieškojome sąvokų atitikčių mūsų teisės aktuose, nekomentavome skirtumų. Todėl vertimų reikšmių 
nereikėtų automatiškai suprasti taip, kaip Lietuvos teisės aktuose ir susijusiame moksliniame bei viešajame 
diskurse.  

Svarbios yra ICOMOS sampratos ir tarptautinis kontekstas, kuriam paaiškinti skirti moksliniai komentarai, 
anotacijos ir sąvokynas (žodynėlis). Siekėme įžodinti pagrindines pasauliniame profesionaliame diskurse 
visuotinai žinomas ir panašiai suprantamas sąvokas, ypač tuomet, kai Lietuvoje viena samprata arba veika 
apibrėžiama keliais skirtingais, laisvai tarpusavyje mainomais žodžiais, kurie iš tiesų nėra sinonimai. Taip 
pat siekėme, kad kiekvieną skirtingą tarptautinę sąvoką reikštų atskira tikslinga lietuviška sąvoka, kad 
vienas žodis neapibrėžtų dviejų arba daugiau skirtingų dalykų. 

Knygos sudarytoja ir rengėjai nepretenduoja į absoliučias tiesas, netvirtina atradę arba sukūrę amžinąsias 
sąvokas. Mūsų pasiūlytosios sąvokos gal bus priimtos, gal tobulinamos, gal atmestos. Tačiau skaitytojus 
kviečiame prisiminti, kad vertimai visuomet yra interpretacijos, o visos sąvokos – sutartinės.  

Drauge atkreipiame dėmesį, kad knygos sąvokynas yra atviras šaltinis, taigi gali būti aktualizuojamas. 
Todėl ICOMOS LNK bus dėkinga už visus siūlymus, kurie galėtų tapti diskursu dėl susikalbėjimo Lietuvos 
kultūros paveldo srityje. 

Jūratė Markevičienė, knygos sudarytoja ir projekto vadovė, ICOMOS narė 

Vilnius, 2017-01-25 

Svetainė: www.icomoschartijos.lt 
El. paštas: info@icomoschartijos.lt, icomosknyga@gmail.com 


