
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „Dingęs paveldas“ 
 

Projekto tikslas – patrauklių istorinių paskaitų ciklu bei interaktyviomis ir inovatyviomis 

edukacijomis supažindinti jauną žmogų su jo gyvenamo miesto istorija bei ugdyti jo suvokimą,  

kodėl ir kaip turėtų būtį saugomas nekilnojamasis kultūros paveldas. 

 

Terminas: 2017 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 15 d. 

 

Projektą remia: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 

 

Projekto partneriai: VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“, Klaipėdos 

pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės 

plėtros departamento Paveldosaugos skyrius. 

 

Trumpas projekto pristatymas. Šio projekto metu planuojama aktualizuoti Klaipėdos mieste 

buvusius ir dalinai išlikusius architektūros ir archeologijos objektus. Paskaitų ir ekskursijų metu bus 

siekiama jaunus žmones supažindinti su jų gyvenamo miesto istorija, tokiu būdu prisidedant prie 

jauno žmogaus paveldosauginio sąmoningumo ugdymo ir jo žinių apie nekilnojamąjį kultūros 

paveldą gilinimo. Miesto paveldas, kuris supa žmogų artimiausioje jo aplinkoje gali būti vientisas ar 

išsaugojęs tik dalį savo materialios formos, bet jauno žmogaus sąmonėje jis gali būti „dingęs“ dėl 

informacijos stygiaus ar nejaučiamo ryšio su praeities daiktiniais reliktais. Tad ypatingai svarbu 

atraktyvių veiklų dėka skatinti jauną žmogų pažinti artimiausios aplinkos istoriją, kad jis neprarastų 

ryšio su paveldu, esančiu arčiausiai jo. Paskaitas skaitys ir ekskursijas ves istorikai K. Demereckas, 

L. Kraniauskas ir V. Vareikis. 

 

Rugsėjo 15–16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9), prisidėdamas prie Europos paveldo 

dienų renginių Klaipėdoje, pristatė projektą jaunimui „DINGĘS 

PAVELDAS“. „Grąžinti miestui ir kraštui atmintį, kad nebūtume mankurtai, 

žinotume savo vertę ir didybę – svarbiausias mūsų uždavinys“, – yra sakęs 

istorikas, leidyklos „Libra Memelensis“ vadovas Kęstutis Demereckas. Jis 

ir pradėjo šį projektą rugsėjo 15 d. 15 val. paskaita „Dingęs paveldas 

Klaipėdos istorinėje raidoje“ ir iš karto po paskaitos pakvietė į ekskursiją 

„Dingusių objektų pėdsakais“. 

 

Rugsėjo 16 d. 16 val. dalyvių laukė baras „Pupelė“, klubai „Prieplauka“, 

„Pas Albertą“, „mėnuliukai“, „skinkiemis“ ir dar keletas primirštų, bet kadaise buvusių labai 

svarbių jaunimui vietų, į kurias nuvedė sociologo Liutauro Kraniausko paskaita ir 

ekskursija „Kur dingo Klaipėdos pankai ir metalistai?“, skirta supažindinti ir prisiminti 1985–

2005 m. jaunimo subkultūras ir jų erdves. 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/JaunimoBiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1505915846158068


Spalio 13 d. 15.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9) kvietėme į prof. dr. Vyganto 

Vareikio paskaitą „Dingusi“ Klaipėda – „dingusios“ Europos dalis“.  
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