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Kodėl verta skaityti šią knygą

Ši knygelė – tai Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo sri-

ĮŽANGA

Kultūros paveldas ir turizmas

tyje rezultatas. Joje išryškėja bendrai kuriama šio regiono turizmo ir kultūros
paveldo sąveikos vizija. Šia knyga norime pradėti turizmo ir kultūros paveldo
sričių dialogą vietiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu.
Mūsų tikslas – įkvėpti ir pastūmėti politikos kūrėjus ir praktikus suformuoti socialiai atsakingą požiūrį į su kultūros paveldu susijusį turizmą Sykiu
siekiame sustiprinti atsakingų sektorių kompetenciją ir gebėjimą bendradarbiauti užtikrinant gerą kultūros paveldo valdymą ir priežiūrą panaudojant
šias vertybes turizmui.
Formuojant į kokybę orientuotą tvariąją vietinio turizmo politiką pagrindinis
vaidmuo tenka savivaldai. Norėtume paskatinti vietos bendruomenes iš naujo
apsvarstyti jų organizuojamos turistinės veiklos turinį ir kokybę platesniame kontekste. Tai, kaip elgiamasi su paveldu, turėtų būti bendras paveldo ir turizmo sektorių, savininkų, o kartu ir vietos žmonių rūpestis. Ilgalaikę perspektyvą numatantis
mąstymas – viso tvariojo kultūros paveldo ir turizmo
vadybos atspirties taškas. Būtina dalytis patirtimi su
kitų sektorių atstovais, įtraukti vietos bendruomenę – šitaip išvengsime falsifikacijos, piktnaudžiavimo,
paveldo naikinimo, neišmanymo, beatodairiško pelno
vaikymosi ir aplinkos taršos.
Mes skatiname turizmą, grindžiamą vietos ištekliais: vietos gamta, kultūriniu kraštovaizdžiu, paveldu,
tradicijomis, amatais ir įgūdžiais, kultūriniais įvykiais ir
renginiais, visu nūdieniu menu bei kultūra. Į šį procesą būtina įtraukti įvairios vadovavimo patirties vadybininkus ir vadovus, kad jie dalyvautų kartu formuo-

Kultūros paveldas kuria bendrą
laiką ir erdvę. Korintinė kolona
vienoje iš daugybės Vilniaus
bažnyčių.
Sigito Gaudėžos fotografija
© Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos, Lietuva
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dami uždavinius bei bendras strategijas jiems įgyvendinti. Toks užmojis reikalauja
priimti sprendimus demokratiškai ir skaidriai.
Šie straipsniai paremti 2007 m. Vilniuje vykusiame III Baltijos jūros šalių regiono
kultūros paveldo forume skaitytais pranešimais. Pagrindiniai forumo prelegentai –
tarptautiniu mastu pripažinti turizmo srities žinovai. Patyrę praktikai pateikė paskirų
pavyzdžių analizių, atskleidžiančių, kaip vietiniai kultūros ištekliai integruojami į turistams skiriamą veiklą.
Bendradarbiavimo srityje pabrėžiami keturi aspektai: galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas. Pateiktose analizėse aptariami novatoriški kultūros paveldo
naudojimo, naujos praktikos diegimo ir valdymo bei bendradarbiavimo modelių
kūrimo pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai atskleidžia stebėsenos, ilgalaikio strateginio planavimo ir priežiūros programų būtinybę. Keli aprašyti projektai skatina imtis tvariojo

Kultūros paveldas praturtina
mūsų kasdienybę. Fasadas
viename iš Vilniaus universiteto
vidinių kiemelių.
Marianne Lehtimäki fotografija

istorinių pastatų naudojimo.
Konkrečių pavyzdžių analizės parinktos ir kitu aspektu: geografiškai jos apima visas Baltijos jūros šalis po Baltijos jūros valstybių tarybos skėčiu. Pateikiami pavyzdžiai
iš Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos Federacijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.
Forumo koncepciją suformavo ir pavyzdžių
analizes parinko darbo grupė, į kurią įėjo paveldo
specialistai bei turizmo studijų autoriai iš Lietuvos,
Norvegijos, Suomijos ir Švedijos. Europos Tarybos
Europos kultūros kelių instituto, Liuksemburgo paveldo tarybos ir Lježo universiteto ekspertai buvo
pakviesti, siekiant diskusijai suteikti platesnį tarptautinės patirties kontekstą.
Darbo grupę suformavo Kultūros paveldo Baltijos jūros šalyse monitoringo grupė – nuo 1997 m.
egzistuojantis regioninis kultūros paveldui skirtas
tinklas. Monitoringo grupę skiria šio regiono šalių
kultūros ministrai. Forumą organizavo Lietuvos Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos ir Monitoringo grupė.
Formuluojant III Baltijos jūros šalių regiono kultūros paveldo forumo koncepciją, organizuojant ir
rengiant forumą gelbėjo didelis būrys įvairių specialistų: jie prisidėjo pranešimais, mielai parengė ar
patikrino šiame leidinyje publikuojamus straipsnius.

Visų prisidėjusiųjų sąrašas pateikiamas knygelės gale. Šį leidinį parengėme tik dėl jų
įsipareigojimo ir entuziazmo formuoti regioninį požiūrį į kultūros paveldą. Įspūdingos savanoriškos pastangos, noras bendrauti ir dalytis patirtimi, tikras užsidegimas
plėtoti regioninį dialogą suteikė visam šiam procesui polėkio ir pagreičio. Nuoširdžiai dėkojame jums visiems!
Malonaus skaitymo!
2008 m. kovas–gegužė, Vilnius, Helsinkis
Alfredas Jomantas
Darbo grupės vadovas
III Baltijos jūros šalių kultūros paveldo forumas

Marianne Lehtimäki
Sudarytoja, koordinatorė
Darbo grupė, Baltijos jūros šalių
monitoringo grupė
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Ištisus šimtmečius Baltijos jūros regionas buvo ir ligi šiolei liko etninių grupių, religijų ir kultūrų sudėtingos sąveikos vieta. Bėgant amžiams
laivyba sukūrė bendrą Baltijos jūros pakrančių, salų ir šio regiono žemyninės dalies kultūrą, jūros dugne nuskendusios glūdi šios kultūros
nuolaužos. Baltijos jūros šalys viena iš kitos perėmė įgūdžius ir technologijas. Laivybos ir piligrimystės keliai, vienuolynai ir šventyklos, mokslo
ir technologijų raida, rūmų ir dvarų aplinka, tvirtovės ir pramonės vietovės, istoriniai parkai ir sodai, architektūra ir amatai, muzika, literatūra ir
vaizduojamieji menai, ir šalia jų daugybė smulkesnių kultūrų sudaro Baltijos jūros regioną kaip Europos ir viso pasaulio kultūros dalį. Regiono
kultūrinis krepšelis – gausus ir įvairus. Turime ką pasiūlyti ir garsiomis vietomis bei svetingumu pasižyminčio regiono svečiams, ir vietos
gyventojams. Urbanistinio Kopenhagos paveldo atspindžiai.
Marianne Lehtimäki fotografija

Irena Vaišvilaitė (Lietuva)
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Vilniaus universitetas

Kultūros paveldas Lietuvoje
Vietinių ir regioninių iniciatyvų potencialas

Kultūrinio turizmo koncepcijai Lietuvoje vis labiau populiarėjant vietos
valdžia ima vertinti ir puoselėti savo paveldą kaip turtą, galintį padėti plėtoti
turizmą.
Dabar reikia vietinių iniciatyvų, leisiančių nustatyti, kas laikytina kultūros paveldu, jį prižiūrėti ir propaguoti derinant jo apsaugą su prieinamumu bei galimybe juo naudotis. Tokių iniciatyvų kokybė priklauso nuo
daugybės veiksnių. Bet, regis, svarbiausi yra vietos administratorių ir kultūros organizatorių sugebėjimai bei kompetencija panaudoti kultūros paveldą turistams pritraukti, nesukeliant jam grėsmės išnykti.
Pamažėle liaujamasi manyti, kad turizmo rinka formuojasi savaime. Plečiasi ir pati
paveldo sąvoka – ji apima vis daugiau nematerialiojo paveldo sričių. Šį procesą skatina sukaupta patirtis ir vietos bei regiono tapatybės raida.
Siekiant atgaivinti vietos turizmą itin svarbu kaupti ir teikti išsamią kompleksinę informaciją apie kultūrą ir kultūros paveldą: architektūrą, meno ir istorijos paminklus, nematerialųjį paveldą, muges,
religines bei kitas šventes, įvairiausius
festivalius.
Išsamiausią kompleksinę informaciją geriausiai galėtų parengti vietiniai
kultūros ar turizmo centrai. Per pastaruosius keletą metų gauti informacijos
tapo lengviau, tačiau jos vis dar nepakanka. Itin apleistos tokios nematerialiojo paveldo sritys kaip uogavimas ir
grybavimas, bitininkystė, kalvystė, tradicinė žvejyba ir pan. Jas būtų galima
laikyti kaimo turizmo arba tradicinių

Kaimo turizmas leidžia
susipažinti su vietinėmis gamtos
ir kultūros paveldo vertybėmis.
Jis propaguoja gryną orą,
tradicinę virtuvę, vietos amatus,
kalendorines šventes, neskubrų
gyvenimą be įtampos ir poilsį
gryname ore.
Alfredo Jomanto fotografija.

12

menų ir amatų plėtros programos dalimi. Įsigaliojus Tautinio paveldo produktų įstatymui šias sritis globoja Žemės ūkio ministerija. Vietinės iniciatyvos, kurių imamasi
siekiant, kad visuomenė įvertintų nematerialųjį regionų paveldą, galėtų būti išties
veiksmingos, jeigu ministerija jas paremtų.
Įprasta Lietuvos problema – minimalios infrastruktūros trūkumas, ypač kaimo
vietovėse ir mažose gyvenvietėse. Geriausia šį klausimą spręsti vietoje, žemiausiame
seniūnijų ir savivaldybių lygmenyje, nes tik jos gali užtikrinti tinkamą infrastruktūros
priežiūrą. Šiandien kaimo turizmas Lietuvoje siejamas su pramogų, o ne kultūros
paveldo turizmu. Bet esama turizmo infrastruktūra gali būti pritaikyta ir siekiant
naudotis kultūros paveldu. Šią problemą galima išspręsti tik imantis vietinių iniciatyvų informuoti ir nukreipti tinkama linkme kaimo turizmu besiverčiančius
verslininkus.
Tebėra neaiški Lietuvos regiono sąvoka, o apskrities vaidmuo nėra aprašytas
reklaminėje paveldo koncepcijoje. Etnografinių regionų ribos su apskričių ribomis
sutampa tik iš dalies. Bet būtent apskritys galėtų padėti atkreipti dėmesį į Lietuvos
regioninio paveldo turizmo išteklius. Turėtume labiau reklamuoti savo ypatingą kulinarinį paveldą, etnografines šventes, tam tikram istoriniam ar etnografiniam regionui
būdingus architektūros ir meno objektus.
Nors Lietuva maža, šalies įvairovė patraukli ir vietos gyventojams, ir turistams iš
užsienio. Regiono tapatybė – turizmo rinkodaros požiūriu vertingas pranašumas.
Įdomu, kad Šiaurės Lietuvoje atsirado Žiemgalos regionas – būtent dėl vietinių iniciatyvų ši unikali Lietuvos dalis įgavo raiškesnę tapatybę.
Vietinės ir regioninės iniciatyvos nepaprastai svarbios garsinant pasienio zonų paveldą. Pateikus išsamią kompleksinę informaciją apie Lietuvos–Latvijos, Lietuvos–Len-

Rimašių k., Šalčininkų r.
© Dieveniškių regioninis parkas,
Lietuva

kijos, o ateityje ir Lietuvos–Baltarusijos bei Lietuvos–Kaliningrado pasienio regionus
būtų galima sukurti bendros kultūros istorijos vienijamus, kaimyninių šalių bendradarbiavimu grindžiamus maršrutus. Iš potencialiai
perspektyvių iniciatyvų reikėtų paminėti Mūšos
pakrančių dvarų kelią, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų maršrutą ir Panemunio pilių kelią.
Per pastaruosius penkerius metus Lietuvos savivaldybės ėmė skirti daugiau dėmesio
vietos paveldui. Tai teikia vilties, kad įsisenėjusi
(centralizuoto valdymo nulemta) sovietinė
tendencija „išsižadėti“ savo paveldo ir primesti
rūpinimąsi juo centralizuotoms, nacionalinėms institucijoms po truputį nyksta.

Turbūt didžiausia nacionalinė problema –
atotrūkis tarp paveldo apsaugos sistemos ir
turizmo. Jau žengtas pirmas žingsnis siekiant
sumažinti šį atotrūkį: Ūkio ministerijos sukurta
grupė subūrė draugėn paveldosaugininkus ir
turizmo bei saugomų vietovių specialistus. Jie
kartu sprendė, kaip panaudoti turizmo plėtrai
2007–2013 m. skirtą ES finansinę paramą.
Tačiau kol kas Lietuvos turizmo departamento parengtoje informacijoje ir vykdomose
programose kultūros paveldas dėmesiu nelepinamas. Departamento parengta paveldo koncepcija pasenusi, netobula – joje
per daug dėmesio skiriama architektūrai, o nematerialusis paveldas paprasčiausiai
ignoruojamas. Turizmo departamentas sprendžia, kaip paskatinti atvykti turistus iš
užsienio, bet akivaizdu, jog visų pirma būtina nuodugniau, remiantis moderniausia
metodika, įvertinti Lietuvoje esančius turizmo išteklius. Šitai atlikę, sparčiau ir geriau
pritaikytume Lietuvos kultūros paveldą turizmo reikmėms.
Lietuvos potencialas didžiulis – mūsų šalis tikrai galėtų atverti kultūros paveldą
turizmui. Tačiau rimčiausias trikdis pasinaudoti šiomis galimybėmis – įvairių institucijų ir agentūrų nenoras bendradarbiauti. Pirmiausia reikėtų pašalinti barjerus,
skiriančius kultūros paveldo tyrimo bei apsaugos institucijas nuo turizmo politikos
formuotojų. Tai lengviau pasiekti vietos mastu. Kai kurios apskritys – pavyzdžiui, Utenos – jau rado gerus sprendimus. Be abejo, problemos sprendimas nacionaliniu lygiu sparčiai pagerintų padėtį ir regionuose, apskrityse, miestuose bei miesteliuose.
O kol kas laukiame vietinių iniciatyvų!

Žižmų koplytėlė, Šalčininkų r.
© Dieveniškių regioninis parkas,
Lietuva

Netoli Vilniaus esantis
šiuolaikinio meno muziejus
po atviru dangumi
„Europos parkas“ – ateities
paveldo pavyzdys. Kūrėjų
profesionalumas ir aistra gamtą
ir meną šiame muziejuje pavertė
darnia visuma. Menininko
Gintaro Karoso sukurtame parke
yra per 100 skulptūrų. Vienas
įspūdingiausių eksponatų –
lenkų skulptorės Magdalenos
Abakanowicz sukurti masyvūs
rieduliai „Neatpažinto augimo
erdvė“.
Sigito Gaudėžos fotografija
© Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos, Lietuva

14

Helena Edgren (Suomija)
Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė
Suomijos antikvarinių vertybių nacionalinė taryba

Kultūrinis turizmas
– vietos ir laiko patirtis

Dažnai sakoma, kad žmogus panašus į vietą, kurioje užaugo. Ar kad kiekvienas
mūsų turime „asmeninę geografiją“. Tai reiškia, kad nė nepastebėdami, daugiau ar
mažiau nesąmoningai, tampame tokie, kokia yra mūsų aplinka, – valgome ir geriame tai, ką ir kiti, kalbame ir rengiamės, gyvename taip, kaip ir kiti mūsų aplinkoje.
Visa tai – individualus paskiro žmogaus kultūros paveldas.
Kita vertus, yra tokios vietos kaip Didžiosios Gizos piramidės ar Vilniaus Senamiestis, bendru sutarimu paskelbtos pasauliniu, visai žmonijai priklausančiu, o ne individualiu kokioje nors vietoje gyvenančių žmonių paveldu. Tarp šių kraštutinių polių
esama įvairiausių kultūros paveldo pavidalų – bet jį visą reikia saugoti ir prižiūrėti.
Šiandien vis globalesniame pasaulyje kultūros paveldas darosi itin svarbus. PaĮ valstybinių kultūros
paveldo institucijų regioninį
bendradarbiavimą, be Baltijos
jūros regiono šalių, įsitraukė
ir Islandija bei Norvegija.
Baltijos jūros krantas: šiaurėje –
Sioderšero (Söderskär) sala prie
Helsinkio (Suomija), pietuose –
Jūrmalos pakrantė (Latvija).
Veikko Bjorko ir Marianne
Lehtimäki fotografijos

veldas formuoja vietos gyventojų tapatybę, o drauge žavi ir traukia svečius iš svetur.
Todėl kultūros paveldo naudojimu grindžiamas kultūrinis turizmas – vienas sparčiausiai augančių pasaulio verslų. Vis daugiau žmonių ima bodėtis vien tysojimu
saulėje prie jūros ir trokšta patirti ką nors gilesnio: dažnai jie tai atranda tolimų šalių
gamtos prieglobstyje ar tyrinėdami savo kultūros paveldą.
Žmonės trokšta patirti kitą vietą ir laiką, fiziškai ir dvasiškai pasinerti į praeitį ir palyginti tai su savo įprastu gyvenimu. Trumpai tariant, visi norime nukeliauti į praeitį!

Didėjantis susidomėjimas kultūros paveldu savaime yra sveikintinas dalykas, bet
kelia ir nemažai rūpesčių. Jau matyti, kad daugelį iš maždaug 830 pasaulio paveldo
objektų susidomėję geranoriški turistai gali „mirtinai numylėti“ – t. y. galutinai nutrypti. Todėl būtina kontroliuoti turistų skaičių arba gerokai didinant įėjimo mokestį,
arba nustatant lankytojų srautų kvotas.
Laimė, Baltijos jūros regiono šalyse kol kas nebūtina imtis tokių priemonių – šioje
teritorijoje unikaliam kultūros paveldui toks intensyvus naudojimas dar negresia.
Tačiau darosi vis akivaizdžiau, kad netgi čia, norint išsaugoti praeities paminklus
ateities kartoms, svarbu sumaniai ir išmintingai valdyti kultūros paveldo objektus.
Kvietime į Kultūros paveldo ir turizmo forumą sakoma: „Šiandien gera kultūros
paveldo objektų ir kraštovaizdžių turizmo vadyba reikalauja bendros atsakomybės ir
didesnių valdymo įgaliojimų. Reikia lygiai pasidalyti ir išlaidas, ir turizmo objektų teikiamą naudą, matyti ilgalaikę paveldo objektų tvarkymo perspektyvą ir atsižvelgti į
vietos bendruomenės ekonominę bei socialinę gerovę.“ Jeigu laikysimės šių principų, išloš visi, o kultūros paveldas taps vietos plėtros kapitalu.
Pagrindinis žodis šiuo atveju turėtų būti bendradarbiavimas, arba tiksliau paveldo apsaugos institucijų, vietos bendruomenės ir turizmo organizacijų tarpusavio
bendradarbiavimas. Tenka atsakyti į daug svarbių klausimų, kai kultūros paveldo
objektas tampa kultūrinio turizmo objektu. Sakome, kad siūlome rinkai autentišką
praeities kultūrą... Bet kokią kultūrą? Kieno kultūrą? Ir kas nustato konkretaus objekto
autentiškumą? Įdomiam papasakojimui visada reikia šiek tiek fantazijos, vaizduotės.
Tačiau kas nubrėš leistinas vaizduotės ribas? Taigi drauge turime bandyti atsakyti į
šiuos ir daugelį kitų klausimų.
Prieš dešimtį metų kultūros ministrai sudarė Kultūros paveldo monitoringo grupę. Jos tikslas – skatinti ir plėsti nacionalinių paveldo apsaugos institucijų bendradarbiavimą Baltijos jūros regiono šalyse. Norvegija nuo pat pradžios dalyvavo šioje
veikloje, nors griežtai kalbant, ji nėra Baltijos jūros regiono šalis. Neseniai į darbo
grupės veiklą įsitraukė ir Islandija. Be kitų dalykų, Monitoringo grupė siekia spręsti
opius ar probleminius klausimus visame Baltijos jūros regione – klausimus, kuriuos
šalys veiksmingiau spręstų bendradarbiaudamos, o ne ieškodamos sprendimų kiekviena atskirai. Vienas tokių klausimų – kultūrinis turizmas. Bendra kultūra – bendros
problemos, bet sykiu ir bendri sprendimai.

15

GALIMYBĖS

Mike Robinson
Lidso universitetas

Kultūrinio turizmo patirtys
Daug apkeliauvusiam, patyrusiam ir vis dar nenumalšinamai smalsiam
turistui darosi vis svarbiau pažinti kitų kultūrų praeitį. Tačiau daugelis triūsiančių paveldo ir turizmo srityse turi siaurą, kiek senstelėjusį supratimą, kas
laikytina paveldu.
Reikėtų patyrinėti kintančius „paveldo“ kontekstus ir reikšmes. Galbūt iš
naujo įvertinti pačią paveldo idėją, atsižvelgiant į platesnius kultūrinius ir
socialinius pokyčius. Stebėdami „kultūrinio turizmo“ reiškinį galime matyti,
kaip paveldą patiria patys žmonės.
Paveldo vertė pranoksta turizmo teikiamą naudą. Bet geriau suprasdami
įvairių visuomenių santykius su savo praeities paveldu galėtume veiksmingiau formuoti paveldo saugojimo ir tvarkymo politiką bei kuravimo prioritetus.
Augantis ir kintantis kultūrinis turizmas
Išsilavinimas, didėjanti socialinė gerovė ir paprasčiausias žmonių smalsumas –
esminiai veiksniai, skatinantys tai, ką vadiname „kultūriniu turizmu“. Turime suvokti,
kad visas turizmas yra „kultūrinis“, nes jis kyla iš tam tikrų kultūrinių kontekstų ir
daugiausia yra susijęs su siekiu išgyventi „kitokias“ ar daug skirtingų kultūrinių
patirčių. Šiuo atveju turėtume priminti, kad terminas „kultūra“ aprėpia gerokai daugiau nei klasikines ar tradicines meno raiškas, matomas, tarkime, operos teatre ar
meno galerijoje. Ta kultūros samprata, kurią atspindi globalaus turizmo tikrovė, yra
daug labiau susijusi su skirtingų „gyvensenų“ ir socialinių sąveikų su materialiuoju
bei nematerialiuoju paveldu patyrimu.
Kultūrinį turizmą Europoje gerokai paskatino pigių oro linijų suklestėjimas. Lengvas susisiekimas atvėrė ir suaktyvino turizmo plėtrą tokiuose kultūros centruose
kaip Ryga ir Krokuva. Nors Paryžius ir Atėnai, kultūros miestų vardus pelnę jau pačioje turizmo eros pradžioje, ir toliau pirmauja, pigūs skrydžiai sukūrė žmonėms naujas

paveldo ir meno patyrimo galimybes. Kaip pavyzdį galėtume paminėti mažesnius
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miestus – Bratislavą ir Vilnių.
Prie šio akivaizdaus kultūrinio turizmo demokratizavimo labai prisidėjo ir daugiausia miestuose vykusios itin konkurencingos modernios rinkodaros kampanijos.
Taip pat šiuo atžvilgiu buvo reikšminga kampanija „Europos kultūros miestai“, pabrėžianti kiekvienos turizmo vietos išskirtinį ženklą, – ji patvirtino, kad pagrindiniai
turistų traukos objektai yra kultūra, paveldas ir menai.
Mūsų kultūros paveldo samprata pakito kultūrinio turizmo kontekste, ir tebekinta šiandien. Kadaise buvę vien pramoniniai miestai dabar įtraukiami į kultūros
turistų maršrutus. Tarkime, buvę plieno gamybos ir anglių kasyklų rajonai Vokietijos
Rūro regione dabar virto turistų traukos tinklu su muziejais, šiuolaikinio meno galerijomis, viešai eksponuojamais meno kūriniais, parkais ir kitais turistų poilsiui ar laisvalaikiui reikalingais patogumais. Šis puikus pavyzdys ne tik rodo, kaip panaudotas
nesenos praeities paveldas, bet ir liudija gilesnius socialinius pokyčius – kaip pakito
mūsų žvilgsnis į praeities palikimą.
Patirtų socialinių traumų ir buvusių karinių konfliktų vietas vis noriau lanko
bet kurios kartos turistai. Dabar turistai iš užsienio mielai vyksta į Šiaurės Airijos Belfasto gyvenamųjų namų kvartalus, kur ant paprastų gyvenamųjų namų sienų gali išvysti sukarintų
organizacijų narių paliktus spalvingus piešinius, pasakojančius apie čia dar visai neseniai siautėjusį politinių-religinių grupuočių smurtą. Vietname požeminiai
komunistinio Vietkongo laikų tuneliai dabar rimtai
varžosi dėl turistų su vietinėmis istorinėmis šventyklomis. Šiek tiek ironiška, bet tunelius ypač mėgsta amerikiečių turistai. Pietų Korėjoje, kaip ir kitose pasaulio
šalyse, daugybė tiek vietinių, tiek užsienio turistų
traukia apžiūrėti su itin populiariais televizijos dramos
serialais susijusių vietovių ir objektų.
Platesnis kultūros paveldo apibrėžimas
Kas matyti iš šių pavyzdžių? Pirma, vis daugiau
žmonių ieško „naujų“ kultūros paveldo formų, dalyvauja tokias formas puoselėjančiame kultūriniame gyvenime. Svarbu, kad kultūrinis turizmas apima ne tik
tipinius paveldo objektus – muziejus, istorinius pastatus ir bažnyčias, bet ir populiariąją kultūrą: filmuose

Komunizmo muziejus virš
„MacDonaldo“ restorano Prahoje.
© Turizmo ir kultūrinių mainų
centras (CTCC), 2008
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ar per televiziją matytus veiksmo scenovaizdžius ir gamtovaizdžius, šiuolaikinių
garsenybių lankomas vietas ir jų namus, populiarių muzikinių renginių vietas, tam
tikras parduotuves ir restoranus. Turistus traukia ne tik materialieji kultūros paveldo objektai. Juos vilioja ir nematerialusis kultūros paveldas – scenos menai,
festivaliai ir ritualai.
Antra, šie trumpi pavyzdžiai rodo, kad keičiasi ir kultūros paveldo turistų auditorija. Iš dalies tai lemia padidėjęs gyventojų, ypač jaunesnės kartos, mobilumas.
Pastatai, muziejai ir netgi eksponatai, patikdavę turistams prieš dvidešimt ar trisdešimt metų, dabar ne taip domina jaunuosius lankytojus. Vienas populiariausių eksponatų Londono Viktorijos ir Alberto muziejuje yra pankų madų dizainerės Vivienne Westwood sukurti batai su platforma, kuriuos avėjo tarptautinio garso modelis
Naomi Campbell.
Jaunuosius lankytojus – ateityje, žinoma, tapsiančius kultūros turistais – traukia
jiems pažįstamos kultūros populiarios koncepcijos. Nostalgija netolimą praeitį primenantiems dalykams didėja – tai matyti ir iš asmeninių kolekcijų, netradicinių specializuotų muziejų gausėjimo (Lėlės Barbės muziejus JAV, Pieštukų muziejus JK) bei
sparčiai dygstančių interneto svetainių, skirtų įvairiems netolimos praeities aspektams. Šios jau norma tampančios tendencijos dar tinkamai neįvertino nei kultūros
paveldo institucijos, nei turizmo specialistai.

Turistas liečia tą patį mikrofoną,
kurį darydamas savo pirmąjį įrašą
laikė Elvis Presley. Ekskursija po
„Sun Studios“ Memfyje, JAV.
© M. D. Robinson, 2008

Trečia, turistai vis labiau siekia tam tikro asmeninio ryšio su kultūros paveldu.
Tik šitaip kultūros paveldas galėtų tapti prasmingesnis. Stebėdami muziejuose apsilankančius turistus matome du dalykus: 1) muziejuje eksponatams apžiūrėti skiriama palyginti mažai laiko; 2) turistus paprastai traukia trys eksponatų tipai: „ikoniniai“
objektai (pvz., Mona Liza Luvre), įspūdingi objektai
(Smaragdo durklas Topkapi rūmuose) arba tam tikra
prasme etnografiniai daiktai, su kuriais žmones sieja
kokie nors ryšiai (XX a. septintojo dešimtmečio televizijos dekoracijos arba Antrojo pasaulinio karo reliktai). Kalbant apie pastaruosius objektus, labai svarbi
„gyvosios atminties“ sąvoka. Augantis dėmesys su XX
a. karais susijusiam paveldui (ir priešingai – mažėjantis domėjimasis XIX a. kariniu paveldu) liudija esminę
kartų kaitą.
Ketvirta, randasi vis daugiau kultūros paveldo
interpretavimo būdų, o paveldą interpretuojanti publika yra vis margesnė kultūriniu ir etniniu požiūriu.
Užsienio turistai – tai žmonės, atkeliaujantys iš daugy-

bės skirtingų istorijų, kultūros ir estetikos tra-
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dicijų bei ideologijų šalių. Vienos visuomenės
paveldas ne visada lengvai suvokiamas kitai.
Turistai linkę rinktis tai, kas jiems suprantama.
Todėl tam tikro amžiaus amerikiečių turistams
karinis Vietnamo paveldas gali atrodyti daug
įdomesnis – ar bent jau reikšmingesnis – nei
vietinė šventykla. Be abejo, šios formos kultūros paveldą įvairių tautų ir amžiaus grupių
turistai patirs skirtingai. Gal Vietnamo valdžia
mieliau siekia reklamuoti neabejotinas savo šalies kultūros vertybes – šventyklas ir
išskirtinę architektūrą, o ne praeities konfliktų liekanas, bet nenuostabu, kad netoli-

Turistas prie Mėlynosios mečetės,
Stambulas.
© M. D. Robinson, 2008

mos praeities paveldas kai kuriems turistams yra patrauklesnis.
Tokiais atvejais reikia puikiai išmanyti, kokia auditorija domisi paveldu ir
kaip jį iš tiesų patiria, – t. y. ką tam tikrai turistų grupei paveldas reiškia. Toks išmanymas galėtų padėti formuoti kultūros paveldo apsaugos, priežiūros ir kuravimo politiką bei interpretavimo strategijas, derinti turizmo ir kultūros srities veiklą.
„Kasdienybės“ kultūros paveldo svarba
Kultūrinis turizmas aprėpia vis daugiau aspektų ir atsiriboja nuo kai kurių pernelyg elitinių kultūros sampratų: šitaip bendruomenei atsiveria įspūdingos naujos galimybės tobulėti, vystytis ir dalyvauti kultūriniame gyvenime. Iš esmės toks poslinkis
įvyko dėl dviejų priežasčių. Pirmoji susijusi su
pačiu turistų patyrimu. Turistai lankomą vietą,
joje gyvenančius žmones ir jos kultūrą patiria,
o ne vien apžiūrinėja. Stebint turistus ilgėlesnį
laiką, paaiškėja, kad oficialiojoje kultūros aplinkoje – galerijose, muziejuose ar istoriniuose
pastatuose – jie praleidžia daug mažiau laiko,
nei manytume. Gerokai ilgiau jie būna restoranuose, kavinėse, baruose, parduotuvėse,
oro uostuose ir viešbučiuose. Iš tikrųjų turistai
praleidžia daugybę laiko „vaikštinėdami po
miestą“ ir „žiūrėdami į žmones“, sykiu stebėdami ir per kasdienius veiksmus bei elgsenas
pažindami svečios šalies kultūrą. Turistai tikrai
nėra „atsparūs kultūrai“ – būtent šiuos kas-

Tradicinis britų patiekalas: kepta
žuvis su keptomis bulvytėmis.
© CTCC, 2008
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dienio gyvenimo aspektus jie sugeria ir grįžę namo jais dalijasi prisimindami,
ką patyrė.
Turistų lankomos šalies bendruomenė ir valstybinės turizmo institucijos dažnai į
„kasdienybės“ kultūrą nekreipia dėmesio, manydami, kad ji nereikšminga. Tai yra neoficialioji, ad hoc turizmo sritis, kurios negalima nei valdyti, nei kontroliuoti, tačiau ji
iš esmės lemia turistų patirtį. Dažnai pamirštama, kad tai, kas įprasta vienos kultūros
aplinkoje, gali būti egzotiška kitoje.
Žmonės susiduria su kita kultūra apsipirkdami, valgydami ar gerdami – tai įprasta turistinių kelionių dalis. Bet šios veiklos gali tapti „neįprastomis patirtimis“. Štai
pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje vietos gyventojai tebemėgsta lankytis alinėje ar
valgyti keptą žuvį su keptomis bulvytėmis – daugeliui turistų iš užsienio šis užsiėmimas siūlomas kaip ypatinga veikla. Ši kasdienė veikla yra labai autentiška ir, galėtume sakyti, išreiškia pačią britų kultūros esmę. Tačiau retai keptą žuvį su bulvytėmis
išvysite ant reklaminių brošiūrų viršelių.
Antroji priežastis, dėl kurios dabar turizmas linksta į ne tokias elitines kultūros
formas, yra ta, kad jaunoji karta vis labiau tolsta nuo vadinamosios „aukštosios“ kultūros. Kiekviena karta sukuria savo kultūrą, bet turizmo srities darbuotojai dar
nemato viso jaunosios kartos kultūros potencialo. Viena vertus, tai kelia proble-

Kylie Minogue kostiumai –
vienas populiariausių eksponatų
Viktorijos ir Alberto muziejuje
Londone.
© CTCC

mų, nes įvairios pripažintos kultūros formos ir tradicijos gali išnykti. Kita vertus –
atsiranda naujų kultūros formų, ir kartais jos per lengvai ir per greitai priskiriamos
„kultūros“ užribiui.
Europos istorijos ir kultūros kontekste greito maisto idėja atrodo turinti mažai
bendra su kultūra ir niekaip neturėtų itin vilioti turistų. Tačiau
Jungtinėse Amerikos Valstijose, turinčiose palyginti trumpą
rašytinę valstybės istoriją, Kentukio kepto viščiuko (Kentucky
Fried Chicken) gimtinėje Korbine, Kentukio valstijoje, stovi gausiai turistų lankomas muziejus su autentišką aplinką atkūrusia
kavine.
Daugelį metų Didžiosios Britanijos turizmo studentai renkasi atlikti studijų praktiką Barselonoje. Jie tyrinėja miesto, kaip
turizmo centro, plėtrą, sėkmingas reklamines kampanijas ir tai,
kaip turistai „įveikia“ miesto kultūrinę pasiūlą. Studentai aplanko Šventosios Šeimos bažnyčią (Sagrada de Familia), Picasso
muziejų ir Güellio parką, tačiau jų mėgstamiausia „kultūrinė“
patirtis – apsilankyti Barselonos futbolo komandos namuose – „Camp Nou“ stadione, šokių klubuose ir parduotuvėse. Ir
svetimoje aplinkoje jie domisi ta kultūra, kuri jiems yra pažįs-

tama ir su kuria juos sieja koks nors ryšys. Tai nereiškia, kad jie nevertina kitų kultūros
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objektų, veikiau rodo, kad kultūra, ar kultūros, kinta keičiantis rinkai.
Pripažindami ir propaguodami paprasto žmogaus ir kasdienybės kultūrą neneigiame „aukštųjų menų“, paveldo ir klasikinių koncertų ar spektaklių svarbos.
Veikiau dar kartą pripažįstame, kad kultūros kaita tikrai vyksta, kad yra įvairių kūrybiškumo formų ir kad turizmui svarbi bet kokia patirtis. Turistai, mėgstantys lankyti
istorinius ir meno objektus, taip pat mėgsta eiti apsipirkti ar žiūrėti Holivudo filmus.
Ir čia esama mažiau prieštaravimo, nei kartais mano kai kurie paveldo ir turizmo
sričių specialistai. Bet ką gi visa tai reiškia kultūrinio turizmo plėtrai ateityje ir bendruomenėms bei ekonomikoms, kurioms turizmas turėtų būti naudingas?
Po planetą klajojantiems vis gausesniems turistų būriams atsiveria begalinis
naujų įspūdžių ir galimybių horizontas.
Kultūrinis turizmas gali tapti galingu mechanizmu, leidžiančiu pažinti naujas vietas, kitas tautas bei jų istorijas ne tik per
kruopščiai parinktus aukštosios kultūros
objektus, galinčius ir neatspindėti visuomenės, kurioje jie egzistuoja, bet ir per
demokratiškesnį, platesnį požiūrį į kultūrą. Šiuo atžvilgiu net masinis turizmas turi
svarbių pamirštų kultūros elementų. Turbūt pirmiausia tiesiogiai susiduriame su
kita kultūra restorane atsivertę valgiaraštį,
bendraudami su padavėju ir ragaudami
maisto.
Būtent „populiarioji“ kasdienė kultūra
vis labiau skverbiasi į vietinio ir tarptautinio turizmo maršrutus. Patinka mums
ar ne, televizijos muilo operos kelionių
planus veikia labiau nei klasikinė opera.
Labiau tikėtina, kad su literatūra susijusią
vietą turistai aplankys pamatę pagal knygą pastatytą filmą, o ne perskaitę pačią
knygą. Naujas turizmo trajektorijas gali
nubrėžti futbolas ir kitos sporto šakos.
Įvairialypė apsilankymo parduotuvėse ir

Visiškai tikra plastikinė palmė
Riminyje, Italijoje.
© M. D. Robinson, 2008
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restoranuose patirtis dabar neabejotinai labiau formuoja bendrą kultūros patirtį
nei lankymasis muziejuose. Šis požiūris gali nelabai patikti „aukštosios“ kultūros
sergėtojams, tačiau turizmo organizatoriams, dirbantiems nuo pagrindinių turistinių maršrutų nutolusiose vietovėse, tiek materialioji, tiek simbolinė „kasdienybės“ kultūra suteikia svarbių kultūrinių, paveldo ir turizmo išteklių. Labai
dažnai tai yra kaip tik tos vietovės, kurioms ypač trūksta ekonominės ir kultūrinės
plėtros.
Paveldo išteklius reikia prižiūrėti ir plėsti
Kultūrinis turizmas – tarptautinis socialinis faktas. Jis labai priklauso nuo materialiųjų ir nematerialiųjų šalies paveldo išteklių: akivaizdu, kad kai kuriuos pa-

Lietuvos generolo Jono Žemaičio
skulptūra Vilniuje nelabai domina
užsienio turistus.
© M. D. Robinson, 2008

veldo objektus reikia apsaugoti ir konservuoti, kad jie išliktų ilgai. Tačiau pakito
supratimas, kas laikytina „paveldu“. Jis kis ir toliau atsižvelgiant į tai, kokias vertybes
visuomenės rinksis.
Visiškai netiesa, kad turizmo kontekste, ar apskritai plačiajai
publikai, „klasikinio“ paveldo objektai neteko vertės. Veikiau patys turėtume žvelgti plačiau: peržengti tradiciško kultūros paveldo supratimo ribas ir atsižvelgti į kitus materialiosios ir nematerialiosios kultūros aspektus, kurie galėtų būti reikšmingi turistams.
Darosi vis svarbiau, kad pastatai, muziejai, galerijos ir kraštovaizdžiai, kurie priklauso plačiąja prasme „paveldo sektoriui“ ir yra jo
globojami, sulauktų vietos ir užsienio turistų. Vis dėlto turistai
apskritai, ir ypač kultūrinio paveldo koncepcija, paveldo sektoriui
kelia keletą esminių klausimų:
- Kokia netolimos praeities kultūros paveldo vertė?
- Kokia šiandienės „kasdienybės“ paveldo vertė?
- Dėl išteklių prioritetų nustatymo. Kokius praeities aspektus saugome ir turėtume saugoti bei plėtoti?
- Kaip reikėtų pateikti kultūros paveldą vis įvairesnėms, skirtingų
kultūrų ir tautybių auditorijoms?
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Rekomendacijos kultūros, paveldo ir turizmo
institucijoms
Kultūros, paveldo ir turizmo sektorių veikla vis dažniau bent
iš dalies sutampa, todėl rekomendacijos skatina visus šių sričių
specialistus, pasitelkus kultūrinio turizmo sąvoką, apsvarstyti
kai kuriuos iš šių klausimų:
• geriau pažinkime turistus – domėkimės ne vien tuo, kiek
jų apsilanko, bet ir jų patirtimi: kokias prasmes jie suteikia
kultūros paveldui;
• geriau supraskime turistų elgesio modelius, kad galėtume
geriau tenkinti jų poreikius;
• mąstykime apie kultūros paveldą greitai kintančios visuomenės, po visą pasaulį keliaujančių turistų kontekste;
• įsivaizduokime paveldą dinamiškame daugiakultūriame
kontekste;
• raskime būdus, kaip į pristatomą ir reklamuojamą kultūros
paveldą įtraukti šiuolaikinio paprasto kasdienio gyvenimo
aspektus;
• pagalvokime, kaip galėtume susieti skirtingas paveldo formas – galbūt skirtingo tipo paveldo objektus galėtų jungti
bendras kultūrinis kraštovaizdis arba kultūros kelio idėja
galėtų susieti pasaulinio paveldo objektus su vietiniu paveldu;
• panaudokime paveldą sprendžiant ginčus ir konfliktus;
• geriau susiekime materialųjį kultūros paveldą su nematerialiuoju kultūros paveldu;
• pabrėžkime pasakojimo vaidmenį – jis gali padaryti kultūros paveldą prasmingą ir svarbų turistams.

Roko žvaigždės Franko Zappos skulptūra daug labiau
domina užsienio turistus.
© M. D. Robinson, 2008
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Torunn Herje (Norvegija)
Šiaurės Trionelago pajūrio muziejus

Kultūros paveldas –
vietinės plėtros variklis
Pajūrio kultūros ir pajūrio verslų centras „Norveg“ buvo atidarytas Riorvike 2004 m. Reikėjo penkiolikos metų, kad muziejus taptų nacionalinės
traukos vieta ir šitaip prisidėtų prie regiono plėtros. Muziejaus įkūrimo pagrindas – vietos istorija ir kultūra.
Dėl šio mažo pajūrio miestelio su 3 000 tūkstančiais gyventojų teko gerokai paplušėti. Siekėme gauti 100 proc. finansavimą iš išorės be paskolų.
Ką galėjome padaryti, kad politikai ir verslininkai investuotų pinigus į vietą, apie kurią buvo ne kažin ką girdėję?
XX a. paskutiniajame dešimtmetyje buvo dedama daug pastangų, kad būtų atgaivinta pajūrio zonų kultūra, dėl to turizmas išaugo. Į šį procesą įsitraukė ir mažas
Riorviko miestelis, varžydamasis su didesniais, arčiau centro esančiais Olesiundo ir
Trumsės miesteliais.
Pajūrio kultūros ir verslo centro idėja gimė svarstant Viknos savivaldybės strateginį
verslo planą. Visi šio plano rengėjai vienai su puse dienos išvyko į mažą salą. Jų užduotis
buvo pasiūlyti veiksmingų idėjų mažos savivaldybės verslo plėtrai. Į darbą buvo įtraukti
beveik visi savivaldybės skyriai, tarp jų ir kultūros. Norvegijoje tuo metu nebuvo įprasta,
kad kultūros atstovai būtų kviečiami svarstyti, kaip skatinti verslo plėtrą. Verslo srityje kultūra paprastai nebūdavo laikoma lygiaverte partnere.
Per diskusijas išaiškėjo, kad turizmą šiame rajone norima paversti klestinčiu verslu, kurio veikla remtųsi vietine kultūra ir ypatingu šios vietovės charakteriu. Savivaldybė jau turėjo įdomų netradicinį pajūrio muziejų, kuris iš verslo gaudavo nemažą
paramą. Todėl natūralu, kad nauji planai buvo siejami su jau veikiančia institucija ir
buvo siekiama panaudoti jos sukauptą patirtį.
Norvegijos kultūra – tai pajūrio kultūra
Riorvikas – tai uostas, į kurį kasdien atplaukia laivai, vadinami „hurtigruta“, ištisus metus palei Norvegijos krantą plukdantys keleivius ir prekes. Šis maršrutas – žurnalo „Na-

tional Geographic“ pavadintas nuostabiausia pasaulio kelione – driekiasi pro skirtingus
fantastiško grožio gamtovaizdžius, daugybę įdomią istoriją turinčių mažų pakrantės
miestelių. Daugelis šių laivų keleivių apsilankė Pajūrio muziejuje: pažintis su kasdieniu
šio įstabaus kranto gyvenimu juos labai sužavėjo. Turistai iš užsienio susidarydavo įspūdį,
kad norvegai – tai egzotiškos, atokiame pasaulio kampelyje gyvenančios būtybės.
Turistai iš mūsų nori to paties, ko keliaudami tikimės patys. Jiems nereikia vien
svarbiausių objektų. Jie nori pažinti kitus, tikisi neoficialių, asmeninių susitikimų su
žmonėmis, patirti visomis savo juslėmis vietos „skonį“, charakterį ir išskirtinumą.
Šiose atokiose vietose sugaunama kokybiška žuvis vėliau eksportuojama į milžiniškas
rinkas. Čia turistai gali išvysti neregėto grožio peizažą, susipažinti su vietos pramone,
verslais ir produktais. Ar kas galėtų būti geriau? Juk gali būti, kad vėliau turistai šiuos
produktus aptiks ir atpažins savo šalių parduotuvėse ir restoranuose.
Buvo sukurtas naujas įvaizdis: „Norvegija – pajūrio ir žvejybos šalis“. Norint patirti
ir pažinti šią klestinčią valstybę, jos pramonę, būtina pažinti jos kultūrą ir istoriją.
Tam kad ši idėja taptų akivaizdžiai matoma, buvo pasitelkta įspūdinga architektūra.
Suprojektuoti „Norveg“ pastatą užsakyta islandų architektui Gudmundurui Jonssonui. Savo kūriniui jis panaudojo jūrinius elementus, krantą ir šalies istoriją. Atplaukiantiems iš jūros šis pastatas yra švyturys, bet jis įdomus ir pats savaime. Pastatas
paminėtas daugybėje užsienio publikacijų ir prisidėjo garsinant Riorviko vardą.
Šį 59 milijonus Norvegijos kronų kainavusį „Norveg“ pastatą finansavo valstybė,
apskrities savivaldybė, vietos savivaldybė ir verslai.
Pastato pavadinimas susijęs su palei krantą einančiu žvejybos keliu, kuris nuo
neatmenamų laikų vadinamas „nordvegen“. Svarbi buvo ir pastato vieta: jis turėjo
tapti pajūrio miestelio gyvenimo dalimi, stovėti uoste, kur pakraunami ir iškraunami
laivai, šalia laivų statyklos ir žvejybos įmonių. Tikslas buvo ne graži aplinka, o kasdienė veikla, turėjusi sudominti turistus ir praturtinti jų patirtį.
Didelės traukos objektas mažame miestelyje
Pajūrio muziejus ir „Norveg“ pastatas – tai didelės traukos objektai mažame
miestelyje. Uždaviniai buvo ir tebėra dideli tiek įgyvendinant projektą (ypač svarbus
klausimas – finansavimas), tiek vykdant veiklą. Projektą įgyvendinti būtų neįmanoma be stiprios politinės paramos. Taip pat svarbu, kad toks projektas būtų iš esmės
susijęs su vieta, kurioje jis vykdomas, ir kad jį palaikytų vietos gyventojai. Jie yra ir bus
pagrindiniai projekto ambasadoriai ateityje, jie – svarbiausi projekto pardavėjai.
Daugelis didžiuojasi tuo, kas padaryta, tačiau yra ir skeptiškai nusiteikusių, ir tokių, kurie mano, kad šis projektas paveržė dėmesį, galėjusį tekti jų pačių veiklai. Svarbu suprasti šias gyventojų reakcijas ir žiūrėti į jas rimtai. Tarkime, vykdant projektą
galima tuo pačiu metu informuoti ir mobilizuoti vietos gyventojus.
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Siekiant gyventojų paramos pirmiausia projektu reikia sudominti vaikus, nes jie
greičiausiai „užsikrečia“ tokiais dalykais. Jeigu užsitikrinsite vaikų paramą, jie į projektą atsikvies ir savo šeimas. Paskutiniojo XX a. dešimtmečio pradžioje visi vidurinės mokyklos moksleiviai dalyvavo istorijos projekte. Projektas vaikams patiko ir
rezultatas buvo puikus. Projektas buvo skirtas priešistorei ir archeologiniam kultūros
paveldui: be kitų dalykų, mokiniai galėjo dalyvauti kasinėjimuose. Vaikai labai tuo
didžiavosi. Anksčiau jie manė, kad įdomi kultūra ir istorija yra kažkur kitur; dabar
suprato, kad ji yra tiesiai už jų namų durų.
Tad linkiu drąsos imtis iniciatyvų...
Iš mažų idėjų negimsta dideli dalykai
Kodėl nepradėjus nuo pačios svarbiausios pamokos?
Jums leidžiama mąstyti drąsiai, turėti drąsių idėjų!
Siaurai mąstydami didelių darbų nenuveiksite!

Projektuodamas „Norveg“
muziejų Riorvike (Norvegija)
islandų architektas
Gudmunduras Jonssonas
panaudojo jūrinius elementus.
Tokio aukšto lygio pastato
architektūra padėjo išgarsinti
Riorviką visame pasaulyje.
Torunn Herje fotografija

Tikėkite...
Kad kiti patikėtų jūsų projektu, pirmiausia turite tikėti juo patys. Privalote tikėti,
kad projektas geras, kad jį įgyvendinsite. Turite degti šiuo projektu!
Viskas priklauso nuo jūsų...
Neįtikėtina, kiek daug galima pasiekti, jei tik labai nori.
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Anja Praesto (Švedija)
Vesterjotlando muziejus

Literatūrinis turizmas –
nematerialiojo kultūros
paveldo dalis*
„Nematerialusis paveldas, apimantis tiek gyvąją, tiek tradicinę kultūrą, yra nuolatos
atkuriamas mene ir kasdieniame gyvenime. Nematerialusis kultūros paveldas atsiskleidžia per žodinę tradiciją ir įvairias žodines raiškas, atlikimo menus ir socialinius
papročius, ritualus ir šventes, per tradicinius amatus, žinias apie gamtą bei visatą ir
su tuo susijusius tikėjimus bei apeigas.“
UNESCO konvencija dėl nematerialaus
kultūros paveldo išsaugojimo (2003)

Vakarų Švedijos turizmo taryba siūlo rinkai turizmo produktus ir paslaugas Vakarų Švedijos regione, siekiančiame būti svarbiausiu Švedijos
kultūros regionu. Tarybos misija – paversti šį regioną labiausiai turistų lankomu ir vertinamu, pelningiausiu turizmo regionu Skandinavijos šalyse.
Vestra Jotalando leną** iš vakarų pusės skalauja Skagerako sąsiaurio vandenys, už
kurių plyti Danijos ir Norvegijos krantai. Iš kitos pusės jis ribojasi su krašto gilumoje
esančiais Venerno ir Veterno ežerais, kuriuos Jotos kanalas sujungia su Baltijos jūra.
Leną sudaro trys provincijos, kuriose yra 49 savivaldybės. Su Norvegija besiribojanti Dalslando provincija pasižymi vaizdingais peizažais, ežerais ir tankiais miškais.
Bohuso provincija išsiskiria uolėtu krantu ir tapybiškais žvejų miesteliais. O ežerų apsuptoje Vesterjotlando provincijoje gausu istorinių objektų, įspūdingų pilių ir dvarų.
Regiono sostinė ir vartai į jūrą – Geteborgo uostamiestis.
Regiono turizmo strategijoje išdėstyti šie veiklos tikslai: sukurti pirmaujantį kultūros srityje klestintį verslo regioną; būti lyderiais patirties, žinių ir kompetencijos
srityje; turėti veiksmingą infrastruktūrą ir komunikacijas; stiprinti piliečių sveikatą ir
gerovę. Verslo plėtros spektras labai platus – tai turizmas gamtoje, jūrinis ir istorinis
* Tekstas parengtas pagal Anjos Praesto pranešimą „Sėkminga turizmo koncepcija: riteris Arnas“.
Pranešimas skaitytas III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m.
Vilniuje
** Lenas – Švedijos teritorinis-administracinis vienetas (vert. pastaba).
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(ypač viduramžių) turizmas, tokių vandens kelių kaip Jotos kanalas naudojimas, regiono tekstilės pramonės naudojimas, konferencijų ir dizaino paslaugos.
Perteiktas gyvasis kultūros paveldas
Literatūrinį personažą riterį Arną sukūrė švedų autorius Janas Guillou. Arnas de
Gotija gimė 1150 m. aukšto rango Švedijos aristokratų šeimoje, išsimokslinimą gavo
vienuolyne. Jaunystėje, kaip tamplierių riteris, buvo išsiųstas į Šventąją Žemę atgailauti už draudžiamą meilę. Paskutiniojoje J. Guillou trilogijos knygoje, skirtoje Arnui,
riteris grįžta namo. Tokį siužetą įkvėpė šiame lene ir Šventojoje Žemėje nutikusios
istorijos. Rašytojas norėjo parodyti islamo ir krikščionybės pasaulių tarpusavio panašumus ir kultūrines sąveikas viduramžiais ir dabarties laikais.
J. Guillou literatūra pagrįsta turizmo koncepcija „Arno pėdomis“ siekiama patraukti
kuo didesnę auditoriją. Mintis apkeliauti knygose minimas vietas gimė spontaniškai,
pati savaime. Žmonės pradėjo lankyti šias vietas, o vietos valdžiai ir privatiems žemių
savininkams tereikėjo pasiruošti reaguoti į šį susidomėjimą. Šios kelionės virto kultūrinio turizmo žygiu po leną. Visa turizmo veikla lene susijusi su šiose apylinkėse esan-

Riterių kostiumais pasipuošę
vietos renginyje dalyvaujantys
vaikinai.
Anjos Praesto fotografija

čiais objektais, vietomis ir paminklais. Kai kurios vietos skirtos energingai veiklai ir pramogoms, kitos – ramybei ir apmąstymams. Žinioms apie šias vietas ir istoriją perteikti
pasitelkiamos naujoviškos priemonės – tokios kaip vizualizacija.
Įgyvendindami šį projektą turizmo ir kultūros sektoriai bendradarbiauja vienas
su kitu, kad sukurtų ilgalaikį,
regiono viduramžių istorija
paremtą kultūros turizmo
verslą. Projekte dalyvauja kelionių agentūros, turizmo tarybos, inscenizacijų grupės,
amatininkai,

menininkai,

gidai, žiniasklaida ir valdžios
institucijos. Vietinio paveldo
tinklams priklauso smuklės,
kavinės ir įvairūs viešbučiai.
Projekto produktų asortimentas labai platus – tai kelionės, ekskursijos su gidais,
paskaitos, renginiai, suve-

nyrai, muzika, teatro spektakliai,
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maistas ir gėrimai, bažnytinės ceremonijos, filmai, televizijos laidos
ir literatūros kūriniai.
2004 m. lenas iš turizmo iš viso
uždirbo 118 mln. Švedijos kronų
(apie 12,5 mln. eurų). Beveik trečdalis šių pajamų (35 mln. Švedijos
kronų arba apie 3,7 mln. eurų) buvo
gauta iš „tikrųjų“ Arno turistų, t. y. iš
tų, kurie atvyksta aplankyti būtent
Arno vietas. Daugiausia pajamų surenka restoranai ir viešbučiai.
Tam, kad būtų galima toliau
plėtoti tokį turizmo projektą, visuomenė į kultūrinį turizmą turi
žiūrėti kaip į verslo vystymo instrumentą. Reikia numatyti įvairias veiklas, į kurias iš turizmo uždirbę žmonės galėtų
vėliau investuoti. Taigi pagrindiniai kultūros ir paveldo sektorių uždaviniai – kreipti
rinką norima linkme ir kurti naujus produktus.
Regioninis bendradarbiavimas išaugo ir tapo tarptautiniu bendradarbiavimu su

Pagal literatūrinę Arno istoriją
buvo sukurtas filmas „Tamplierių
riteris“. Nuotrauka iš filmavimo
aikštelės.
Anjos Praesto fotografija

kaimyninėmis ir net tolimesnėmis šalimis – Sirija ir Jordanu. Be kitų turistams siūlomų
veiklų yra ir galimybė dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Turime sugalvoti vis naujų
įdomių veiklų, taip pat užtikrinti esamų veiklų kokybę nuolatos mokydami projekto
dalyvius, naudodami naujas technologijas. Būtina nuolatos atnaujinti turizmo produktus ir kurti naujus. Šiuo metu
siūlome tokius naujus produktus:
piligriminę kelionę „Švedijos karališkasis kelias“ ir filmą „Arnas –
tamplierių riteris“, kurį 2008 m. pavasarį Skandinavijos šalyse išvydo
1,2 mln. žiūrovų, o 2009 m. jis bus
parodytas kitose Europos šalyse.
Šis filmas leidžia kalbėti apie naują
turizmo rūšį – kino turizmą.
Daugiau informacijos rasite
adresu www.arnmagnusson.se

Viena iš pramogų gryname ore –
paplaukioti baidarėmis palei
vakarinį Švedijos krantą.
Anjos Praesto fotografija
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Anton Pärn (Estija)
Kultūros ministerija

Vietinių pasididžiavimo
objektų atgaivinimas ir
nacionalinių tinklų kūrimas
1920 m., įkūrus Estijos Respubliką, į senuosius dvarų pastatus persikėlė
valstybinės mokyklos. Būtent dėl to šie pastatai išliko iki mūsų dienų.
Šiandien senuosiuose dvaruose yra įsikūrusios 65 mokyklos ir našlaičių
prieglaudos. Daugelis jų – valstybės saugomi geriausiai išsilaikę architektūros paveldo pavyzdžiai.
Pastaraisiais metais vis aiškiau suvokiama, kad dvarai – vertinga vietinio kultūrinio kraštovaizdžio dalis ir turizmo objektai. Gyventojų skaičiui
Estijos kaimuose sparčiai mažėjant išaugo socialinis ir regioninis dvarųmokyklų vaidmuo.
Per 50-yje iš 227-ių vietos savivaldybių teritorijų stovi dvaras-mokykla, kas penkta
kaimo pradinė mokykla yra įsikūrusi seno dvaro pastatuose. Kiek sistemiškesnė politika
dvarų-mokyklų atžvilgiu pradėjo formuotis XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje.
Keletas dvarų-mokyklų kreipėsi į valstybę prašydamos lėšų savo istoriniams pastatams
konservuoti. Tačiau savivaldybės, kurios buvo šių dvarų šeimininkės, neturėjo nei lėšų
paprasčiausiai stogams užtaisyti, nei pastatams renovuoti reikalingų žinių.
Reikėjo ir išlaikyti šiuolaikinę mokymosi aplinką, ir išsaugoti pastatus. Statyti naujas mokyklas būtų kainavę brangiau nei remontuoti senąsias, ypač turint galvoje,
kad gyventojai kaimuose seno. Svarbus buvo ir emocinis aspektas – vietos gyventojai šiais pastatais naudojosi beveik 80 metų ir nenorėjo jų apleisti. Be to, pats senųjų
dvarų dydis labai tiko pradinėms mokykloms.
Įvertinusi situaciją, Kultūros ministerija, drauge su Nacionaline paveldo taryba,
Švietimo ir mokslo ministerija ir mokyklų dvarvietėse atstovais, ėmėsi veikti. Šitaip
buvo pradėta įgyvendinti valstybinė programa „Mokyklos senuosiuose dvaruose:
istorinių dvarų ansamblių išsaugojimas ir renovavimas pagal šiuolaikinius švietimo
reikalavimus“.
Programoje buvo numatytos trys pagrindinės priemonių grupės: pirma, susijusi su
statyba ir technologijomis paisant kultūros paveldo reikmių; antra, su švietimo klausi-

mais; trečia, su socialiniais ir regioni-

31

niais aspektais. Iš pradžių svarbiausi
buvo remonto ir konservavimo
darbai. O vėliau atnaujinti mokyklų
pastatai pamažėle virto vietiniais
švietimo ir kultūros centrais.
Programoje buvo kalbama ir
apie rizikos veiksnius. Į kultūros
paveldą kaimo vietovėje dažnai
žiūrima kiek niekinamai, jis laikomas antrarūšiu, ne visada deramai įvertinamas estetinis senųjų
dvarų ansamblių potencialas. Kitaip tariant, vietiniai žmonės žiūrėjo į šiuos objektus ir jų nematė, buvo šių objektų
šeimininkais nepripažindami jų vertės. Deja, panašiai žiūrima ir į kitus paminklus.
Estijos mokyklų dvarvietėse asociacija įgauna vis daugiau kompetencijos
Vykstant dvarų konservavimui ir restauravimui kilo nacionalinis judėjimas.
2003 m. jis įsiliejo į Estijos mokyklų dvarvietėse asociaciją. Jos nariai yra mokyklos
ir vietos valdžia – istorinių pastatų šeimininkai. Be visa kita, ši asociacija vykdo dvi
papildomas funkcijas:
•

dvarų-mokyklų vadovai ir vietos valdžios pareigūnai yra mokomi konservavimo

•

rengiami turizmo vadybos seminarai: dvarai-mokyklos traukia lankytojus, todėl

ir restauravimo vadybos;
mokytojai ir moksleiviai privalo turėti pagrindinius turizmo vadybos įgūdžius;
tiek mokytojus, tiek moksleivius reikia skatinti plėtoti turizmo veiklą.
Dvarų lankymo žaidimas kaip turizmo produktas
Visoje šalyje gerai žinoma su dvarais-mokyklomis susijusi turizmo veikla – „Užmirštų dvarų“ lankymo žaidimas. Jis jau vyko keturias vasaras iš eilės ir 2006 m. Pietų
Estijos turizmo fondo buvo paskelbtas „Sėkmingu turizmo projektu“. 2007 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais žaidime dalyvavo 16 000 lankytojų.
Lankymo žaidimo tikslai:
•

pamatyti mokyklų-dvarviečių aplinkos unikalumą; geriausias būdas pritraukti
lankytojus – parodyti, kaip šie objektai veikia vienas kitą – mokykla veikia dvarą,
o dvaras mokyklą;

Valstybinė programa „Mokyklos
senuosiuose dvaruose: istorinių
dvarų ansamblių išsaugojimas ir
renovavimas pagal šiuolaikinius
švietimo reikalavimus“ atgaivina
dvarus ir paverčia juos kaimo
kultūros centrais.
Mostės dvaro-mokyklos fotografija
© Estijos Respublikos kultūros
ministerija

32

•

išsaugoti architektūros paveldą ir išmokyti jam prižiūrėti reikalingų įgūdžių; užtikrinti, kad visuomenė galėtų susipažinti su dvarais.
Dvarai-mokyklos kol kas dar masiškai turistų netraukia, todėl turistams pritraukti

buvo sumanytas žaidimas. Visoms žaidime dalyvaujančioms mokykloms dvarvietėse buvo sukurtos bendros taisyklės:
•

Žaidimo dalyviai gauna nemokamą svečio knygutę, į kurią renka ženkliukus iš
aplankytų dvarų. Kiekvieno dvaro ženklas skirtingas, jame pavaizduota kokia
nors dvarą atspindinti detalė.

•
Dvarų-mokyklų turizmo projektas
apima materialųjį ir nematerialųjį
Estijos paveldą, įvairius kultūros
renginius ir edukacines
iniciatyvas, taip pat pasiūlymus
turistams.
© Estijos Respublikos kultūros
ministerija

Lankytojai, savo svečio knygutėse surinkę bent dešimt ženkliukų, kviečiami dalyvauti konkurse ir mėginti laimėti kvietimą į viename iš dvarų vykstančią uždarymo šventę su teatro spektakliu.

•

Mokyklos privalo:
-

priimti ir registruoti svečius, išduoti jiems svečių knygučių ženkliukus;

-

kas valandą vesti 30–40 min. ekskursijas;

-

įrengti regionui, dvarui ir mokyklai skirtą ekspoziciją;
- pastatyti rankdarbių ar meno dirbinių stendą; jei yra galimybės, pasiūlyti darbus pirkti;
- atidaryti kavinę, kurioje būtų galima pasivaišinti dvaro pyragu ir gauti jo receptą.
Dabar jau kelios turizmo agentūros į savo
maršrutus yra įtraukusios dvarų-mokyklų
lankymo žaidimą. Taip pat planuojama dešimties įdomiausių dvarų-mokyklų reklaminė akcija. Tikrai yra tokio turistinio paketo
paklausa!
Tokios veiklos socialinis ekonominis
poveikis dvarams-mokykloms
Prašydama lėšų iš Norvegijos ir Europos
ekonominės zonos fondų, Estijos kultūros
ministerija privalėjo ištirti įvairiais aspektais
dvarų-mokyklų poveikį ir reikšmę vietos
bendruomenėms. Dvarų-mokyklų programa buvo įvertinta kaip sėkminga, jai skirta
7,3 mln. eurų, o tai yra 24 proc. visos Estijai
skirtos sumos.
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Albu dvaras-mokykla. Socialinis ekonominis poveikis:
Visas kompleksas renovuotas 1995–2004 m.
Albu pradinėje mokykloje
mokosi 118 moksleivių

Visas biudžetas: 1,2 mln. eurų
Valstybės lėšos: 0,8 mln. eurų
Apylinkės lėšos: 0,4 mln. eurų

Albu apylinkėje gyvena
1 500 gyventojų

Turizmas:
5 000 turistų
per metus
(įskaičiuojant
teatro projektus –
15 000 turistų per
metus)

Per 10 metų
sukurta 140 naujų
darbo vietų:

Migracija stabili:
0 proc. per paskutiniuosius
dvejus metus; 6 proc. –
dešimties metų vidurkis
(kaimyninėse apylinkėse
migracija siekia 16 proc.)

Investicijos:

− iki projekto žemės
ūkyje dirbo 400
žmonių;
− dabar žemės ūkyje
dirba 130 žmonių.

10 naujų įmonių per
10 metų (iš jų 2 įmonės,
turinčios užsienio
partnerius)

Albu dvaras-mokykla – puikus projekto poveikio vietos bendruomenei pavyzdys. Dabar jau yra apie dešimt panašiai sutvarkytų dvarų-mokyklų.
Antono Pärnu ir Marju Reissmaa diagrama, Estijos Respublikos kultūros ministerija

Sisteminis kruopštus dvarų restauravimas užtikrina tolygią kaimo regionų plėtrą. Modernizuotos senosios mokyklos gali ir turėtų savo regionuose atlikti keletą
funkcijų. Valstybinė programa svariai prisideda prie regiono socialinės aplinkos gerinimo ir regiono gražinimo. Mokyklos dvarvietėse gali tapti regiono gyvybingumo ir
išskirtinumo indikatoriais. Tai gali padėti pritraukti į regioną investicijas ir padaryti jį
saugesnį. Dauguma dvarų-mokyklų įtraukti į kultūros paveldo registrą, tad jie savaime yra svarbūs turistų traukos centrai. Dažnai juose įrengti muziejai. Savo ruožtu tai
leidžia vietos valdžiai sukurti naujas darbo vietas ir padaryti sezoninę veiklą įvairesnę, organizuojant parodas, koncertus ir konferencijas.
Dvarų-mokyklų valstybinė programa paakino gerą bendradarbiavimą su vietos
valdžios institucijomis. Iki 2013 m., kai dabartinė ES struktūrinių fondų programa
baigsis, bent jau pusė šiuo metu dvarus-mokyklas administruojančių vietos valdžios
institucijų bus atradę vietinio turizmo ekonominį potencialą.
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Vienas puikiausių pavyzdžių yra Mostės savivaldybė Pietų Estijoje. Ši savivaldybė, siekdama švietimo tikslų, išpirko XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje privatizuotą dvaro kompleksą. Jo pastatuose įsikūrė jaunimo centras, folkloro teatras,
restauracijos mokymo dirbtuvė ir smulkūs su kūryba susiję verslai. Be šių iniciatyvų,
gyvenvietės centras gali džiaugtis pertvarkyta viešąja erdve.

Estijos dvarai-mokyklos – tai
vietos, kurias įdomu aplankyti:
jose mokytojai ir moksleiviai
pasiūlo turistams nuveikti ką nors
nauja, neįprasta.
© Estijos Respublikos kultūros
ministerija

Valstybės programa sudarė prielaidas nacionaliniam komunikacijos tinklui, savotiškai „savivaldybių sąjungai“, atsirasti. Kultūros ministerija nediriguoja savivaldybėms
iš viršaus – ji tapo bendradarbiavimo partnere ir rėmėja. Dabar partneriai tikisi, kad
valstybė įvertins jų iniciatyvas ir padės jas iš dalies finansuoti. Iš tikrųjų dabartiniai
dvaro-mokyklos programos vadovai yra pačios vietos savivaldybės.
Dvarai ir juos valdę dvarininkai Estijos istorijoje
paliko gilią žymę – dažniausiai jie menami bloguoju. Yra net posakis: „Dvaro turtas kaimiečių prakaitu
sukrautas.“ Dvarams-mokykloms tenka svarbus
vaidmuo mėginant išsaugoti regiono istorinę
tapatybę ir integruoti regionus į bendrą Europos
kultūros tradiciją. Tai tipiški baltų-germanų kultūros paminklai, dingusio pasaulio praėjusios šlovės
liudininkai, sykiu pasakojantys ir apie mūsų istoriją
bei mūsų visuomenę. Istorija graži tuo, kad laikas
mus stumia į naujas situacijas ir parodo naujus
sprendimus, – šitaip mes judame į priekį.

Dagnis Dedumietis (Latvija)
Latvijos karo muziejus

Pirmojo pasaulinio karo lauko
fortifikacijos kaip kultūros
paveldo objektas
Prieš keletą metų Kalėdų mūšių muziejus gavo sėkmingiausio kultūrinio turizmo produkto Latvijoje apdovanojimą. Nuo 2006 m., kai rekonstruotos lauko fortifikacijos buvo atvertos turistams, Kalėdų mūšių muziejuje jau apsilankė 15 000 lankytojų. 2007 m. Kalėdų mūšių atminties dienai
skirtame renginyje dalyvavo 2 000 žmonių.
1917 m. Kalėdų mūšiai paliko gilų pėdsaką Latvijos istorijoje. Fronto linijos pozicijos toje pačioje vietoje išsilaikė beveik dvejus metus. Čia, pelkėtose Dauguvos upės
prieigose, rusų ir vokiečių armijos buvo pastačiusios galingas lauko fortifikacijas.
Latvijos šaulių pulkai, į Rusijos kariuomenės sudėtį įėję Latvijos tautiniai daliniai,
suvaidino svarbų vaidmenį aršiuose, beveik mėnesį trukusiuose Kalėdų mūšiuose.
Kariniai laimėjimai buvo menki, o nuostoliai – milžiniški: žuvo apie du tūkstančius
Latvijos kareivių, septyni tūkstančiai buvo sužeisti ar dingo be žinios.
Šiuose mūšiuose latvių kareivai parodė drąsą ir ištvermę: vokiečių lauko fortifikacijas jiems teko pulti atšiauriomis žiemos sąlygomis. Kalėdų mūšiai – tai
pats reikšmingiausias Pirmojo pasaulinio karo įvykis latvių tautos kolektyvinėje
atmintyje.
Tarpukariu šioje vietoje kasmet vykdavo mūšių minėjimai, nors slėptuvės ir lauko
fortifikacijos buvo išardytos, o iš jų ištraukta spygliuota viela panaudota ganykloms
aptverti. Apkasai apgriuvo, apaugo žole. Po Antrojo pasaulinio karo tęsti Kalėdų
mūšių minėjimo tradicijos nebuvo leista. Apleisti kovos lauko paminklai ir kareivių
kapinės ėmė nykti. Laikui bėgant Pirmojo pasaulinio karo lauko fortifikacijas ir kitus
įrenginius užgožė čia pasodinti medžiai.
Kalėdų mūšių laukas ir muziejus
1995 m. Kalėdų mūšių lauko vietai buvo suteiktas saugomos teritorijos statusas. Juk čia kadaise buvo didžiausių Latvijoje Pirmojo pasaulinio karo metu vykusių
mūšių lauko fortifikacijos ir kiti unikalūs su šiais įvykiais susiję objektai bei dvidešimt
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septynių greta kovojusių ir kritusių kareivių kapinės. Mūšių lauke buvo pastatyta
keturiolika memorialinių lentų ir paminklų.
Tik už 3 km nuo Rygos–Liepojos greitkelio ir 40 km nuo Rygos esančiame mūšio

Rekonstruotas blindažas – rąstų
statinys žemėmis užverstu stogu
su prie sienos besišliejančiais
pylimėliais. Tokie pastatai buvo
gyvenamasis būstas ir laikina
pastogė, taip pat turėjo ir
gynybinių funkcijų. Jie saugojo
viduje pasislėpusius žmones nuo
lauko artilerijos sviedinių.
© Kalėdų mūšių muziejus, Latvija

lauke dunkso vienintelė kalva – čia kasmet vyksta Kalėdų mūšių minėjimo renginiai.
Lankytojai gali apžiūrėti atkurtas lauko fortifikacijas. Pradiniu fortifikacijų atkūrimo
etapu istorikai ir tyrėjai nedalyvavo, todėl rekonstrukcija nėra visiškai tiksli. Apžvalgos
bokštą ir kitus turistinius objektus prižiūri valstybinė įmonė „Latvijas Valsts meži“.
Kalėdų mūšių muziejus yra maždaug 50 km nuo Rygos ir 7 km nuo greitkelio.
Tradicinis muziejus nebūtų galėjęs pritraukti tiek daug turistų į tokią tolimą vietą. Todėl buvo nuspręsta sukurti moksliškai pagrįstą muziejų atvirame ore.
Šio muziejaus teritorijoje eksponuojamos vokiečių armijos gynybinių
fortifikacijų, kurias puolė Latvijos šaulių
pulkai, liekanos. Panaudojus archeologų radinius atkurtas vokiečių pylimo
fragmentas. Tai buvusio 30 km ilgio pylimo 60 m ilgio atkarpa, esanti toje vietoje, kur driekėsi pirmoji gynybinė linija.
Muziejaus viduje apie Kalėdų mūšius
pasakoja mūšio lauke darytų nuotraukų
ekspozicija, įvairūs išlikę daiktai. Lankytojai sužino apie Pirmojo pasaulinio
karo įvykius ir gali įsivaizduoti mūšio sąlygas, kuriomis kovėsi latvių kariai.

Latvijos karo muziejus yra parengęs specialią
inscenizacijų programą: Latvijos šaulių
uniformomis persirengę muziejaus darbuotojai
padeda lankytojams pajusti, koks buvo kareivių
gyvenimas apkasuose per karą.
© Kalėdų mūšių muziejus, latvija

Magnús Skúlason (Islandija)
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Architektūros paveldo taryba

Tradiciniai durpiniai pastatai
ir istoriniai kraštovaizdžiai –
kultūrinio turizmo pagrindas
Islandijos kaime
Islandija garsėja nuostabia gamta. Taip pat unikali ir Islandijos gyventojų persikėlimo į kitą gyvenamąją vietą istorija. Durpiniai pastatai – tai svarbus indėlis į pasaulinę liaudies architektūrą. Jie įspūdingai dera su gamta, o jų istorinis ryšys su geležies
amžiumi daro juos tikrai išskirtinius. Tad nenuostabu, kad šie senieji durpiniai pastatai labai reikšmingi Islandijos kultūriniam turizmui.
Nuo IX a. pabaigos, kai Islandijoje apsigyveno pirmieji gyventojai, iki pat XIX a.
pabaigos pagrindinės statybinės medžiagos buvo medis, durpės ir akmuo. Miesteliai ir kaimai pradėjo augti tik XIX a. pabaigoje. Apie 1900 m. daugiau nei pusė
gyventojų gyveno durpinėse trobose. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje pirmieji durpiniai namai buvo paskelbti kultūros paveldu ir gavo teisinę apsaugą. Nuo
1970 m. gyventojai ėmė masiškai keltis iš durpinių trobų, – dabar jose beveik niekas
nebegyvena. Patys įdomiausi durpiniai trobesiai ir bažnyčios įtraukti į kultūros paveldo registrą – juos saugo Nacionalinis muziejus ir Architektūros paveldo taryba.
Islandijos durpiniai pastatai siejami su vėlyvajame geležies amžiuje atsiradusia
Šiaurės Atlanto statybos tradicija. Labiausiai paplitęs tokio tipo pastatas – vadinamasis „ilgasis namas“. Tai medinė troba, kurios sienos apklotos apsauginiu durpių
sluoksniu, o stogas padarytas iš durpių ir akmens. Kadangi trūko medienos, pagrindinėms konstrukcijoms buvo naudojami į
krantą išplukdyti medžiai. Ištisus šimtmečius
dauguma islandų gyveno labai vargingai –
atsivežti medžiagų iš svečių šalių buvo tiesiog neįmanoma. Šalto klimato krašte durpės
ir akmuo – vienintelės statybinės medžiagos,
kurias galėjai rasti šalia statybvietės. Islandai
gyveno geoterminės energijos šalyje, bet iki
XX a. neturėjo techninių žinių, leidžiančių ją
tinkamai panaudoti.

Šimtmečius trukusios gamtos ir
žmogaus sąveikos suformuotas
kraštovaizdis išreikia vietinės
kultūros išskirtinumo esmę.
Islandiškas durpių namelis.
Magnúso Skúlasono fotografija
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Ilgasis namas pamažu transformavosi į durpinių trobesių kompleksą. Namų
spiečius simetriškai aplipdavo ilgąjį namą, kuris virto savotišku centriniu praėjimu
ar koridoriumi. Šalia kiekvieno paskiro namo buvo kiemas. Sandėlis, kalvė, medinė
pašiūrė atvirais tarp lentų tarpais ir tvartas
gyvuliams arba šliedavosi prie gyvenamojo
namo, arba stovėjo netoliese.

Durpinės bažnyčios – iki XIX a. Islandijoje labiausiai
paplitęs sakralinio pastato tipas. Saubaerio bažnyčia
Eujafjorde.
Magnúso Skúlasono fotografija

Paprastai durpinėje troboje vidinės kambarių sienos
medžiu apmušamos nebuvo, bet labiau prakutę
ūkininkai stengdavosi gyvenamąjį ir vonios kambarius
apkalti lentomis.
Magnúso Skúlasono fotografija

Durpinių trobesių kompleksas labiausiai pakito XIX a.
pradžioje, kai vienas pastorius parašė straipsnį, kuriame
pasiūlė naują komplekso pertvarkymo planą. Jis ragino
visus prie centrinio koridoriaus prišlietus kambarius ar
priestatus atgręžti į kiemo pusę taip, kad kiekvienas
turėtų savo medinį fasadą.
Magnúso Skúlasono fotografija
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Durpiniai trobesiai, naudoti iki XX a. vidurio, dabar tapo Islandijos kultūriniam
turizmui itin svarbiais muziejais. Ateityje juos bus galima panaudoti turistams apgyvendinti, bet kol kas tai dar nedaroma.
Durpinės bažnyčios statomos panašiai kaip ir durpiniai trobesiai, bet jų interjerai buvo daug rafinuotesni. Bažnyčios fasadinė ir galinė sienos turėjo medinius
frontonus ir buvo nuteptos derva. Vidus nedažytas, sienose keli stikliniai langai ir
nedidelis langas stoge, tiesiai virš sakyklos. Ankstyvosiose bažnyčiose navos buvo
tuščios, be jokių suolų ar kėdžių, bet laikui bėgant suolų radosi vis daugiau, kol jie
užpildė visą navą. Altoriaus pertvara su durelėmis, stulpai ir sakykla skyrė navą nuo
presbiterijos. Bažnyčios varpai kabėdavo arba viduje, arba lauke ant ties fasadiniu
frontonu iškeltos skersinės sijos, arba ant vadinamųjų sielų vartų, vedančių į ovalo
formos kapines.

Peizažas Islandijos Auksinio
Trikampio rajone.
Alfredo Jomanto fotografija
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Sven Kalmring (Vokietija)
Šlėzvigo-Holšteino krašto muziejaus fondas

Vizualizuota archeologija:
vikingų namai ir rekonstruota prieplauka Hedebyje

Septynių namų gyvenvietės fragmentas atstatytas pagal Hedebio vikingų muziejaus projektą. Projekto tikslas – muziejaus teritorijoje atkurti
ankstyvųjų viduramžių miesto aplinką.
Projektą papildžiusi prieplaukos rekonstrukcija padeda atskleisti prototipinio Hedebio miestelio gyvenseną. Prieplauka turėjo didelę ekonominę reikšmę, nes šis miestelis buvo žymus jūrų prekybos centras. Šiandien ji
turistams primena Hedebio jūrinę praeitį.
Pagal projektą buvo atkurtas
Haithabu (Hedebio) gyvenvietės
fragmentas – septyni namai ant
pusapvalio pylimo šlaito.
© Šlėzvigo-Holšteino krašto
muziejaus fondas, Vokietija

Įsikūręs pasienyje, kur ėjo riba tarp Karolingų-Otonų žemyno ir skandinavų pasaulio, Hedebis netrukus tapo svarbiausiu ankstyvųjų viduramžių Šiaurės Europos
prekybos uostu. Į šią vietą tuo metu buvo gabenamos prekės iš viso iki tol atrasto
pasaulio.
Keliai tais laikais buvo
prasti, o prekių gabenimo
vežimais pajėgumai riboti,
todėl laivai buvo pagrindinė
prekybos transporto priemonė.
Prieplauka

–

svarbus

elementas pristatant jūrinį
tuomečio prekybos uosto
gyvenimo būdą. Po ją gali
pasivaikščioti turistai, vasarą
prie jos stovi prišvartuota
vikingų laikų laivo kopija.
Rekonstrukcijos

projektui

vadovavo Šlėzvigo-Holšteino krašto muziejaus fondas

ir Hedebio vikingų muziejus. Projektas gavo dalinę finansinę paramą iš Europos re-
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gionų plėtros fondo.
Prieplaukos rekonstrukcijos archeologinis originalas buvo rastas kasinėjant
Hedebio uostą. Kasinėjant uostą vandeniui nepralaidžioje užtvaroje, išgelbėtas
X a. pabaigos karališkiesiems asmenims gabenti skirtas laivas. Manoma, kad eilės
tolygiai išdėstytų stulpų liekanų žymi didelės uosto įrenginių struktūros apatinę
dalį.
Šie įrenginiai leido uoste prisišvartuoti dideliems krovininiams laivams. Uosto
kasinėjimo duomenys ir dokumentacija yra perkelti į geografinės informacijos sistemą (GIS) ir šiuo metu moksliškai apdorojami. Uosto baseine aptikti tokie radiniai
kaip svarstyklės ir svarsčiai, monetos ir žalvariniai strypeliai, girnapusės, ginklai,
stikliniai, kalnų krištolo ir karneolio karoliukai, elnių ragai ir gintaras liudija, kad
prekybos sandoriai vyko pačiame uoste ir prie prieplaukų prisišvartavusiuose laivuose.

Turistai nuo rekonstruotos
prieplaukos žvelgia į Haddbyer
Noor marias. Prieplauka yra
daugiau nei 40 m ilgio ir beveik
10 m pločio, rekonstruota 1:1
masteliu.
© Šlėzvigo-Holšteino krašto
muziejaus fondas, Vokietija

42

Sallamaria Tikkanen (Suomija)
Nacionalinė antikvarinių vertybių taryba

Povandeninis turizmas:
Kronprinco Gustavo Adolfo povandeninis parkas

Pirmasis povandeninis archeologinis parkas Baltijos jūros šalių regione buvo atidarytas 2000 m., kaip povandeninė laikinosios parodos „Jūroje nuskendę laivai“ ekspozicija. Parkas yra toje vietoje, kurioje nuskendo
Kronprinco Gustavo Adolfo vardu pavadintas laivas. Parką globoja Suomijos nacionalinė antikvarinių vertybių taryba.
Tradiciškai povandeninis kultūros paveldas plačiajai publikai pristatomas muziejuose – lankytojai net gali išvysti visą iš jūros dugno iškeltą laivą. Taip pat galima kurti
vadinamuosius povandeninius parkus: juose nardytojai plaukia povandeniniu maršrutu, šitaip išsamiau susipažindami su povandeninio paveldo objektu. Jų kelyje yra informaciniai ženklai, pasakojantys apie toje vietoje esančius objektus. Iki parko atplaukiama valtimis, jos prišvartuojamos prie netoli laivo skenduolio esančio plūduro.
Kuriant povandeninius parkus stengiamasi kiek įmanoma išlaikyti vietą tokią,
kokia buvo, todėl būsimo parko vietai ištirti naudojami neardantieji metodai. Tokių
parkų tikslas – atverti po vandeniu slypinčias vaizdingas vietas turistams, lavinti visuomenę ir propaguoti povandeninio kultūros paveldo saugojimą ir priežiūrą.
Nardyti nenorintys lankytojai su laivo skenduolio istorija gali susipažinti iš ekspozicijos ir vaizdo įrašų. Kartais povandeninius objektus galima apžiūrėti pro stiklinį
laivo dugną arba pro povandeninio ar pusiau povandeninio laivo iliuminatorius.
Negiliai esančius povandeninius objektus galima apžiūrėti neriant tik su kvėpavimo
vamzdeliu, nenaudojant kitos specialios nardymo įrangos. Kai kuriuose vandens
parkuose nardytojai gali pamatyti, kaip dirba povandeniniai archeologai, taip pat,
padedami profesionalo, jie gali daryti povandenines nuotraukas ar paprasčiausiai
išklausyti įvadinį jūrų archeologijos kursą.
Povandeniniam parkui tinkama vieta
Laivas „Kronprincas Gustavas Adolfas“ nuskendo Suomijos įlankoje, netoli Helsinkio. Tai šešiasdešimt dviejų pabūklų švedų laivas – vienas nuskendusiųjų šioje te-

ritorijoje 1788 m., per Karaliaus Gustavo III karus. Laivas pastatytas Švedijoje 1784 m.,
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pagal garsaus laivų statytojo Fredriko Henriko af Chapmano brėžinius. Nuskendęs
laivas buvo rastas ir tyrinėtas paskutiniajame XX a. dešimtmetyje, o laivo skendimo
vieta saugoma pagal Antikvarinių vertybių įstatymą, Nacionalinė antikvarinių vertybių taryba yra atsakinga už visus skendimo vietoje esančius objektus.
Laivo „Kronprincas Gustavas Adolfas“ skendimo vieta puikiai tinka povandeniniam parkui: ji atvira, dugnas lygus ir tvirtas, nėra daug laisvai judančių objektų. Nors
išlikęs tėra laivo dugnas ir nuvirtę šonai, apie 70 pabūklų ir jų sviedinių, inkarai ir vairas, laivo nuolaužos leidžia susidaryti gana gerą vaizdą, koks buvo XVIII a. tokio tipo
laivo dydis ir tūris. Nuolaužų ilgis siekia beveik 40 m, plotis – apie 16 m.
Internete teikiama smulki informacija apie parko vietą, aiškinama, kaip prišvartuoti valtį, pasakojama apie oro sąlygas, išdėstytos parko lankymo taisyklės ir
saugaus nardymo parke instrukcijos, dėl vėjo atsirandantys apribojimai, trumpai –
Suomijos povandeninį kultūros paveldą reguliuojantys įstatymai, surašyti pagalbos
telefonai. Taip pat yra aprašyta laivo istorija, išaiškinti povandeniniai ženklai.
Atvykę į Kronprinco Gustavo Adolfo povandeninį parką nardytojai prišvartuoja
valtis prie vieno iš dviejų sezoninių plūdurų. Dvi linijos rodo nardytojams kelią tiesiai
prie laivo duženų. Palei virve pažymėtą kelią yra 13 povandeninių ženklų, pasakojančių apie laivo duženų detales, taip pat yra kryptį rodančių rodyklių, padedančių
geriau orientuotis parko teritorijoje. Nardantys lankytojai gali gauti vandeniui atsparų plastikinį parko žemėlapį. Pažymėto maršruto trukmė – 30 min. Nusileidus į 20 m
gylį prie laivo duženų matomumas paprastai yra 4–7 m. Parke galima apsilankyti tik
vasaros mėnesiais, žiemą jis apledėjęs, šaltas ir atšiaurus.
Turistų patirtis
Nardyti parke galimai laisvai – jokių mechaninių skaitiklių, skaičiuojančių lankytojus, nėra. Vis dėlto manoma, kad pastaraisiais metais lankytojų skaičius nusistovėjo, – per metus čia atvyksta maždaug 400–800 nardytojų. Suomijoje yra apie 16 000
nardymo sporto mėgėjų.
Per atliktą nardytojų apklausą siekta sužinoti, ką jie patiria povandeniniame parke. 2000–2007 m. į anketą atsakė 61 nardytojas. Daugumai tai – teigiama patirtis.
Toliau pateikiame keletą jų komentarų: „Gavus išsamias instrukcijas nardyti parke
buvo lengva ir saugu.“, „Interneto svetainė padėjo suplanuoti povandeninį žygį, o
paskui leido dar kartą patirti džiaugsmingą nardymo parke nuotykį.“, „Maršruto trukmė buvo tinkama.“, „Nardant buvo patogu naudotis plastikiniu parko žemėlapiu.“
ir „Ačiū už nuostabų parką.“ Dauguma apklausoje dalyvavusių nardytojų teigė, kad
Kronprinco Gustavo Adolfo povandeninis parkas skatina saugoti povandeninį kul-

Nardytojas Kronprinco Gustavo
Adolfo povandeniniame parke.
Petri Puromieso fotografija
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tūros paveldą, kad dabar jie geriau supranta muziejines nuskendusių laivų ekspozicijas.
Praėjus septyneriems metams po parko atidarymo matome, kad nardytojai veikia šią vietą, bet poveikis toks nedidelis, kad su juo galima susitaikyti. Tolimesnėje
ateityje reikės imtis prevencinių veiksmų šiai vietai apsaugoti. Nebuvo tokių atvejų,
kad nardytojai iš parko ką nors išsineštų kaip suvenyrą, tačiau būta nedidelio vandalizmo atvejų, kai nardytojai ant medinių struktūrų paviršiaus „nuosėdų“ išraižydavo
savo inicialus ar keliais centimetrais pastumdavo į priekį pabūklų sviedinius.
Vienas svarbiausių principų, postuluojamų ICOMOS (Tarptautinės paminklų ir
paminklinių vietovių tarybos) chartijoje dėl povandeninio kultūros paveldo apsaugos ir priežiūros (1996) ir UNESCO konvencijoje dėl povandeninio kultūros paveldo
apsaugos (2001), – pirmiausia išsaugoti povandeninį kultūros paveldą toje vietoje,
kurioje jis yra, tokį, koks jis buvo rastas. Abu dokumentai taip pat skatina atverti
šiuos paveldo objektus visuomenei. Povandeninio parko koncepcija siekta įgyvendinti abudu principus. Pasaulinė patirtis rodo, kad tinkamai prižiūrimi povandeniniai
parkai puikiai leidžia išsaugoti šį paveldą tokį, koks jis yra, ir drauge padaryti jį prieinamesnį plačiajai visuomenei.
Daugiau informacijos adresu
http://www.nba.fi/MUSEUMS/MARITIME/gustavadolf/engl/park.htm

Iwona Pomian (Lenkija)
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Lenkijos jūrų muziejus

Nuskendusių laivų turizmo
potencialas
Nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio antrosios pusės nardymas Lenkijoje darėsi vis populiaresnis. Turint galvoje gamtines sąlygas – šaltą vandenį,
blogą matomumą ir mažai kuo nuo kitų jūrų besiskiriančią florą ir fauną, –
nardymas prie nuskendusių laivų yra viena įdomesnių pramogų Lenkijos
vandenyse. Dėl mažai druskingo Baltijos jūros vandens nuskendę laivai čia
yra geriau išsilaikę nei kituose regionuose.
Nekontroliuojant prieigos prie nuskendusių laivų, labai greitai galima
jiems neatitaisomai pakenkti ir galiausiai iš esmės sumenkinti jų, kaip turizmo, o kartais ir kaip istorinių objektų, vertę.
Lenkijos jūrų muziejus – tai institucija, kurios vienas svarbiausių tikslų yra moksliškai tyrinėti ir saugoti Baltijos jūros povandeninį kultūros paveldą. Stebėdamas augantį susidomėjimą nuskendusiais laivais, muziejus nusprendė nuo pat pradžių įsitraukti į startuojantį profesionalaus
nuskendusių laivų turizmo kūrimo
procesą. Šiuo atveju „profesionalus“
reiškia ne tik saugų ir patrauklų, bet
ir tinkamą Baltijos jūros povandeninio muziejaus išteklių priežiūrą užtikrinantį turizmą.
Nuskendusių laivų turizmas toks,
koks yra dabar, neatitinka minėtų
reikalavimų. Be to, neišnaudojamas
visas nuskendusių laivų, kurie galėtų būti prieinami ne tik nardytojams,
bet ir kitų populiarių vandens sportų mėgėjams, potencialas. Veikla,
kuri prasidėjo kaip „Jūroje nusken-

Pasiruošimas nardyti prie
sudužusių laivų Jastarnios uoste,
Lenkijoje.
Iwonos Pomian fotografija
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dusių laivų turizmo“ projektas, tapo pagrindu profesionaliam šio tipo turizmui.
Mūsų klientai – tai nuskendusiais laivais besidomintys nardytojai ir žmonės, mėgstantys populiarius vandens sportus, burlentes, vandens slides, vandens motociklus
Pasiruošimas nardyti prie
nuskendusių laivų Jastarnios
uoste, Lenkijoje.
Iwonos Pomian fotografija

ar skraidykles.
Pamario regionas gali pasiūlyti turistams išskirtinių dalykų – gerai išplėtotas sistemiškai veikiantis vandens turizmo tinklas ir jūrų temų populiarinimas reikšmingai sustiprina šio regiono pozicijas.
Gyvename tokiu metu, kai drastiškai
mažinamas žvejybos laivynas, tad
sukūrus naujų, tik pajūrio bendruomenėms būdingų turizmo pramogų
dalis žvejų, persikvalifikavę ir pasiruošę naujajai veiklai, galėtų likti „jūroje“.
Būtent žvejai karta iš kartos gyvena
prie jūros ir geriausiai išmano, kur
guli į dugną nugrimzdę laivai. Suprasdami, kokią naudą teikia geros
būklės laivai, žvejai gali reikšmingai
prisidėti prie tikrosios povandeninio
kultūros paveldo apsaugos.

Björn Varenius (Švedija)
Baltijos jūros regiono šalių povandeninio paveldo apsaugos darbo grupė
Švedijos nacionalinis jūrų muziejus

Povandeninio paveldo
Baltijos jūros regione apsauga,
priežiūra ir naudojimas
Baltijos jūra – tai ypatinga aplinka, kurios vandenyse gausu unikalių,
plačiajai visuomenei dar neatskleistų kultūros išteklių. Ji yra ar tikrai galėtų tapti povandeninio turizmo ir jūrinių mokslo tyrimų Eldoradu: pirma,
šioje jūroje istoriškai ilgai intensyviai plaukiojo laivai; antra, joje itin palankios sąlygos nuskendusiems laivams išsilaikyti (šiuo metu joje yra apytikriai 100 000 laivų skenduolių) ir trečia, dabar yra daug nardymo sportu
užsiimančių žmonių (apie 250 000).
Tačiau jau gana aiškiai matyti, kad toks intensyvus povandeninio kultūros paveldo naudojimas lems jo būklės blogėjimą. Šis nerimą keliantis
procesas reikalauja ypatingo paveldo prižiūrėtojų ir politikų dėmesio. Povandeninius išteklius reikia naudoti taip, kad jie kuo ilgiau liktų nepažeisti
ir tvarūs. Todėl turizmo verslo ir kultūros paveldo institucijų pareiga – suvienyti pastangas užtikrinant teigiamą šių procesų raidą ir mažinant neigiamus padarinius.
Nuo tada, kai žmonės visam laikui sėsliai apsigyveno ant Baltijos jūros krantų, t. y.
prieš 7 000–8 000 metų, jūros keliai buvo naudojami prekėms ir žmonėms gabenti.
Sūrokame jos vandenyje gali būti išlikę iki dviejų tūkstantmečių senumo laivų nuolaužų; tiesa, iki šiol ypač daug radinių yra iš XVIII a., o iki XIV a. datuojami objektai
randami retai. Viduramžių laivų galima rasti atviruose vandenyse, bet dažniau jie
atkasami viduramžių miestų archeologiniuose sluoksniuose.
Baltijos jūros temperatūra paprastai yra žemesnė, o druskingumas mažesnis nei
daugumoje kitų jūrų – šiomis sąlygomis agresyviausi medį naikinantys organizmai
(tokie kaip Teredo Navallis) žūva. Būtent XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje visuomenės dėka atradus ir iškėlus karališkąjį karo laivą „Vaza“ tapo akivaizdu, kad
Baltijos jūra – tai nuskendusiems istoriniams laivams unikali aplinka. Maždaug
tuo pačiu metu Danijos Roskildės fiorde buvo atrasti penki vikingų laivai – tai dar
kartą parodė, kokio turtingo kultūros paveldo esama po vandeniu. Vazos muziejus
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Švedijoje ir Roskildės vikingų muziejus Danijoje yra žinomiausi ir lankomiausi turistiniai objektai šiose šalyse.
Povandeniniam kultūros paveldui kylančios grėsmės ir jo priežiūros būdai
Beveik visos Baltijos jūros regiono šalys siekia atsiliepti į augantį susidomėjimą
nardymu prie nuskendusių laivų ir sykiu mažinti nekontroliuojamo ar neatsargaus
nardymo daromą žalą. Nors neatsargus mėgėjiškas nardymas tikrai yra problema,
nardytojai mėgėjai – taip pat svarbi lankytojų grupė. Jie gali individualiai aplankyti
paveldo objektą ir pasigėrėti juo. Galėtų atrodyti, kad povandeninį kultūros paveldą
prižiūrinčios valstybinės institucijos turi du vienas kitam prieštaraujančius tikslus:
skatinti visuomenės domėjimąsi povandeniniu kultūros paveldu ir saugoti šiuos
objektus nuo nusidėvėjimo bei kitokio neigiamo poveikio. Tačiau ši strategija remiasi prielaida, kad didžiausia grėsmė paveldui – neišmanymas: jeigu nieko apie šį
paveldą nežinai, jo ir nesaugai.
Šimto objektų sąrašas
Profesionalūs kultūros paveldo saugotojai privalo skleisti informaciją apie tai, ką
povandeninis kultūros paveldas reiškia visuomenei, ir ieškoti būdų, kaip suformuoti
palankų visuomenės požiūrį į jį. Į šį procesą reikia įtraukti daugiau žmonių. Laivų
skenduolių ir kitų povandeninių objektų išsaugojimas turėtų rūpėti ir vietinėms
bendruomenėms.
2004–2006 m., kaip viena regioninio ES finansuojamo projekto „Rutilus“ priemonių, buvo sudarytas šimto vertingiausių povandeninių paminklų ir vietų Baltijos
jūroje sąrašas. Į jį įtraukti praeityje į dugną nugrimzdę laivai; bet jame yra ir kitų
objektų – jūros apsemtos gyvenvietės, uosto dalys ir gynybinės struktūros.
Šis 100 objektų sąrašas padeda veiksmingai skleisti žinias apie regiono povandeninį paveldą, aiškinti, kas tai yra, ir kartu jį saugoti. Tai buvo pirmas kartas, kai
bendradarbiavo visas regionas, turintis aiškų tikslą – vizualizuoti ir apibrėžti Baltijos
jūros povandeninio kultūros paveldo mokslines ir kultūrines vertybes. Dabar galime
pateikti povandeninio kultūros paveldo pavyzdžius iš viso regiono – daugiau mūsų
neriboja valstybių sienų.
Šimto objektų sąrašą rasite adresu
http://www.maritima.se/~/media/PDFER/marinarkeologi/Rapporter/Rutilus%20appendix%20
100%20pdf.ashx
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Per maždaug dvidešimt pastarųjų metų Baltijos jūroje buvo rasta keletas gerai išsilaikiusių laivų. Tarp jų ir vadinamasis laivas „Stiebas“. Jis
rastas archipelage netoli Nišiopingo, Švedijos rytiniame krante, apie šimtą kilometrų į pietus nuo Stokholmo. Pagal preliminarius tyrimus
laivas priskiriamas XVIII a. pradžiai, o kodėl laivas gavo tokį pavadinimą, matyti iš šios labai tikslios meniškos Görano Ullricho laivo ir vietos
rekonstrukcijos.
Björn Varenius fotografija

POVEIKIS

Gregory J. Ashworth (Nyderlandai)
Groningeno universitetas

Kaip turistai veikia paveldo
vietas?
Straipsnio pavadinime keliamą klausimą turizmo politikos formuotojai ir paveldo vietų valdytojai užduoda retai – pirmiausia dėl to, kad yra įsitikinę, jog atsakymai
akivaizdūs. Tačiau šias paprastai nenagrinėjamas prielaidas būtina kvestionuoti, jeigu norime išvengti problemų, išspręsti kilusias ir realizuoti visas kultūros paveldo
galimybes.
Šias prielaidas sugrupavome į tris plačias kategorijas:
1) susijusios su paveldo rinka – turizmas yra tik viena šios rinkos dalis,
2) susijusios su paveldo vietų lankytojų elgesiu,
3) susijusios su santykiu tarp paveldo turistų ir paveldo vietos.
Su rinka susijusios prielaidos
Paveldo vietas lanko vis daugiau turistų
Paveldas yra vienas kultūros aspektų, o kultūros vartojimas akivaizdžiai sparčiai
auga. Tai lemia postindustriniai, postmodernieji vartotojiški gyvensenos pokyčiai.
Paveldo vartojimas, per turizmą ar kitaip, yra šio nenumaldomo augimo dalis. Paveldo turistų daugės beveik visur, jie vartos vis įvairesnius paveldo produktus vis
įvairesnėse paveldo vietose.
Nors apskritai „posūkis kultūros link“ yra nepaneigiamas, tam tikrų kultūrinių
veiklų, kultūros reiškinių ar produktų paklausa gali nekisti arba mažėti. Peržvelgę
televizijos programas, populiariausius knygynus, meno ir antikvarinių vertybių aukcionus, šeimų genealogijos ir istorijos tyrimus, pamatysime, kad vis labiau domimasi
individualiuoju paveldu. Tačiau yra mažai įrodymų, kad bendras muziejų lankytojų
skaičius tapo didesnis ar kad daugiau žmonių eina į klasikinius koncertus, spektaklius ir renginius, kuriuos vadiname tradiciniu visuomenės paveldu. Visa tai ir toliau
domina tik menką mažumą.

Paveldo vietas lanko tam tikro tipo turistai
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Esame įsitikinę, kad žinome, kas ir kokie yra paveldo turistai. Štai kaip dauguma
įsivaizduoja stereotipinį Baedekerio ar Michelino* turistą: jis 45–65 metų amžiaus, turintis daugiau nei vidutiniškai laisvų, vartojimui skirtų pinigų, aukštesnį nei vidutinis
išsilavinimą ir turtingesnę nei eilinio žmogaus kelionių patirtį; atostogauja savarankiškai, t. y. nesirenka organizuotų kelionių, keliauja dviese su kuo nors ir apsistoja
viešbučiuose. Jų gausėja. Jie – pelninga turistų grupė.
Tačiau paveldo turizmo rinkoje yra ir daug kitų turistų grupių: keliaujantys pensininkai, kultūrinių kelionių turistai, konferencijų turistai, kruizinių laivų turistai, jauni
turistai su kuprine ant pečių, kukliu
biudžetu ir Lonely Planet ar Rough
Guide vadovu rankose. Sunku ne
tik apibrėžti paveldo turizmo rinką,
bet ir atskirti turistinį paveldo naudojimą nuo ne turistinio. Dažnai turistų motyvacija ar elgesys yra tokie
patys kaip vietos gyventojų. Taigi
paveldo turizmas nėra atskira išteklių, motyvacijos, veiklos ar vadybos
metodų sistema.
Paveldo turistai teikia daugiausia
naudos
Manoma, kad paveldo turizmas
praktiškai ir etiškai yra labiau pagirtinas nei kitos turizmo formos, nes
jis padeda įgyvendinti tokius tikslus kaip vietos ekonominė plėtra ir
aplinkos apsauga, skatinti paveldo
ir kultūrinę veiklą, stiprinti vietinių
bendruomenių tapatybę ir gerovę.
Paveldo išteklių valdytojai dažnai tiki, kad turizmas gali išspręsti
daugelį paveldo kūrimo ir priežiū* Baedecker, Michelin ir toliau minimi
Lonely Planet ir Rough Guide – tai garsios
skirtingoms turistų grupėms skirtos kelionių vadovų serijos.

Objektai, paminklai ir vietos
išlieka, bet jų reikšmė keičiasi.
Šiandien visur vienodai
atkuriamas architektūrinis
paveldas skatina pasaulinį
komercializmą. Interjeras
Krokuvoje.
Gisle Erlien fotografija
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ros problemų, suteikti paveldui finansinę paramą ir politinį pateisinimą. Tačiau turizmo paklausa selektyvi ir permaininga. Paveldo svarba yra daug didesnė nei jo, kaip
komercinės veiklos, sukuriama vertė. Pagrindinė paveldo rinka ir pateisinimas, dėl
ko jį reikia puoselėti, yra už turizmo sferos ribų.
Kitaip tariant, besąlygiškai tikima, kad parduodamas vietinis paveldas padeda
vietos bendruomenėms geriau susivokti, gerbti save ir savimi didžiuotis. Tačiau toks
įsitikinimas remiasi prielaida, kad paveldo turistų ir vietos gyventojų poreikiai, lūkesčiai ir elgesys yra vienodi.
Su turistų elgesiu susijusios prielaidos
Turistai renkasi tik tam tikras paveldo vietas
Turizmo verslui paveldas būtinas kaip veiklos ištekliai, tačiau paveldas gali apsieiti ir be turizmo. Tik nedidelė paveldo dalis sukurta specialiai turistams: didžioji paveldo dalis atsirado dėl vietinių politinių ar socialinių priežasčių, tad gali egzistuoti
ir be turizmo. Turistų paveldas ir vietos gyventojų paveldas – veikiausiai du skirtingi
dalykai. Turistas rinksis tik mažą siūlomo paveldo dalį, o daugumą jo ignoruos.
Paveldo objektuose turistai išbūna labai trumpai
Paveldą turistai apžiūri labai greitai. Viešnagės trukmė paveldo turizmo vieto-

Komercija sieja istorinį miesto
audinį su tuo, kaip žmogus
patiria miestą. Gatvė Krokuvoje.
Gisle Erlien fotografija

se yra gerokai trumpesnė nei pajūrio kurortuose. Net didžiausiuose miestuose ir
garsiausiuose kultūrinio turizmo centruose turistai retai būna ilgiau nei dvi dienas.
Apsilankymas mažesniuose miestuose trunka kelias valandas. Kad ir koks svarbus
būtų koks nors paveldo muziejus, pastatas ar vieta, jų lankymo
laikas vidutiniškai trunka minutes. Todėl galima daryti išvadą,
jog trumpa trukmė reikalauja,
kad paveldo vietos ir pramogos
būtų jungiamos į didesnius kelionių programų paketus.
Į paveldo vietas turistai grįžta
pakartotinai
Paveldo išteklių ir vietų valdytojai mano, kad savaiminė kultūrinė paveldo objektų ir vietų

vertė paskatins turistus sugrįžti dar kartą. Tačiau specifinėms paveldo įdomybėms ir
konkrečioms paveldo vietoms dažniausiai nepavyksta užmegzti ištikimybės ryšio su
klientais ir turistai nebegrįžta.
Pirma, dažniausiai paveldo turizmas panašus į savotišką iš anksto numatytų vietų ir objektų kolekcionavimą – tai vietos, kurias reikia aplankyti, kad jas autentiškai
patirtum. Kai vieta patenka į „kolekciją“, pakartotinas vizitas nereikalingas. Kuo unikalesnė paveldo patirtis, tuo mažesnė tikimybė, kad ją bus norima pakartoti. Labiau
tikėtina, kad pakartotinai bus lankomasi bendresnio pobūdžio vietose.
Antra, kuo žinomesnis ir unikalesnis paveldo produktas, tuo sunkiau atnaujinti ir
išplėsti paveldo produktų pasiūlą. Kartais paveldo vietos tampa savo unikalumo ir
turistų lūkesčių kalinėmis.
Turistai niekada nepaliaus domėtis paveldo vietomis
Dauguma tų, kurie atrenka, saugo ir tvarko paveldo objektus, mano, kad paveldas turi universalią ir laikui bėgant nekintančią kultūrinę vertę. Bet tai netiesa: bet
koks paveldas įgauna vertę tik tada, kai vertė jam išoriškai suteikiama. Todėl paveldo,
kaip ir kultūros platesniąja prasme, vartojimą labai veikia greitai besikeičiančios mados ir nauji skonio etalonai.
Paveldas – tai šiandien naudojama praeitis. Šį naudojimą lemia kintantys visuomenės poreikiai ir reikalavimai. Dabar madinga vartoti istoriją, bet šis susidomėjimas priklauso nuo permainingos, mados užgaidoms jautrios rinkos.
Greitai kintantys madingi pomėgiai reikalauja nuolatos taip pat greitai plėsti paveldo produktų liniją, daryti ją vis įvairesnę. Paradoksalu, bet kuo labiau paveldo
objektas išsiskiria iš kitų, kuo yra svarbesnis ir įvairialypiškesnis, kuo geriau suvokiamas jo estetinis ir istorinis tobulumas, tuo sunkiau šį produktą praplėsti, kuo nors
papildyti, ir tuo aršesnę visuomenės reakciją sukels šie pokyčiai. Priešinsis ir turistai,
mat jie turi su objektu susijusių išankstinių lūkesčių, ir paveldo objekto saugotojai,
nes jie mano, kad paveldas turėtų būti skirtas visai kitiems tikslams.
Su paveldo vietomis susijusios prielaidos
Paveldo objektus turistai suvokia kaip neatsiejamą konkrečios vietovės dalį
Manoma, kad su konkrečia vieta paveldas yra susijęs ne tik išoriškai, bet yra jos
esmės išraiška. Paveldo turizmas – tai konkrečios vietos turizmas. Vertingiausias paveldo bruožas kyla iš unikalaus, nepakartojamo vietovės charakterio. Turistui parduodama pati vieta, o ne tik joje esantis produktas. Didelė paveldo dalis (nors ir ne visas
paveldas) yra neatsiejamai susijusi su paveldo vieta arba jį galima su ta vieta susieti.
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Paveldas dažnai sąmoningai naudojamas kaip instrumentas vietos tapatybei sukurti ir jai išreklamuoti. Tapatybei sukurti reikia unikalumo ir paveldo, nes tapatybę
formuoja istorija, o istorija visada yra unikali – ją sudaro išskirtiniai įvykiai, asmenybės
ir objektai. Todėl, viena vertus, paveldą galima panaudoti kuriant vietos tapatybę, kita
vertus, paveldo turizmas gali šią tapatybę sustiprinti ir drauge iš jos gauti naudos.
Tačiau silpnoji šio argumento vieta yra ta, kad paveldas, kaip veikla, verslas ir
investicija, yra iš esmės globalus, o ne lokalus. Paveldo plėtra – rizikinga investicija.
Todėl tie, kas jį perka ir į jį investuotoja, architektai ir dizaineriai, vietiniai projektuotojai ir politikai nori sumažinti riziką, imdamiesi projektų, kurie jau buvo sėkmingai
įgyvendinti kitur.
Pasaulinės tendencijos, mados ir „gera praktika“ veikiau skatina kartoti tai, kas
buvo padaryta, o ne kurti ką nors naujoviška. Ir štai rezultatas – visame pasaulyje
atkartojamų tipinių paveldo vietų katalogas. Su konkrečia vieta susijęs paveldas,
kuriuo iš pradžių buvo siekta pabrėžti šios vietos charakterį ir unikalumą, iš tiesų prisideda prie vienarūšį pasaulį kuriančios globalizacijos, su kuria buvo ketinta kovoti.
Turistai tikisi iš paveldo vietų ko kita, nei vietos gyventojai
Paveldo objektų saugotojai dažnai mano, kad turistas yra laukiamas, nieko ne-

Kas daro vietinį objektą įdomų?
Būtina stebėti turistų reakciją
ir elgesį tiek pačioje paveldo
objekto vietoje, tiek už paveldo
vietos ribų.
Tomke Laske fotografija

kainuojantis, papildomas esamo paveldo klientas. Tačiau paveldas – individualus
kūrinys, tad teoriškai jo niekam kitam negalima parduoti. Turistai ieško tokių paveldo patirčių, kurios derėtų su jų galvose esančiais vaizdiniais, kurios jau yra „įsispaudusios“ jų mintyse. Ar paveldas teiks pelną, ar taps problema, priklausys nuo to, kaip
toje pačioje vietoje bus valdomi
turistams ir vietos gyventojams
visai ką kita reiškiantys paveldo
produktai.
Visas paveldas gali būti naudojamas labai įvairiai ir skiriamas
įvairioms rinkoms. Tas pats paveldo objektas gali būti parduodamas kaip keli skirtingi produktai.
Paveldo turistams reikia kitokių
produktų nei vietos gyventojams,
todėl turistų paveldo objektas
skirsis nuo vietos gyventojų paveldo objekto, net jeigu tai yra
ta pati paveldo vieta. Praktiškai

paveldo tvarkytojai susiduria su viena iš dviejų situacijų. Kai abiem grupėms parduodamas tas pats produktas, gali atsirasti paveldo disonansas – vienai grupei siūlomas netinkamas paveldas. Kai, siekiant tokio disonanso išvengti, kiekvienai grupei
parduodami skirtingi paveldo produktai toje pačioje ar skirtingose vietose, vyksta
rinkos segmentacija, išskaidymas ir tikslinių grupių nustatymas. Todėl reikia sukurti
atskirą produktą, pasiūlyti jį rinkai – tokiu atveju turime pamiršti menamą turistų
pranašumą: neva pritraukti juos nieko nekainuoja ir paveldo saugotojai neturi dėti
tam jokių pastangų.
Su poveikiu vietos ekonomikai susijusios prielaidos
Paveldo turistai teikia pelną
Esama įsitikinimo, kad paveldo turizmas vietos ekonomikai yra daug pelningesnis nei kitos turizmo rūšys. Tokius vertinimus lemia pirmiau aprašyta pagrindinė paveldo turizmo rinka ir paveldui skirtų atostogų ypatumai.
Paveldo turistai kas dieną vidutiniškai išleidžia daugiau nei pajūrio kurorte poilsiaujantys turistai. Iš dalies šitaip yra todėl, kad jie yra palyginti turtingesni, bet
sykiu ir dėl to, kokias nakvynės paslaugas ir pramogas jie renkasi. Perėjimas nuo
pliažo prie paveldo reiškia perėjimą į brangesnę rinką – nuo masinių, pigių, vienodų
produktų prie įvairesnių, brangesnių, diferencijuotai rinkai skirtų produktų. Kitaip
tariant, mažesniam turistų skaičiui siūloma daugiau skirtingų produktų, o kiekvieno
jų kaina didesnė. Daugiau pajamų surenkama iš mažiau turistų, kuriems pritraukti
nereikia didelių išlaidų. Taip pat manoma, kad esant didesniam paveldo produktų
asortimentui, tolygiau pasiskirsto gaunamos pajamos ir nauda – skirtingose vietose
ir skirtingais metų laikais, atsiranda galimybė užsidirbti įvairesnėms socialinėms grupėms ir ekonomikos sektoriams.
Tačiau džiaugiantis didesne vieno turisto per dieną atnešama nauda nereikia
pamiršti jau aprašytų turistų elgesio ypatumų – trumpos viešnagės, nekartotinių
apsilankymų ir nepatikimo turistų srauto. Galbūt paveldo turistai ir išleidžia daugiau,
bet juos sunkiau privilioti, kiek ilgėliau išlaikyti ir paskatinti sugrįžti dar kartą.
Paveldo turizmas nereikalauja didelių investicijų
Ši nuomonė susijusi su argumentais, kuriuos pateikiau kalbėdamas apie turistų
santykius su paveldu. Ir turistams, ir turizmo verslui atrodo, kad daugelis paveldo
objektų nieko nekainuoja, kad tai laisvai prieinamos viešosios gėrybės. Manoma,
kad paveldo objektai yra arba visai nemokami, arba už juos mokama kaina gerokai
mažesnė nei jų savikaina.
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Tačiau paveldo atpažinimas, parinkimas, pateikimas, priežiūra ir vadyba kai-
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nuoja. Ir šią, dažnai išties nemenką kainą padengia viešasis sektorius. Turistai parazitiškai minta viešosiomis paveldo gėrybėmis nepirkdami jokio bilieto – už bilietą
sumoka kažkas kitas. Taigi kyla problema, kaip suderinti valstybės išlaidas ir privačių
asmenų gaunamą naudą: kalbant apie ekonomiką, reikia nuspręsti, kaip dalį išorės pelno, gaunamo iš paveldo objektų, grąžinti atgal į paveldo objektus; kalbant
apie paveldo objektų pasiskirstymą erdvėje – kaip subalansuoti išlaidas paveldo
objektams ir jų teikiamą naudą skirtingo mastelio erdvėse. Trumpai tariant, prižiūrėti paveldo vietas tikrai nėra pigu ir kas nors turi už tai mokėti. Yra daugybė galimų
variantų, kas ir kaip turėtų tai daryti.
Konkuravimas dėl paveldo vietų
Preke paversta praeitis, kurią vadiname paveldu, šiandien atlieka daug funkcijų,
Tipinio atsikartojančio turistų
elgesio pavyzdžiai.
Tomke Laske fotografija

o paveldo turizmas viso labo tėra viena jų. Todėl daugeliu atžvilgiu konkurencija
neišvengiama.
Dėl naudojimosi paveldu varžosi
kelios vartotojų grupės. Pagal „netikėtai didelio pelno“ modelį, turistas
yra tiktai nereikšmingas jau esamos
rinkos priedas – jį galima aptarnauti
be papildomų išlaidų. Tai reiškia, kad
turistai naudojasi tuo pačiu paveldu,
taip pat ir dėl tų pačių priežasčių kaip
ir kiti vartotojai; tai reiškia, kad papildomas, turistinis, paveldo vartojimas
nesumenkina patirties ir neišsekina
paveldo išteklių, kuriais ši patirtis
grindžiama; tai reiškia, kad turistai nesukelia nepatogumų kitiems vartotojams ir pastarųjų neišstumia. Ilgalaikė
paveldo objektų naudojimo praktika
rodo, kad dažniausiai nė viena iš šių
prielaidų nepasitvirtina.
Konkurencijos esama ir tarp paveldo turizmo vietų. Galima paveldo
turizmo plėtros nauda visuotinai žinoma, todėl ir konkurencija šioje sri-

tyje arši. Preke paverstos istorijos rinka didelė ir įvairi, ji nuolatos auga. Ištekliai, iš
kurių galima kurti paveldo turizmo produktus, jau egzistuoja, juos galima išradingai
naudoti, nuolatos perkurti ir naujai interpretuoti. Bent jau teoriškai šių išteklių yra
visur ir jie neišsemiami. Norint imtis šios veiklos nereikia ypatingų sugebėjimų ar
investicijų.
Palyginti su kitomis ekonominėmis veiklomis, turizmas, ypač paveldo turizmas, –
tai specialių įgūdžių ar stambaus kapitalo injekcijų nereikalaujantis verslas. Todėl
daugelyje vietų susiviliojama paveldo turizmu. Jeigu šio verslo galima imtis bet kur,
natūralu, kad tikriausiai jo ir bus imtasi visur.
Todėl nors paveldo turizmo paklausa ir auga, jo pasiūla auga dar greičiau. Tarptautinis turizmas turi tarptautinę rinką ir siūlo tarptautinius produktus. Jau vien tai
didina skirtingų paveldo vietų tarpusavio konkurenciją, nors domėjimasis jomis tikrai neslūgsta.
Nuo konkurencijos prie konkuruojamojo bendradarbiavimo
Pagrindinė turizmo verslo dilema tokia: nors kiekviena paveldo vieta potencialiai
varžosi su kita paveldo vieta, verslo sėkmė daugiausia priklauso nuo paveldo vietų
tarpusavio bendradarbiavimo. Tinklo kūrimas, paveldo vietų jungimas į kelionių
paketus, bendros reklaminės akcijos, vietų prekių ženklų pristatymas regiono
lygmenyje – tai tik keletas turizmo politikos sprendimų, galinčių padėti įveikti
daugelį jau minėtų sunkinančių aplinkybių. Jei konkurencija neišvengiama, neišvengiamas ir bendradarbiavimas, – o toje pačioje vietoje gali vykti ir viena, ir kita.
„Konkuruojamojo bendradarbiavimo“ koncepciją galima pritaikyti ne tik, kai
svarstoma apie galimus skirtingų paveldo turizmo vietų tarpusavio santykius, bet
ir kai galvojama apie galimus skirtingų paveldo vartotojų grupių santykius kokioje
nors vienoje vietoje. Galutinis atsakymas į pradžioje iškeltą klausimą „Kaip turistai
veikia paveldo vietas?“ veikiausiai yra susijęs ir su paveldo vietomis, ir su turistais.
Nepakanka teigti, kad paveldo vietos yra labai skirtingos.
Svarbu, kad visi trys kintamieji – turistai, paveldas ir paveldo vietos – yra daugialypiai ir sąveikauja tarpusavyje sudarydami įvairiausių junginių kaleidoskopą. Šiuos
elementus galima aprašyti ir numatyti, bet konkrečioje vietoje kaskart susiklosto
skirtingas jų savitarpio santykių darinys. Dėl to kyla problemų, bet drauge atsiveria
ir naujų galimybių.
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Terje M. Nypan (Norvegija)
Kultūros paveldo direktoratas

Statinių paveldo ekonomika*
„Kaskart, kai kultūros paveldas prisideda prie meno, švietimo ar socialinio
vystymosi, jis tampa patyrimo, estetinės ar egzistencinės vertės šaltiniu, – šių
verčių kūrimas reiškia ir ekonominį vyksmą. Neatsižvelgti į tai – vadinasi, iš esmės nesuprasti šių procesų.“
Développement culturel, Nr. 141, 2003 m. rugsėjis
Kultūros ir komunikacijos ministerija
Administracijos generalinis direktoratas
Mokslo, perspektyvų tyrimo ir statistikos departamentas (DEPS)

Faktai:
-

-

-

Istorinio paveldo atgaivinimas duoda 13 proc. didesnę investicijų grąžą nei
nauja statyba, sukuria 16,5 proc. daugiau darbo vietų ir palieka 1,243 karto
mažiau atliekų.
Istorinio paveldo atgaivinimas duoda apie 10 proc. didesnę investicijų grąžą
nei greitkelių statyba ir sukuria 26,6 proc. daugiau darbo vietų.
Kultūros paveldo sektorius sukuria 10–26,7 darbo vietų kiekvienai tiesioginei darbo vietai, o tarkime, automobilių pramonėje sukuriamos tik 6,3
darbo vietos.
Europos kultūros paveldas iš prekybos ir paslaugų Europoje uždirba 335 milijardus eurų per metus.
Europos kultūros paveldas užtikrina darbo vietas daugiau nei 8 milijonams
žmonių.
Investicijos į kultūros paveldo pastatų išlaikymą ir priežiūrą visuomenei atsiperka santykiu 1 su 10.

* Tekstas parengtas pagal Terje Nypano projekto ataskaitą** ir pranešimą „Statinių paveldo ekonomika: rezultatai ir uždaviniai“, skaitytą III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume Vilniuje,
2007 m.
** Terje Nypan, Kultūros paveldo paminklai ir istoriniai pastatai – vertės kūrėjai postindustrinėje
ekonomikoje. Ataskaitoje pabrėžiamas šio sektoriaus, kaip ekonomikos variklio, vaidmuo. Ataskaita
parengta Kultūros paveldo direktoratui, Norvegija, 2003 m.

Kultūros paveldas yra itin svarbus kitoms pramonės šakoms – jis ekonominiais
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saitais susijęs su turto vadyba, kultūrinėmis ir kūrybinėmis industrijomis, regionų
plėtra. Kultūros paveldas – tai ir aplinkos turtai, kuriuos galima įvairiai panaudoti.
Verslas kultūros paveldą naudoja rinkodaros ir reklamos tikslams bei renginiams.
Kultūriniai kraštovaizdžiai, miestovaizdžiai, paskiros vietos ir pastatai naudojami kine
ir televizijoje, taip pat kompiuteriniuose žaidimuose kaip įvykių dekoracijos ar su
žaidimo užduotimi susiję elementai.
Tačiau labiausiai kultūros paveldo reikia turizmo sektoriui, kad jis galėtų vykdyti
pagrindinę savo veiklą, – teikti turistams nakvynės, transporto ir maitinimo paslaugas. Kultūros paveldas privilioja turistus. Kultūrinėse vietose leidžiamas laisvalaikis,
rengiamos pramogos gryname ore, šios vietos tampa įvairiausių renginių ir spektaklių arenomis. Jos atlieka ir renginio ar veiklos vietos funkciją, ir sukuria restoranų, kitų susitikimo vietų, parduotuvių, komercinių erdvių, konferencijų ir seminarų
centrų pridedamąją vertę. Kultūros paveldo vietos skatina kurti vietinius produktus
ir renginius, jose atsiranda tinkamų erdvių visa tai parduoti ar parodyti. Knygose,
žemėlapiuose, multimedijose, dizaine ir plakatuose naudojamasi kultūros paveldu
ir šitaip jis sykiu nuolatos atgaivinamas. Būtent kultūros paveldas pasitelkiamas kuriant produktų, regionų ar konkrečių vietų prekių ženklus.
Taigi kultūros paveldas „maitina“ kitas turizmo verslo šakas: viešbučius, bendrabučius, įvairiausias transporto sistemas – lėktuvus, traukinius, autobusus, taksi ir
automobilių nuomą. Negalima pamiršti ir to, kad viešbučius, transportą ir prekes
galima taip pat laikyti kultūros paveldu.

Borgundo stiebinė bažnyčia
Norvegijoje. Investijos į
bažnyčios priežiūrą ir veiklą davė
apie 20 proc. daugiau pajamų,
sugrįžusių per mokesčius.
Jiri Havrano fotografija
© Kultūros paveldo direktoratas,
Norvegija
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Kultūros paveldo objektas – išlaidos ar investicija?
Kultūros paveldo ekonominė nauda atitenka ne pačiam kultūros paveldui, o kitiems verslams. Net tais atvejais, kai norint pamatyti kultūros paveldo objektą reikia
pirkti bilietą, lieka problema, kaip apskaičiuoti visas objekto uždirbamas pajamas. To
negalima padaryti vien remiantis iš bilietų ir suvenyrų pardavimo bei iš kitų mokamų paslaugų gautomos lėšomis. Mat pinigus turistai leidžia ne tik pačiame paveldo
objekte, bet ir už jo ribų.
Kultūros paveldo turizmas yra sparčiausiai augantis rinkos segmentas. Tyrimai
rodo, kad „pavyzdinis“ kultūros paveldo turistas kas dieną išleidžia 60 proc. daugiau nei poilsiautojas pliaže. Tačiau tiesioginis paveldo vietų uždarbis menkas. Tik
6–10 proc. turisto dienos išlaidų tenka kultūros paveldo objektui, visa kita (netiesiogiai paveldo objektų sukuriamas pajamas) gauna už paveldo objekto ribų veikiantys
verslai. Anglijos paveldo instituto tyrimas rodo, kad 90 proc. apyvartinių lėšų, kurias
sukuria kultūros paveldas, atitenka už paveldo objekto veikiantiems verslininkams.
Atnaujintame Europos Sąjungos turizmo politikos dokumente konstatuojama,
kad tiesiogiai ir netiesiogiai turizmas sudaro apie 10 proc. Europos BVP (visų galutinių prekių ir paslaugų bendrosios rinkos vertės) ir sukuria 20 milijonų darbo vietų.
Panagrinėkime Borgundo stiebinės bažnyčios Norvegijoje pavyzdį: reikia investuoti
62 000 eurų per metus šios istorinės bažnyčios priežiūrai ir turistus aptarnaujančių
darbuotojų algoms. Išlaidoms padengti šios sumos reikia papildomai, be tų lėšų,
kurios surenkamos iš lankytojų už bilietus. Iš sukurtų darbo vietų gaunama tiek pajamų, kiek per metus vidutiniškai duotų 168 žmonės; nuo šių pajamų surenkama
1,4 mln. eurų mokesčių, – o tai yra 22 kartus daugiau, nei buvo investuota.
Pripažįstama, kad kultūros paveldas yra vienas iš dviejų Europos turizmo variklių.
Kitas variklis – gamtinė aplinka. Siekiant išsaugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą daugelyje vietų vis svarbesnis tampa darnusis turizmas, ir tokių vietų nuolatos
gausėja. Turizmo politikos dokumente sakoma, kad „<...> nekontroliuojama turizmo
plėtra gali kelti grėsmę neatsinaujinančiam kultūros paveldui ir net funkcionuojančioms miesto zonoms.“
Komisija siūlo pasinaudoti visais esamais finansiniais instrumentais turizmui ir
pagrindiniams jo traukos objektams remti: Struktūriniais fondais, Regionų plėtros
fondu, Socialiniu fondu, Leonardo da Vinci programa, Žemės ūkio fondu, Sanglaudos fondu, Žvejybos fondu, Tyrimų programa bei Konkurencingumo ir naujovių
pagrindų programa.

Monika A. Murzyn (Lenkija)
Krokuvos ekonomikos universitetas

Kaip turizmas veikia urbanistinį
paveldą: naujos galimybės ir
keliamos grėsmės
Krokuvos pavyzdys

Maltos deklaracijoje dėl kultūrinio turizmo pabrėžiami jo teigiami aspektai: „kultūrinis turizmas – viena svarbiausių Europos ekonomikos augimo ir plėtros varomųjų jėgų, jis leidžia geriau suprasti didelę Europos regionų kultūrų įvairovę ir bendrą Europos paveldą“ (Europa Nostra, 2006).
Deklaracijoje apibrėžiamas su kultūriniu turizmu susijusių nacionalinių
ir vietinių institucijų, turizmo bei paveldo organizacijų vaidmuo: „Skatinti
darnų ir tvarų kultūrinį turizmą – vadinasi, investuoti į kultūros paveldo
sritis, prikelti jas naujam gyvenimui, gauti galimybę susipažinti su paveldo objektais ir veiklomis, autentiškai pristatančiomis kokios nors vietovės
kultūros paveldą, charakterį ir istoriją“ (Europa Nostra, 2006).
Jeigu sugebėtume įgyvendinti išvardytus tikslus, turizmas taptų pelningas ir
naudingas visiems. Turistai galėtų tikėtis gauti visa tai, kas leidžia jiems pramogauti, ilsėtis ir atsipalaiduoti, o drauge ir tai, kas teikia dvasinio ir intelektinio įkvėpimo. Vietos gyventojai turėtų galimybę atsiverti pasauliui ir įsidarbinti su turizmu
susijusiuose versluose bei paslaugų sferose. Bendraujant su tarptautine kultūrine
bendruomene ir įvairiais kultūros žmonėmis, plėstųsi vietos žmonių akiratis. Vietos
valdžia, paveldo organizacijos ir istorinių pastatų savininkai gautų lėšų restauravimo
ir konservavimo veiklai, – mat jeigu paveldas pritraukia turistus, jis taip pat turėtų iš
turizmo gauti naudos.
Turizmas – svarbi Krokuvos miesto funkcija
Naujame politikos ir ekonomikos kontekste, atsivėrus valstybių sienoms ir išnykus tarptautinio turizmo apribojimams, pagerėjus susisiekimui oro linijomis ir
ieškant naujų stimulų ekonomikos plėtrai, turizmą šioje Europos dalyje imta laikyti
vienu svarbiausių plėtros veiksnių. Krokuva – itin geras pavyzdys, nes šis miestas
dar 1978 m. vienas pirmųjų buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kaip
miestas, turintis itin turtingą istorinį audinį ir daugybę nematerialiųjų vertybių.
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Prasidėjus naujam politiniam šio regiono etapui, Krokuvoje labai pagausėjo turistų. 2005 m. šiame mieste (kuriame gyvena 756 629 gyventojų) pabuvojo per 7 mln.
turistų. Kitais metais turistų skaičius jau viršijo 8 mln., o mieste jie išleido 729 mln.
eurų. Turistų gausą daugiausia lėmė pagerėjęs susisiekimas oro linijomis, galimybė
nebrangiai keliauti lėktuvu į Krokuvą iš kitų Europos miestų. Madą aplankyti Krokuvą
taip pat skatino labai teigiamos recenzijos įvairiuose tarptautiniuose laikraščiuose,
pavyzdžiui, The New York Times ir The Guardian.
Turint galvoje, kad turistai paprastai telkiasi tik keliose miesto dalyse – daugiausia
Krokuvos istoriniame viduramžių centre, apjuostame pirmojo žiedinio kelio, ir žydų
bei katalikų Kazimiero kvartale, – turistų srautų sangrūdos mieste yra išties didelės.
Turizmas buvo pripažintas viena svarbiausių miesto funkcijų beveik visuose
strateginiuose savivaldybės dokumentuose jau XX a. paskutiniojo dešimtmečio
pradžioje. Pačioje naujausioje plėtros strategijoje sakoma, kad istorinis ir kultūros
paveldas „yra nekvestionuojamas Krokuvos turtas, kurį vertina bei puoselėja miesto
gyventojai ir kuriam skiriama ypatinga priežiūra“. Miesto valdžia ir verslininkai dažnai
išreiškia įsitikinimą, kad turizmas yra miesto ekonomikos aukso kasykla ir labiausiai
trokštama miesto funkcija, – tai patvirtina ir didelis turistų skaičius. Bet augantys
turistų srautai skatina galvoti apie tokią ilgalaikę miesto strategiją, kuri užtikrintų,
kad mieste turistai būtų laukiami ir tolimesnėje ateityje ir kad miesto paveldas išliktų
nepažeistas.
Siūlome naujo tipo paveldą ir paveldo vietas
Paskutiniajame XX a. dešimtmetyje atėjus naujiems laikams daugybė pamirštų
nepatrauklių ar paveldu nelaikomų praeities reliktų buvo įvertinti iš naujo. Tokio paveldo pavyzdys – vis didesnį susidomėjimą keliantis Krokuvos žydų paveldas, tarkime, lankytojams duris atvėrusios renovuotos sinagogos. Kadaise žydams priklausęs
apleistas, probleminis Kazimiero kvartalas virto trečia svarbiausia turistų lankoma
vieta Krokuvoje – pirmose dviejose vietose yra tokie nacionalinės reikšmės objektai
kaip karališkoji Vavelio kalva ir Senamiestis.
Turistus ima traukti ir kitas naujas reiškinys – komunistinis Nova Hutos (Nowa
Huta) kvartalas, parodomasis Stalino laikų projektas. Iš kitų dabar atrandamo paveldo tipų galima paminėti išlikusius pramoninio ir techninio paveldo objektus bei
Krokuvos fortus.
Platėjantis spektras to, kas laikoma paveldu, ką reikia saugoti, puoselėti ir rodyti
turistams, matyti ir iš naujų miesto bei privačių turizmo agentūrų rinkodaros ir informavimo strategijų. Miesto valdžia kuria specialią paveldo nuorodų – turistams
orientuotis padedančių rodyklių, informacinių stulpų ir žemėlapių – sistemą. Be ži-

nomiausio Karališkojo kelio, atsirado daug kitų maršrutų: Universiteto kelias, Jono
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Pauliaus II kelias, Žydų paminklų kelias, Krokuvos šventųjų kelias, Podgórze istorijos kelias, Nova Hutos kelias, Krokuvos tvirtovių kelias, Technikos paminklų kelias ir
Generolo Józefo Bemo kelias Krokuvoje. Informaciją keliomis kalbomis apie miesto
įdomybes ir paminklus galima rasti daugybėje interneto svetainių.
Turistams atsivėrė ir kiti nauji objektai bei erdvės: galima apžiūrėti renovuotų
sinagogų interjerus, naują Miesto inžinerijos muziejų ir Armijos Krajovos muziejų.
Neseniai padarytos investicijos į kultūrą ir artimiausioje ateityje planuojami projektai taip pat turėtų pagerinti prieigą prie kai kurių Krokuvos paveldo objektų. Ką
tik baigtas sudėtingas renesansinių Vyskupo Ciołeko rūmų konservavimo projektas,
kuris ne tik išgelbėjo šį įspūdingą pastatą nuo sunykimo, bet ir sukūrė puikias naujas
parodų erdves Nacionalinio muziejaus viduramžių meno kolekcijai. Buvusio „Emalia“
fabriko kompleksas, per karą priklausęs Oskarui Schindleriui, bus pritaikytas dviem
tikslams: jis turėtų tapti „vietos muziejumi“, pasakojančiu šioje vietoje vykusius Holokausto laikų istorinius įvykius, ir šiuolaikiškai įrengtu moderniojo meno muziejumi.
Ginčus keliantys architektūros projektai istorinėse miesto zonose
Dauguma svarbiausių valstybės paminklų yra restauruojami valstybės lėšomis,
tačiau apgyvendinimo ir viešojo maitinimo verslai taip pat labai prisideda prie miesto istorinio audinio atgaivinimo – jie įsikelia į nebenaudojamas, apleistas patalpas ir
savo lėšomis renovuoja istorinius pastatus ir interjerus: šitaip šios jau nurašytos erdvės prisikelia naujam gyvenimui ir jose ima
kunkuliuoti veikla. Beveik
visi pastarųjų metų privatūs kompleksiniai statybos
ir konservavimo projektai
Krokuvoje buvo susiję su
viešbučių įrengimu viduramžių miesto centre bei
kitur. Viešbučiai ypač pakeitė Kazimiero kvartalo
urbanistinį audinį.
Istorinių pastatų pritaikymas viešbučiams ir nau-

Jaunosios kartos turistai ieško jų
interesus atitinkančių objektų.
Todėl supratimas apie saugotiną
ir turistams teiktiną paveldą
tapo daug platesnis. Viena iš
naujo atrastų vietų – žydams ir
katalikams priklausęs Kazimiero
kvartalas Krokuvoje.
Monikos Murzyn fotografija
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jų viešbučių statyba ne visada vyksta paisant statybos leidimų ir paveldo apsaugos
institucijų rekomendacijų. Dažnai norėdami turėti kuo didesnį naudingąjį plotą ir
išvengti didelių autentiško restauravimo kaštų investuotojai gana savavališkai savaip interpretuoja statybos leidimus. Seniems pastatams dažnai pristatomi papildomi aukštai, originalios detalės keičiamos kopijomis, interjeruose naudojami nauji
apdailos elementai ir naujos medžiagos, originalūs fasadai griaunami, o vietoj jų
atsiranda stikliniai – taip investuotojų trokštami matyti senuosiuose ir naujuosiuose
pastatuose. Sodas ant stogo, regis, taip pat tapo privalomu daugelio viešbučių atributu, nors tokie sodai Krokuvai nebuvo būdingi.
Rūpestį kelia ir tendencija per tankiai užstatyti turimą plotą, nepaliekant prie
pastato būtinos erdvės želdiniams. Deja, moderni pastato išvaizda pati savaime
nereiškia novatoriško ar kūrybiško dizaino – dauguma naujų pastatų, priestatų
ar įterpinių dažnai išdygsta stereotipiškai kartojant svetur matytas formas, nė
nemėginama jų taikyti prie vietinio konteksto.
Be to, turizmui toliau intensyvėjant, reikia daugiau nebrangių vietų turistams

Turistams siūloma pasivažinėti
prašmatniomis Disneilendo tipo
karietomis, turinčiomis mažai
bendra su Krokuvos gatvėmis
riedėdavusiais tradiciniais kukliais
arklių traukiamais vežimaičiais.
Gisle Erlien fotografija

apgyvendinti. Todėl vis daugiau privačių nedidelių statinių ir būstų daugiabučiuose paverčiami pigiais turistų nakvynės namais. Tai nėra kokybiškos apgyvendinimo
paslaugos, ir dažnai jų teikėjai neturi reikiamų turizmo licencijų, tad tokios įstaigos
gadina gerą Krokuvos įvaizdį. Kartu tokie nakvynės butai sudarko įprastą kasdienį
daugiabučių gyventojų gyvenimą. Vertingiausios istorinės Krokuvos miesto dalys –
senamiestis ir Kazimiero
kvartalas – netenka savo
įprastų gyventojų, tampa
vis labiau turistinės. Be
viską užvaldžiusio turizmo, viešbučių ir restoranų,
šiuose rajonuose nebelieka jokio kitokio gyvenimo.
Kitos problemos – turistų spūstys, didėjantis
eismas ir triukšmas. Pavyzdžiui, istorinė miesto šerdis
oficialiai yra pėsčiųjų zona,
kurioje transporto eismas
griežtai ribojamas, tačiau,
regis, turistus aptarnaujančioms įvairiausių tipų

važiuoklėms – arkliais kinkytoms karietoms, elektroniniams miniautomobiliams,
dviračiams ir neseniai madingais tapusiems elektroniniams mopedams – duota visiška laisvė. Beveik visais metų laikais vaikščioti Krokuvos pėsčiųjų zonomis ne tik nepatogu, bet darosi vis pavojingiau – jus bet kada gali partrenkti čia zujančios turistų
transporto priemonės. Be to, Krokuvos miesto apžiūra riedant viena iš šių važiuoklių
vis labiau iškrinta iš autentiško vietos konteksto. Iš elektroninių miniautomobilių
garsiakalbių garsiai griaudėja įrašytas tekstas, teikiantis supaprastintą informaciją
apie miestą. O disneilendiškos karietos, panašios į tas, kuriomis važiavo į balių Pelenė, turi mažai bendra su Krokuvos gatvėmis riedėdavusiais tradiciniais kukliais arklių
traukiamais vežimaičiais.
Kaip pritraukti tam tikras turistų grupes? Daugelį metų Krokuvos įvaizdis buvo
toks: tai – „muziejus atvirame ore“, „tik istorinis miestas“, tarsi suakmenėjęs ir įkalintas
savo praeityje. Šis pernelyg redukuotas įvaizdis buvo nepalankus miestui. Naujos
reklamos kampanijos bando pristatyti jį ne tik kaip istorinių vertybių saugyklą, bet
ir kaip gyvą, šiuolaikišką miestą. Senąjį įvaizdį pavyko pakeisti, bet ar ne per daug jis
pasikeitė?
Masinis turizmas paprastai asocijuojasi su greitu vartojimu. Todėl turistų masėms
reikia pateikti supaprastintą, primityvoką miesto istorijos versiją. Visai gali būti, kad
turistai teiks pirmenybę universalioms, visur pasaulyje teikiamoms pramogoms
(tarkime, panūs pasivėžinėti Pelenės karieta ar užkąsti picerijoje), o ne tiems pasiūlymams, kurie yra susiję su unikaliomis vietos tradicijomis. Komercinės įmonės
paveldu gali naudotis kūrybiškai – jo pagrindu sukurti daug skirtingų produktų. Bet
per dažnai jos pateikia turistams tik praeities pastišą ar lengvai suvokiamą pasakojimą, neverčiantį turistų narplioti painius praeities vingius.
Daug lengviau papasakoti Krokuvos Holokausto istoriją nei padėti turistams suvokti, kad šis miestas daugelį amžių buvo žydų religinis, švietimo ir pasaulietinio
gyvenimo centras. Lygiai taip pat turistai iš Vakarų mieliau klausysis jų įsivaizdavimą
apie atsilikusią, karikatūrinę komunistinę valstybę atitinkančio šmaikštaus, schematiško pasakojimo apie komunistinį Nova Hutos kvartalą, nei domėsis sudėtinga šio
kvartalo postkomunistine istorija ir tikrove. Paveldas pateikiamas kaip pastišas – supaprastinta, specialiųjų efektų dėlei iškreipta forma.
Turizmas tapo viena pagrindinių šiuolaikinės Krokuvos funkcijų. Nors negalima
nuneigti jo naudos miesto ekonomikai, vietos valdžia neturėtų žiūrėti į turizmą vien
pro naudos prizmę. Tai, kas teikia didžiulį pelną privatiems verslininkams ir investuotojams, gali ateityje neigiamai paveikti miesto aplinkos kokybę. Miesto istorinis
audinys ir jo išskirtinė istorinė aplinka padarė Krokuvą turistų traukos centru,
šios savybės labiausiai žavi turistus, tačiau turizmas ima kelti grėsmę būtent
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šioms, jam klestėti leidžiančios vertybėms. Jei neturėsime gerų darniosios turizmo plėtros strategijų, neįvesime kruopščiai apgalvotų apribojimų, neapmąstysime
reklamos tikslų ir norimų turizmo rinkos segmentų, paveldas, ypač jo materialieji
pavidalai, virs nualintais, nenumaldomai rinkos jėgos eikvojamais ištekliais.
Klausimai, kuriuos būtina svarstyti, siekiant tvariosios urbanistinio
turizmo plėtros:
• Kaip suderinti vietos gyventojų ir turistų poreikius istorinėse miesto zonose?
• Su kokiu paveldu norime supažindinti turistus?
• Kaip turistams atskleisti visas tam tikros vietos bei jos kultūros vertybes, nebrukant jiems sukomercintos, supaprastintos, atskiestos ir sukarikatūrintos
versijos?
• Ar galima rasti tokį paminklų ir turistų santykį, kuris būtų naudingas ir vieniems, ir kitiems, – ar turistai gali teikti naudos istoriniams pastatams?
• Kaip nustatyti, koks maksimalus turistų skaičius gali lankytis paveldo objektuose nekeldamas jiems grėsmės, ir kaip užtikrinti, kad šis skaičius nebūtų
viršijamas?
• Ar reikia skatinti turistams skirtų transporto priemonių naudojimą visuose
istoriniuose kvartaluose?
• Koks turėtų būti požiūris į plėtrą – kiekybinis ar kokybinis? Ar mums iš tikrųjų
reikia daugiau turistų?
• Kokių turistų turėtume norėti labiausiai? Ar yra labiau trokštamos turistų
grupės ir, priešingai, kokių turistų nenorime?
• Kokios turi būti reklamos strategijos, kad pritrauktume tokius turistus, kokių
labiausiai norime?
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Michael Lauenborg (Danija)
Kultūros paveldo agentūra

Sena ir nauja šalia
Turizmas ir poilsis Ribėje

Ribė yra seniausias Danijos miestas su unikaliu, puikiai išsilaikiusiu viduramžių centru. Miestas, jo muziejai ir jį supančios pelkės traukia turistus – o turistams reikia kur nors apsistoti. Tačiau rasti vietą naujiems pastatams šalia viduramžių miesto nekeičiant jo išvaizdos buvo sunku.
Ribės „Byferie“ poilsio centras – geros praktikos pavyzdys turizmo ir
miesto planavimo srityje. Šis pavyzdys rodo, kad viduramžių mieste galima plėtoti turizmą ir įrengti turistų apgyvendinimo vietas nekenkiant
miesto architektūrai ir peizažui.
Pačiame mieste yra keli nedideli viešbučiai, o į šiaurę už miesto yra įrengti kempingai. Tačiau prieš keletą metų Ribė dar nebuvo tinkama masiniam turizmui ir šeimų
poilsiui, nes joje trūko apgyvendinimo vietų. Viduramžių mieste yra daugybė valstybės saugomų pastatų. Keičiant miestą reikėjo atsižvelgti ir į supantį kraštovaizdį.
1991 m. visuomeninis mokamų atostogų fondas (Arbejdsmarkedets Feriefond)
surengė konkursą statyti naują turistų apgyvendinimo kompleksą, kurį statant būtų
labiau orientuojamasi į turizmą Ribės mieste ir paisoma miesto reikmių. Akivaizdu,
kad visų pirma reikėjo padaryti patrauklesnę pačią Ribę, be to, planuojant naują
turistinę infrastruktūrą buvo įdėta daug pastangų siekiant išlaikyti viduramžišką
miesto dvasią.
Visi suinteresuotieji asmenys – Ribės „Byferie“ fondas (Fonden Ribe Byferie) – ir
planuotojai – Ribės savivaldybė – suvienijo jėgas bendram darbui, ir 1995 m. buvo
pastatytas mažų turistinių namelių kompleksas (Ribės „Byferie“).
Istorinis kraštovaizdis
Ribės miestas stovi „kultūrinėje pelkėje“, ant Ribės O upės, vingiuojančios tarp
pelkių ir žemų smėlingų kalvelių, krantų. Viduramžiais miestas buvo apjuostas upės
ir atrodė esantis saloje. Į vakarus nuo Ribės plytintys pelkių ir pievų plotai driekiasi
iki Vadenzės įlankos.

Viduramžių Ribės miestas
Danijoje.
Danijos Kultūros paveldo
agentūros fotografija
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Galima išskirti du Ribės miesto raidos etapus: viduramžių ir šiuolaikinį. VIII a.
viduramžių miestas su kreivomis siauromis gatvelėmis ir daugybe valstybės saugomų pastatų sukuria gyvo muziejaus įspūdį. Griežti statybos apribojimai padeda išsaugoti senąją miesto šerdį. XX a. rytiniame ir šiauriniame miesto pakraštyje
ėmė augti nauji gyvenamieji rajonai. Šiuose Ribės priemiesčiuose įsikūrusios visos
didesnės visuomeninės institucijos – mokyklos ir administraciniai centrai. Nauji
rajonai nelabai domina turistus, tad pagrindinis uždavinys buvo nuspręsti, kur reikėtų statyti viešbučius, kad turistai būtų apgyvendinti netoli senamiesčio. Aukšti,
masyvūs pastatai blokuotų vaizdą į miestą ir pelkes – šitaip būtų pažeistas Ribės
upės kraštovaizdis.
Projektas, pagarbiai saugantis istorinę miesto širdį
Ribės miestas jau turėjo turistinį potencialą, todėl viena turizmo plėtros galimybių buvo pamėginti sulaikyti turistus mieste ilgiau nei vieną dieną. Tam reikėjo
tik rasti vietą turistams apgyvendinti. Paskelbto konkurso siekis buvo sukurti naują,
miestui pritaikytą turistų apgyvendinimo kompleksą. Didžiausią iššūkį kėlė garbus
Ribės miesto amžius ir pobūdis. Projekto tikslas – išdėstyti turistams skirtus būstus
iš karto už senamiesčio ribų, neužstatant pastatais vaizdo į senamiestį. Konkurse
dalyvavo keli architektai. Laimėjo „Volden“ įmonė, vadovaujama Sukhdevo Singho

Viduramžių kvartalas su senąja
gatvių ir kelių sankloda yra
vakarinėje miesto dalyje. XX a.
gyvenamieji rajonai kūrėsi į rytus
ir į šiaurę nuo istorinio centro.
Iš žemėlapio matyti, kaip sunku
prie viduramžių centro rasti vietą
naujiems statiniams. Šiaurės
rytuose Ribės O upė atkerta
senąją miesto dalį nuo naujosios,
o pietvakariuose senamiestį
apjuosia pagrindinis kelias.
© Kultūros paveldo agentūra,
Danija

Kailya bei Johno Øe Nielseno, ir kraštovaizdžio architektūros meistras Prebenas
Skaarupas.
Laimėjęs projektas įrėmino senamiestį pietvakariuose, pietuose jį juosia Stampemioleono (Stampemølleåen) upelis. Iš eilės sustatytų 94 turistinių namelių architektūra – išraiškingi trikampiai frontonai – atliepia viduramžių miesto formas. Kai kurie
nameliai specialiai pritaikyti neįgaliesiems ir alergiškiems žmonėms.
Ribės „Byferie“ kompleksas atsidarė 1995 m. Iš jo nesunku pėstute pasiekti viduramžių senamiestį, jo restoranus ir muziejus. Projektą finansavo visuomeninis fondas Arbejdsmarkedets Feriefond.
Ribės „Byferie“ poilsio centras: poveikio analizė
Nepriklausomų ekspertų atlikta Ribės „Byferie“ poveikio analizė atskleidė džiuginančius faktus. Kasmet Ribės „Byferie“ poilsio centrą aplanko 5 100 šeimų – t. y.
18 800 žmonių. Vidutinė vizito trukmė – 3,6 dienos, taigi kasmet poilsio centre turistai praleidžia 66 600 dienų. 28 proc. turistų atvyko į centrą pakartotinai, 23 proc.
turistų informaciją apie poilsio centrą rado internete, 25 proc. turistų šį viešbutį rekomendavo draugai ar šeimos nariai.

Tyrimo metu taip pat buvo siekiama išsiaiškinti, kaip apgyvendinimo paslaugos
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lemia atostogų vietos pasirinkimą. 34 proc. žmonių teigė, kad galimybė apsistoti
Ribės „Byferie“ komplekse nulėmė jų apsisprendimą. 31 proc. turistų Ribės „Byferie“
kompleksas buvo svarbus renkantis atostogų vietą, 18 proc. turistų tai nebuvo labai
svarbu, 17 proc. turistų tai buvo visai nesvarbu. Taigi peršasi išvada, kad sukūrus tokį
kaip Ribės „Byferie“ apgyvendinimo kompleksą (ar ką nors į jį panašaus), į tam tikrą
vietą pritraukiama daugiau turistų.
Turistų buvo klausiama, kokias vietas jie aplankė viešnagės metu. Daugelis jų
apžiūrėjo daugiau nei vieną objektą. 18 800 žmonių lankėsi šiuose objektuose:
65 proc. aplankė Ribės katedrą;
46 proc. vaikštinėjo po Ribės senamiestį;
32 proc. aplankė Ribės vikingų muziejų (Museet Ribes Vikinger);
26 proc. lankėsi plaukymo baseine;
24 proc. aplankė Vadenzės įlankos centrą ir Mandės salą;
19 proc. aplankė Ribės vikingų centrą;
17 proc. aplankė Ribės meno muziejų;
13 proc. aplankė šliuzą ir šalia esantį restoraną;
9 proc. pasirinko vakarinį pasivaikščiojimą su miesto sargybiniu;
4 proc. aplankė Riberhus pilies griuvėsius.

Ribės „Byferie“ poilsio centras
išaugo iš karto už senamiesčio
ribų. Pastatai neužstoja vaizdo
į senamiestį, o jų dizainas dera
su senamiesčio architektūriniu
audiniu.
© Ribės „Byferie“
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Labai svarbu, ir kiek pinigų turistai išleidžia. Per vidutiniškai 3,6 dienas trunkančią viešnagę Ribės mieste kiekviena šeima vidutiniškai išleidžia 77,5 euro maitinimuisi restoranuose, 37,5 euro įdomioms vietoms aplankyti, 152 eurus įvairiems
pirkiniams, – t. y. iš viso 267 eurus. Paklausti, ar norėtų Ribės „Byferie“ poilsio centre apsilankyti dar kartą, 47 proc. turistų atsakė „Tikrai taip“, 50 proc. – „Galbūt“ ir tik
3 proc. – „Ne“. Ribės „Byferie“ apgyvendinimo kompleksas labai reikalingas turistams,
keliaujantiems šeimomis, ir kitiems – jame apsistoję, jie gali praleisti kelias dienas
Ribėje gyvendami ne viešbutyje ir ne kempinge.
Daugiau informacijos ieškokite adresu http://www.ribe-byferie.dk.

Ribėje poilsiavusių
turistų apklausa
parodė, kad 97 proc.
respondentų
neatmeta galimybės
apsilankyti šiame
mieste dar kartą.
© Ribės „Byferie“

Kultūros paveldo direktoratas

Kultūrinis paveldas ir turizmas
– draugai ar priešai?

Turizmas gali kelti kultūros paminklams grėsmę, bet sykiu – tai potencialus jų priežiūrai ir apsaugai reikalingų išteklių šaltinis. Vis dėlto visai
nebūtinai tinkama kultūros paveldo priežiūra turi būti nesuderinama su
patraukliu jo pritaikymu turizmui.
Pirmiausia derėtų gerai išnagrinėti turimų paminklų vertę ir galimybę ją
išvystyti. Tai padarę, galėsime suformuoti reikiamus praktinius metodus.
Būtina išsiaiškinti, kaip išvengti nepageidaujamo mūsų projektų poveikio,
ir įtvirtinti tvarkybos sistemas, kurios užtikrintų, kad vykdydami projektą
nenukryptume nuo išsikeltų idealų.
Šiuos teiginius pailiustruosime penkių konkrečių atvejų analize.
Borgundo stiebinė bažnyčia
Stiebinėmis bažnyčiomis vadinamos viduramžiais statytos medinių sienojų
bažnyčios, daugiausia jų išlikę Norvegijoje. Tarptautiniame kontekste tai svarbiausi
Norvegijos paminklai.
Borgundo stiebinė bažnyčia stovi prie pagrindinio kelio tarp dviejų didžiausių
miestų – Oslo ir Bergeno. Šis maršrutas Norvegijoje itin populiarus – per vaizdingas vietoves jis veda prie svarbių Norvegijos kultūros paminklų. Borgunde sustoja
daugybė turistų autobusų. Pati bažnyčia nedidukė, todėl vienu metu ją apžiūrėti iš
vidaus įleidžiamų žmonių skaičius buvo ribojamas. Dėl šios priežasties prie vartų,
vedančių į bažnyčios šventorių, visada nusidriekdavo ilga laukiančiųjų eilė. Gidai
ragindavo turistus paskubėti, kad tik kaip nors spėtų viską atlikti pagal itin įtemptą
ekskursijos tvarkaraštį. Tai nemaloniai nuteikdavo lankytojus – užuot žavėjęsi bažnyčia, žmonės suirzdavo.
Kokį pavojų tokie apsilankymai kėlė bažnyčiai? Labai dažnai pagrindinis turizmo poveikis – fizinės paminklo struktūros nykimas, sukeliamas vis gausesnių turistų
minių, atvykstančių pasivaikščioti po paminklo aplinką ir po patį paminklą. Tokią

Partnerystė

Dag Myklebust (Norvegija)
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problemą teko spręsti ir Borgundo bažnyčiai. Todėl originalios viduramžių grindys
buvo padengtos pakeliamomis grindimis – šitaip senosios buvo apsaugotos nuo
jas trypiančių turistų.
Kita spręstina Borgundo problema buvo paminklo saugumas. Sausu deguto
sluoksniu dengtas aštuonių šimtų metų senumo statinys itin pažeidžiamas ugnies.
Nelengva sužiūrėti, kad eilėje lūkuriuojantys žmonės nerūkytų. Suirzę, nepatogiai
stoviniuojantys, jie linkę nepaisyti įspėjamųjų ženklų ir taisyklių. Kad lankytojai jaustųsi patogiai, jiems būtina suteikti tam tikras paslaugas, – jos gali padėti užtikrinti
paminklo fizinį ir kitokį saugumą. Trumpai tariant, žmonės pilnais skrandžiais ir tuščiomis šlapimo pūslėmis jausis geriau nei alkani ir negalintys pasinaudoti tualetu.
Todėl maisto tiekimo paslaugos ir pakankamas tualetų skaičius pagerina turistų vizitų kokybę ir padeda išsaugoti paminklą.
Paminklui įdiegiama daugiau pagarbos, jeigu jo apžiūrėti važiuojantys turistai

Borgundo stiebinė bažnyčia stovi
šalia pagrindinio kelio, didingos
gamtos fone. Vis dėlto tam, kad
apsilankyti čia būtų malonu,
teko sukurti turizmui pritaikytą
infrastruktūrą.
Dago Myklebusto fotografija

gali nusiteikti teigiamai ir su džiaugsmu laukia būsimų įspūdžių. Borgundo infrastruktūra tam buvo ne itin tinkama. Seniau pro pat bažnyčią vingiavo judrus kelias,
prie jos nepakako vietos mašinoms statyti, iš kelio bažnyčios link suko staigus posūkis. Vos išvydę bažnyčią, automobiliai turėdavo sustoti, kad jos nepravažiuotų. Be
abejo, dėl to lankytojai tik dar labiau susierzindavo.

1986 m. buvo pradėtas kurti lankytojų centras. Buvo sumanyta, kad visą isto-
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rinę ir faktinę informaciją apie bažnyčią lankytojai gaus centre, prieš tai apsilankę
tualetuose ir užkandžių parduotuvėje, į kurią pakviečiami visi atvykstantys. Paskui
lankytojai galės pėsčiomis paėjėti iki bažnyčios ir pasirinkti, ar apžiūrėti ją iš toliau, ar
susimokėjus apsilankyti viduje. Iš anksto suteikus lankytojams informaciją, bus galima sutrumpinti vizitą ir priimti daugiau lankytojų. Tam reikėjo naujos automobilių
stovėjimo aikštelės ir kitaip nukreipti pro bažnyčią vingiuojantį kelią. Dėl topografinių aplinkybių tai padaryti buvo nelengva: teko pirkti privačią žemės valdą.
Paveldo apsaugos institucijos griežtai reikalavo sumažinti neigiamą poveikį paminklui. To pavyko pasiekti tik dėl savininkų – privačios nevyriausybinės organizacijos, vadinamos Norvegijos senųjų paminklų apsaugos draugija, – ir įvairių valstybinių žinybų partnerystės.
Altos petroglifai
Altos paveldui buvo iškilusios visai kitokios grėsmės. 1973 m. Altos savivaldybė
ieškojo žemės plotų pramonės zonai suformuoti. Tačiau, valdžios nelaimei, archeologai pasirinktose žemėse atrado vertingų uolų raižinių, kokius be jokių išlygų saugo
Norvegijos kultūros paveldo įstatymas. Valdžia pabandė ieškoti kitur – šįsyk archeologai rado dar vertingesnių
uolų raižinių. Kai tas pats pasikartojo trečią kartą, miesto
valdžia, suprantama, labai
susierzino. Vietos bendruomenė ne iš karto suprato,
kokias galimybes rastos vertybės teikia turizmo plėtrai.
Šias vertybes reikėjo apsaugoti nuo įvairių galimų
grėsmių – tiesiai per raižinius
važiuojančių

automobilių

ir žmonių, kuriems galėjo
šauti į galvą „patobulinti“ kelių tūkstantmečių senumo
meno kūrinius.
Taip pat buvo svarbu užtikrinti privažiavimą vežimėliais neįgaliesiems. Sprendi-

Iš pradžių Altos savivaldybė
(Norvegija) archeologų rastus
vertingus uolų raižinius laikė
paprasčiausia pramonės plėtros
kliūtimi. Dabar šie radiniai įtraukti
į Pasaulio paveldo sąrašą – tai
didžiausia šios vietovės kultūrinė
vertybė ir svarbi gamtinio
paveldo dalis. Lankytojus
prie svarbiausių raižinių veda
medinis takas – šitaip turistams
suteikiama daugiau patogumų ir
apsaugomi patys raižiniai.
Dago Myklebusto fotografija
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mas rastas nutiesus medinį taką, ne tik leidžiantį pririedėti prie svarbiausių raižinių,
bet ir apsaugantį kūrinius nuo mindžiojimo. Nutiesus tokius takus, sustiprėjo visų
lankytojų patiriamas įspūdis – dabar jie kreipiami tiesiai prie to, kas šioje vietovėje
įdomiausia.
Per keletą metų šalia buvo pastatytas muziejus: jame teikiama daugiau informacijos apie šią kultūrinę vietovę, aptarnaujami turistai, teikiamos maitinimo paslaugos.
Neigiamo turizmo poveikio išvengta. Geras valdymas leido tinkamai išnaudoti paminklo potencialą. Raižinius atradę Trumsės universiteto archeologai šiame
projekte bendradarbiavo su Altos savivaldybe. Dabar savivaldybė valdo šį Europos
metų muziejaus prizą laimėjusį muziejų. Dar 1985 m. Altos uolų raižiniai buvo įrašyti
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Apsilankymas Špicbergene
Įsivaizduokime, kad keliaujame turistiniu kruiziniu laivu, plaukiančiu į šiauriausius Norvegijos salyno fiordus. Apsvaigę nuo gamtos vaizdų grožio lipame į krantą
Virgohamnos įlankoje. Čia išvystame šiukšlėmis apdergtą pakrantę. Bet ar tai tikrai
šiukšlės? Tik žinios suteiks mums atsakymą!
Pasirodo, ši vietovė buvo daugybės įspūdingiausių poliarinių ekspedicijų bazinė
stovykla. Viena garsiausių tokių ekspedicijų – XIX a. švedų inžinieriaus André mėginimas oro balionu pasiekti Šiaurės ašigalį. Ekspedicija nepavyko. Keliautojai nusileido ant ledo saloje ir įkūrė stovyklą – deja, joje žuvo visi trys ekspedicijos nariai.
Po trisdešimties metų stovykla buvo rasta, išryškintos ekspedicijos narių padarytos
nuotraukos ir perskaityti dienoraščiai.
Medžiagas, kurios mums gali pasirodyti panašios į šiukšles, André, pridėdamas
rūgšties, naudojo oro baliono dujoms gaminti. Todėl jos yra laikomos paveldu, įamžinusiu žlugusią didingą ekspediciją, itin svarbią visų pirma Švedijos istorijai.
Už šios vietovės saugojimą atsakingos Norvegijos tarnybos. Jos turi užtikrinti, kad
nesusipratę turistai nepasišautų išvalyti šios vietovės, ir apsaugoti nuo tų, kuriems
kils noras pasirinkti suvenyrų. Vietovę saugoti padeda informaciniai stendai. Imtasi ir
kitų apsaugos priemonių: ribojamas turistų judėjimas, prieš vizitą ar vietovės apžiūros metu turistams suteikiama visa reikiama informacija, pasakojama istorija, kad jie
pajustų šiai vietai pagarbą.
Dar kartą pakartosime: apsaugos priemonės sustiprina kultūrinį paveldą
lankančių turistų patiriamus įspūdžius, o efektyvi paveldo apsauga priklauso nuo gero valdymo ir valdžios institucijų bendradarbiavimo su turizmo
verslu.

75

Špicbergenas yra tarp šiauriausių Norvegijos salyno fiordų. Atplaukę į Virgohamnos įlanką ant kranto matome vertingą paveldą, kuris iš pirmo
žvilgsnio atrodo kaip šiukšlės. Ši vieta buvo daugelio poliarinių ekspedicijų, tarp jų ir XIX a. švedų inžinieriaus André ekspedicijos, bazinė
stovykla. André nepasisekė pasiekti Šiaurės ašigalį – liko tik medžiagos, kurias jis naudojo oro baliono dujoms gaminti. Paveldo apsaugos
įstaigos stengiasi užtikrinti, kad turistai nesunaikintų šių trapių ekspedicijos liudininkų, ir aiškina lankytojams šių liekanų vertę.
Dago Myklebusto fotografijos
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Kenozero parkas Archangelsko apskrityje (Rusija)
Kenozero parkas – tai didelė teritorija su daugybe mažų kaimelių. Kai kurie jų
jau ištuštėję, kituose tebegyvena žmonės. Miškininkystė – pagrindinė parko veiklos
rūšis. Didžiausias darbdavys – pati Kenozero parko administracija. Kita veikla, iš kurios gaunama pajamų, yra susijusi su tradiciniu žemės ūkiu. Čia esama nedarbo ir
alkoholizmo, mažėja parko teritorijoje gyvenančių žmonių skaičius.
Pagrindinis šio parko uždavinys – atlikti tikrovę atitinkantį parko potencialo įvertinimą. Tai yra numatyti ne tik realų tikėtinų lankytojų skaičių, bet ir kokių lankytojų

Kenozero nacionaliniame parke
Archangelsko srityje (Rusijoje)
įgyvendinamo Norvegijos ir
Rusijos bendradarbiavimo
projekto tikslas – paskatinti
vietinių produktų gavyba
ir prekyba besiverčiančius
smulkiuosius verslininkus.
Dabar Kenozero parko lankytojų
centre tarp kitų vietos produktų
parduodami ir į tošinius
krepšelius supakuoti džiovinti
vietiniai grybai.
Dago Myklebusto fotografija

būtų galima tikėtis. Siekiant šio tikslo reikia išnagrinėti, kas būdinga pačiam parkui.
Pagrindinė šios atokios vietovės vertė – jos ramybė. Antroji – galimybė nors
trumpai išbandyti tradicinę gyvenseną. Parko administracija siekia teikti turistams
daugiau paslaugų, pagerinti jų apgyvendinimo sąlygas – tam atnaujinamos ir gerinamos gyvenamosios patalpos. Tačiau esama grėsmės, kad tokia intervencija
sunaikins tradicinę statinių išvaizdą, o sykiu ir visą verčių nišą, dėl kurios tam tikra
lankytojų grupė keliauja net į Kenozerą.
Kenozero bėda ta, kad ekonominiu atžvilgiu neefektyvu imtis rinkos analizės,
leidžiančios moksliškiau suformuluoti potencialių lankytojų aprašą. Bet turime pagrindo manyti, kad šie lankytojai nori šiek
tiek pagyventi labai paprastai ir džiaugiasi
pabėgę iš patogaus būsto su vandentiekiu ir
elektra. Nederėtų per daug investuoti į tai,
kas gali sunaikinti jūsų parduodamą produktą. Jeigu tikrai suvokiate, koks yra jūsų
produkto potencialas, jokios prieštaros tarp
produkto apsaugos ir jo pateikimo turistams
neturėtų kilti.
Šiame bendrai vykdytame projekte išmėginome ir kitas priemones – siekėme skatinti
smulkiuosius verslininkus, siūlančius pirkėjams vietos produktus: renkančius, džiovinančius ir parduodančius grybus, prekiaujančius
šioje vietovėje sužvejota žuvimi, tošiniais gaminiais. Šie sprendimai buvo pagrįsti įsitikinimu, kad kultūros paveldo apsauga prasminga tik tada, kai padeda bendruomenės
vystymuisi. Iš pradžių buvo sunku pasiekti,
kad šitai suprastų ir vietos bendruomenė, bet

dabar jau esama pavyzdžių, kai bendruomenė pati įsitraukia į tokią veiklą. Dabar
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Kenozero parko lankytojų centre tarp kitų vietos produktų parduodami ir į tošinius
krepšelius supakuoti džiovinti vietiniai grybai.
Sogos kaimas Kinijos Guizhau provincijoje
Persikelkime į kitą tolimą vietovę – Guizhau, Kinijos pietvakariuose esančią provinciją. Iš Pekino į ją nuskristume per 2 val. 45 min. Norvegija dalyvavo kuriant šio
regiono keturių kaimų vadinamuosius ekomuziejus. Įspūdinga regiono etninių mažumų kultūra turi didelį turizmo potencialą.
Vykdydama ekomuziejų projektą Guizhau provincijos vadovybė patobulino vietinę infrastruktūrą. Dabar šį kaimą gali pasiekti turistų autobusai. Kaimo žmonės čia
visada gyveno ir iki šiolei gyvena labai skurdžiai, jų ištekliai labai menki. Negausios
žemės ūkio produkcijos vos bepakanka išgyventi, tad bet kokios papildomos pajamos gyventojams labai praverstų.
Dabar į šiuos kaimus atvyksta daugybė turistų. Bet daugiausia pelno iš turizmo
gauna turistinių autobusų nuomos firmos ir aplinkiniai viešbučiai. Tik nedidelė pelno dalis lieka kaimo gyventojams – tikriesiems turizmo verslą peninčios kultūros
savininkams.
Kitas

iškilęs

sunku-

mas – turistų elgesys. Yra
nustatytos turistų elgesio
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad turistai
gerbtų vietos žmonių privatumą, nedrumstų jų kasdienio gyvenimo, negąsdintų gyvulių, nešiukšlintų.
Tokias elgesio taisykles
būtų galima taikyti ir kitose
vietose, kurių ramybę galėtų sudrumsti turistai.
Atgal į Borgundą
Taigi kas įvyko Borgunde: kaip buvo įgyvendinti stiebinės bažnyčios
apsaugos ir geresnių są-

Sogos kaime, Kinijos Guizhou
provincijoje, iš turistų
reikalaujama laikytis tam tikrų
elgesio taisyklių ir gerbti vietos
žmonių privatumą.
Dago Myklebusto fotografija
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lygų lankytojams kūrimo planai? Prieš porą metų šie planai virto tikrove. Prireikė
daugybės metų viską suplanuoti, nutiesti kelią, sutelkti fondus, surengti konkursą
architektui parinkti ir, žinoma, pastatyti lankytojų centrą.
Dabar pagrindinis kelias nukreiptas per tunelį, o prie bažnyčios galima privažiuoti mažesniu aplinkkeliu. Juo galima išvažiuoti ir į vaizdingą kelią su daugybe kitų
lankytinų objektų pakelyje. Tiesą sakant, visa ši vietovė – tai pakelės lauko muziejus.
Lankytojų centre yra surengta stiebinių bažnyčių istorijos ir statybos paroda. Jame
įsikūrusi kavinė ir, žinoma, tualetai. Visa tai pavyko pasiekti tarpusavyje bendradarbiaujant Senųjų paminklų draugijai, Valstybinei kelių žinybai, miesto bei apskrities
valdžios institucijoms ir privatiesiems rėmėjams, sykiu pridėjus ir Kultūros paveldo
direktorato skirtas valstybines dotacijas.
Neigiamas poveikis paminklui sumažintas, gerokai pagerėjo apsilankymo šioje
vietovėje kokybė ir paminklo saugumas – šios sėkmės laidas buvo bendradarbiavimas ir geras savininko valdymas.

Šie pavyzdžiai leidžia daryti tokias išvadas:
Tinkama kultūros paveldo apsauga ir patrauklus paveldo pateikimas turistams nėra nesuderinami dalykai.
Dera išnagrinėti paveldo potencialą, kad suprastume, kokį produktą ir kokiai
rinkai galėtume pasiūlyti. Tai sykiu reiškia ir būti lojaliems paveldo, už kurį
esate atsakingi, vertei. Tinkamai papasakota paminklo istorija padaro jį potencialiai patrauklesnį ir kartu gali padėti jį apsaugoti.
Reikia surasti priemones, leisiančias kontroliuoti turistų daromą poveikį, –
t. y. išanalizuoti, kokias problemas ir kaip reikia spręsti. Paminklo nykimas ir
saugumas gali būti dvi skirtingos problemos, tad joms spręsti gali prireikti
skirtingų sprendimų.
Patirtis liudija, kad norint kultūros paminklą paversti vykusiu ir sykiu apsaugotu turistiniu produktu, reikia, kad visos suinteresuotos šalys tarpusavyje
bendradarbiautų.
Tik geras, sąmoningas valdymas gali užtikrinti vykusius ilgalaikius galimo
prieštaravimo tarp kultūros paveldo paminklų apsaugos ir jų, kaip pelningo
turizmo šaltinio, naudojimo sprendimus.

Thomas Hjelm (Švedija)
Projekto „Skandinavijos salos“ konsultantas

Skandinavijos salų tinklas*
Baltijos jūros salynas yra unikalus. ES finansuojamas projektas „Skargarden“ pristato Skandinavijos salas – Skandinavijos salyną kaip regioną.
Pagrindinis projekto tikslas – reklamuoti šį regioną tarptautinėje rinkoje.
Projekto branduolį sudaro kokybės užtikrinimas bei tvarumo analizė.
Projektas remia salynui būdingus, vietos bendrovėms ir bendruomenėms tvariai vystytis padedančius turistinius pasiūlymus, palaikančius ir tausojančius aplinką
vandens paviršiuje ir po vandeniu. Šiems pasiūlymams keliami aukšti aplinkosauginio sąmoningumo, ilgalaikio planavimo ir visais metų laikais naudojamų išteklių
reikalavimai.
Šiame projekte dalyvauja Stokholmo salynui priklausančios Haningės, Nineshamno ir Vermdės (Värmdö) savivaldybės, Alandų ir Turku provincijos, Vestra Nilando salyno regionai. Visų dalyvių siekis – pasiūlyti paprasčiau pasiekiamas konkurencingas turizmo paslaugas. Vykdant projektą buvo sukurta prekių ženklo koncepcija,
būsimo maršruto aprašas ir tinklalapis.
Buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Šiaurės šalių kelionių agentūromis,
suteikta parama potencialiai tvariausiems naujiems produktams, sukurtos sąlygos
pradėti veiklą kitoms turizmo bendrovėms. Projektu siekiama, kad savivaldybės, apskričių administracinės tarybos ir kitos viešosios institucijos galėtų lengviau paremti
vietines turizmo verslo bendroves. Tokia taktika padeda vadovaujančiosioms žinyboms geriau susipažinti su salyno aplinka.
Projekto pavadinimas susijęs su patraukliausiomis žinomomis Skandinavijos savybėmis: skandinavišku dizainu, švaria aplinka, tvarka, sveika gyvensena ir skaidria
šviesa. Pagrindinė tikslinė grupė – tarptautiniai paslaugų perpardavėjai. Bet nepamiršta pagalvoti ir apie turistus. Visi produktai pritaikyti regiono lankytojams.
* Thomasas Hjelmas dirbo projekto konsultantu, kuriant Skandinavijos salų turistinio maršruto
prekių ženklą ir jo propagavimo strategiją. Tekstas parengtas pagal projekto 2007 m. rugpjūčio
mėn. apžvalginę ataskaitą ir autoriaus pranešimą „Skandinavijos salynas – tvariuoju gamtos ir kultūros paveldo naudojimu grindžiamų turistinių maršrutų kūrimas“, skaitytą III Baltijos jūros šalių regiono kultūros paveldo forume Vilniuje, 2007 m.
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Turizmo bendrovės ir investuotojai taip pat turi susipažinti su projekto virtuve, žiniasklaidai turi būti suteiktos galimybės pranešti žmonėms apie padarytą pažangą,
informacija apie regiono ateitį turi pasiekti Skandinavijos salų ir artimiausių pakrančių gyventojus. Tokiu atveju A4 formato brošiūra tampa labai svarbi. Tai geras būdas
skleisti informaciją smulkesniuose aplinkinėse vietovėse vykstančiuose renginiuose, bei juose dalyvaujančiose savivaldybėse. Geras tokio įvykio, kuriam išreklamuoti
buvo pasitelktos brošiūros, pavyzdys – Alandų salų dienos Helsinkyje: šitaip Alandų
salos patraukė šimtų tūkstančių vietinių ir užsienio svečių dėmesį.
Vienas pagrindinių „Skandinavijos salų“ projekto tikslų – paskatinti turizmo
srityje kurtis daugiau tvarių ilgalaikę perspektyvą turinčių įmonių, veikiančių Archipelago jūroje tarp Švedijos ir Suomijos. Šis projektas skatina kurti turizmo produktus, bet visų pirma skiriama laiko ir pastangų patikrinti, kaip bendrovių veikla gali paveikti gamtinę ir kultūrinę aplinką. Bendrovės, savo produktus rinkai

Pagal „Skandinavijos salų“
projekto nuostatus patikrinama,
kaip bendrovės veikloje įdiegtos
vietos gamtinės ir kultūrinės
aplinkos tausojimo priemonės,
aprėpiančios nuosavybės teisių,
saugumo, vertybių, atliekų
tvarkymo, viešųjų tualetų
klausimus.
Thomaso Hjelmo fotografija

siūlančios per „Skandinavijos salų“ projektą, itin stengiasi optimizuoti klientų
patirtį, sykiu mažindamos savo veiklos poveikį gamtinei bei kultūrinei aplinkai.
Rūpinamasi tokiais klausimais kaip nuosavybės teisės, saugumas, patirtis, vertybės, atliekų tvarkymas, viešieji tualetai ir kartu siekiama saugoti gamtą ir kultūrinę
aplinką.
Rengiamos vadinamosios kompetencijos dienos: siekiama susieti visas žinias
apie turizmą, kaip eksporto rinką, su gamtiniam ir kultūriniam turizmui salyne plėtoti tinkamų sąlygų išmanymu. Svarbiausia – siekiama suteikti bendrovėms
priemones, padedančias
sukurti ir įtvirtinti rinkoje
produktus. Tačiau bendrovės siūlomas produktas „įdedamas“ į „Skandinavijos salų“ krepšelį
tik atlikus šio produkto
tvarumo analizę. Aplinkosauga – viena iš bendrovių
veiklos sričių, kuri savo
ruožtu joms užtikrina verslo ilgalaikiškumą. Aplinkosaugos darbai vykdomi
nenutrūkstamai.

Christa Ringkamp (Vokietija)
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Svajonių sodai*

Istoriniai parkai Saksonijoje-Anhalte

Ligi šiolei visuomenė nėra tinkamai įvertinusi Vokietijos parkų išplanavimo įvairovės, kultūrinės, ekonominės, socialinės svarbos ir poveikio
sveikatai. Regioniniai parkų tinklai kuriami siekiant išsaugoti šiuos arealus nepaliestus keičiantis informacija, keliant jų šeimininkų kvalifikaciją,
plėtojant tarpregioninį bendradarbiavimą ir siūlant bendras viešųjų ryšių
kampanijas.
Parkai turi didžiulį, vis dar
neišnaudotą turistinį potencialą.
Pastebime, kiek džiaugsmo teikia
parkai kaip istorinė ir šiuolaikinė
kultūros dalis, jie kuria savitą vietovės veidą.
Pasivaikščiojimas vaizdingais,
į kaimų namelius, dvarus ir pilis
vedančiais takeliais, poilsis nuošalioje užuovėjoje, svaigūs žiedų
aromatai, akį traukiančios spalvos ir formos, – štai kuo mus žavi
ir traukia parkai.
Vokietijos parkai ir sodai siekia Europoje užkariauti ryškesnes
pozicijas. Parkai ir sodai turėtų tapti aktyvesniu Europos regionų kultūrinio ir ekonominio pagyvinimo veiksniu: jiems tereikia aktyviau dalyvauti daugiašaliuose projektuose ir bendradarbiauti. Vokietijoje yra susikūrę daugiau negu dvidešimt regioninių parkų ir sodų tinklų. Federalinė asociacija „Gartennetz Deutschland e.V.“ turėtų
* Tekstas parengtas pagal Christos Ringkamp pranešimą „Svajonių sodai Saksonijoje-Anhalte ir
parkų tinklas Vokietijoje“, skaitytą III Baltijos jūros šalių regiono kultūros paveldo forume Vilniuje,
2007 m.

„Svajonių sodų“ parduotuvėlė
Blankenburge (Harcas).
Christos Ringkamp fotografija
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Labirintas Mozikau (Mosigkau)
parke, UNESCO pasaulio paveldo
vietovėje.
Christos Ringkamp fotografija

suteikti regioninių parkų ir susijusių organizacijų bendradarbiavimui energingesnių
impulsų. Ši asociacija buvo įkurta 2007 m. Nuo 2003 m. vykstančiose kasmetinėse
konferencijose ir seminaruose jau keičiamasi informacija apie parkų ir sodų priežiūros ir išsaugojimo programas, šioje srityje vykstančius mokymus bei parkų turizmo
rinkodarą.
Išsaugoti parkus ir parodyti juos visuomenei
Kelionė po Saksonijos-Anhalto parkų istoriją supažindina su vienuolynų sodeliais, barokiniais ir peizažiniais parkais, pamatome ir šiuolaikinio meno bei
žemės meno projektų. Keturiasdešimt gražiausių ir svarbiausių istorinių parkų
buvo sujungti į tinklą „Svajonių sodai“–„Gartenträume“– istoriniai SaksonijosAnhalto parkai. Tinklas įkurtas 2003 m. kaip pelno nesiekianti organizacija. Sykiu
su partneriais jis siekia įgyvendinti projektą „Svajonių sodai“, užtikrinti jo plėtrą
ir tęstinumą.
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Šis projektas skirtas parkų išsaugojimui ir turizmo plėtojimui. Jo pagrindinis tikslas – iš naujo
atrasti užmirštą turtingą parkų paveldą. Kai kurie
parkai, kuriuos žmonės buvo beveik pamiršę, dabar restauruoti ir grąžinti visuomenei. Tinklas siekia
prisidėti prie parkų paveldo konservavimo ir išsaugojimo, kuria ir įgyvendina istorinių parkų ir sodų
prasmingo naudojimo strategijas.
„Svajonių sodų“ projektas subūrė darniai bendrai veiklai parkų savininkus, politikos kūrėjus,
administratorius, mokytojus, akademikus, istorinių
parkų ekspertus, paveldosaugininkus, prekybos,
pramonės ir kultūros atstovus. Dabar jie kartu kuria
ir įgyvendina projekto pamatinių nuostatų tęstinumui būtinas priemones.
Parkai visada buvo ta vieta, kurioje žmogaus kūrybingumas ir menas susiliedavo
su gamta. Gyvybės parkams suteikia lankytojai. Muzika ir teatras, šokiai ir dainos, mu-

Peizažinis parkas Dyskau
(Dieskau) prie Halės.
Christos Ringkamp fotografija

gės ir vaišės leidžia patirti parkų atmosferą. Todėl parkai tampa vieta, kurioje rengiami
įvairūs meno ir kulinarijos renginiai, padedantys atverti ir ypatingas parkų kultūrines
savybes. „Svajonių sodų“ tinklas organizuoja įvairią veiklą, kuria siekiama užtikrinti
ekonominį parko tvarumą ir ilgalaikį projekto poveikį. Be visa kita, parkuose organizuojami ir istoriniams paminklams derantys kultūriniai renginiai, taip pat buvo atidarytos „Svajonių sodų“ parduotuvėlės, prekiaujančios su parkais ir sodais susijusiais
produktais ir regiono gaminiais. Ugdomi parkų ir sodų gidai, vykdomi jaunimo projektai, skatinama savanoriška veikla, organizuojamos aukštos kokybės ekskursijos.
Parkai ir sodai turi būti patrauklesni, dažniau lankomi, dažniau nuomojami renginiams – šitaip jie bus
išsaugoti ateities kartoms. Reikia iniciatyvų Vokietijos
parkų turizmui sukurti: būtina mobilizuoti turizmo
profesionalus ir rinkodaros ekspertus, suformuoti
ir pasiūlyti rinkai parkų maršrutus, sukurti lankymo
rezervacijų sistemą, skatinti rinkai pritaikytą informacijos sklaidą. Įtraukę parkus į turistinius maršrutus,
teminius šalies metų renginius, pagerinę parkų ir
sodų valdymo kokybę, organizuodami mokymus ir
skatindami intensyvų keitimąsi patirtimi, atversime
pasauliui Vokietijos parkų kultūrinę įvairovę.

Europos rožynas
Zangerhauzene.
Christos Ringkamp fotografija
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Anne Parikka (Suomija)
Nacionalinė antikvarinių vertybių taryba

Dalijamės laimėjimais su
kaimynais*
Pilys – tvirti, didingi neramios praeities liudininkai. Tai materialiojo ir nematerialiojo paveldo objektai, apipinti nesuskaičiuojamais pasakojimais ir
legendomis. Bet pilys susijusios ne vien su emocinėmis vertybėmis. Būtina
pasiekti, kad jų ekonominė svarba būtų pripažįstama visos šalies mastu.
Siekiant šių tikslų reikia pagerinti fizinę ir informacinę prieigą prie pilių.
Todėl reikia sukurti platesnį tinklą ir siekti bendradarbiavimo vietiniu, regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu. Tai bus naudinga ir pačioms
vietovėms, ir jas lankantiems turistams.
Pilys buvo statomos galiai ir jėgai parodyti. Dažnai jos tapdavo karinėmis tvirtovėmis ir kalėjimais, todėl prie jų buvo sunku prieiti, dar sunkiau – pakliūti jų vidun.
Nors pilys užtikrindavo vietos saugumą ir prisidėdavo prie vietos prekybos, sykiu jos
didino ir priešiškų antpuolių grėsmę. Be to, pilys buvo našta vietos gyventojams –
jiems tekdavo mokėti mokesčius, atlikti tam tikrus darbus. Todėl dažnai vietos gyventojai pilių nevertina kaip kultūrinio paveldo – į jas žiūrima prieštaringai.
XX a. pradžioje ir viduryje daugelis pilių buvo apleistos ir nyko tinkamai nenaudojamos. Šitaip nutiko ir Suomijoje. Visų pirma pilys, kaip kultūros paveldo objektas,
buvo įvertintos mokslininkų. Paskui buvo imtasi restauravimo darbų, atsirado naujų
galimybių išnaudoti senąsias pilis, formavosi tokia praktika.
Šiandien Suomijoje, kaip ir visame Baltijos jūros šalių regione, pilys suvokiamos
kaip vietiniai, regioniniai ar nacionaliniai paminklai ir funkcionuoja kaip turistų traukos centrais tapę muziejai. Dauguma jų jau prieš daugelį metų buvo restauruotos.
Tačiau pilis prižiūrėti ir atlikti smulkius remonto darbus reikia nuolatos. Tai turi būti
daroma itin profesionaliai, naudojant tinkamas medžiagas, turint būtinų įgūdžių.
Tokie darbai paprastai būna gana brangūs, reikalauja daug darbo, tad dažnai jiems
prireikia solidaus finansavimo.
* Tekstas parengtas pagal Anne Parikka pranešimą „Dalijamės laimėjimais su kaimynais“, skaitytą
III Baltijos jūros šalių regiono kultūros paveldo forume Vilniuje, 2007 m.

Viena iš pilių naudojimo problemų – kaip šį paveldą pateikti skirtingoms tiksli-
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nėms lankytojų grupėms. Lankytojai trokšta gauti šį tą daugiau nei pasižvalgymą po
pilį su gidu – jie nori priartėti prie istorijos. Norint garantuoti tinkamą pilių apžvalgą
reikia apgalvotai išdėlioti informacinius ženklus, paruošti planus ir pritaikyti pagalbines konstrukcijas, apsvarstyti atskirų lankytojų grupių reikmes, atnaujinti ir nuolatos
prižiūrėti įvairialypę, sudėtingą turizmo infrastruktūrą. Siekiant suteikti kuo daugiau
informacijos apie pilis paruošti informaciniai stendai, duomenų bazės, parodos,
atliekami tyrimai. Šiais laikais vis dažniau reikia atskiroms turistų grupėms parengtų,
įvairioms progoms pritaikytų naujų, istoriniais faktais grindžiamų teminių ekskursijų,
taip pat jau paruoštų tokių apžvalginių ekskursijų paketų.
Šiandien, siekdamos atnaujinti informaciją, keistis ja ir savo patirtimi su kitais,
Suomijos pilys jungiasi į vietinius ir tarptautinius tinklus. Bendradarbiaujama rengiant parodas, drauge reklamuojantis ir teikiant bendras paraiškas finansavimui. Norint pasidalyti savo žiniomis su kitais profesionalais ir su visuomene prireikia naujųjų
technologijų. Tokiuose tinkluose kartu bendradarbiauja pilys ir muziejai, vietinės
tarybos, bendrovės ir mokyklos. Daugelis parodų skirtos jauniesiems lankytojams:
„Herojai ar piktadariai?“, surengta Turku pilyje; „Gerieji, blogieji ir kietieji‘“, Hamės pi-

Archeologinės dirbtuvės lavina
vaikų vaizduotę ir skatina juos
domėtis istorija.
Nacionalinės antikvarinių vertybių
tarybos (Suomija) fotografija
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lyje. Kita veiklos forma – hepeningai, supažindinantys su įvairialype vietovės istorija:
tarkime, renginiai „Trijų pilių epifanija“, „Europos dienos“ bei specialiosios „Šventinės
mugės dienos“.
Hamės pilis Suomijoje ir Skoklosterio pilis Švedijoje bendradarbiauja nepaisydamos sienų: važiuoja vieni pas kitus į svečius, keičiasi parodomis (tokiomis kaip „Linas
iš Skoklosterio pilies“), dalijasi
mintimis, eksponatais, patirtimi
ir žiniomis.
Pilių tinklas „Iš pilies į pilį“ –
jungtinis Suomijos ir Rusijos
projektas, kuriame pagrindinis
dėmesys skiriamas tam, kad
turistai galėtų lengviau prieiti
prie karinių įtvirtinimų. Šiandien šie įtvirtinimai suvokiami
kaip taikos simbolis ir paveldo
objektas. Šis bendradarbiavimas turi įvairių tikslų: rengti
leidinius, turistinius vadovus ir
akademines knygas, teminius

Lino parodoje taip pat pristatomi
su linu susiję amatai ir tradicijos.
Nacionalinės antikvarinių vertybių
tarybos (Suomija) fotografija

hepeningus ir seminarus, temines ekskursijas su gidu, teikti įvairias kitas paslaugas.
Vienas pagrindinių tikslų – paskatinti vietos ir regiono ekonomikos augimą.
Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacija – tinklas, skirtas jos narių mokymuisi ir mokymui, bendradarbiavimui kultūros paveldo srityje ir kultūros paveldo
paramai.
Ši asociacija įkurta 1991 m. kaip ne politinė ir pelno nesiekianti organizacija. Jos
nariai atstovauja visoms devynioms Baltijos jūros regiono valstybėms. Šeši pagrindiniai asociacijos ramsčiai – tyrimai, restauravimas, švietimas, rinkodara, valdymas
ir turizmas. 1994 m. asociacija išleido pirmą regione turistams skirtą knygą Baltijos
jūros pakrančių pilys.
Daugiau informacijos rasite šiais adresais:
www.baltic-castles.org
www.nba.fi/en/hame_castle

Michel Thomas-Penette
Europos kultūros kelių institutas, Liuksemburgas

„Kultūros keliai“ – metmenys
tvariems, jungtiniams
tarpvalstybiniams turistiniams
pasiūlymams įgyvendinti*
Kiekvienas „Kultūros kelias“ kaip Europos Tarybos „Kultūros kelių“ programos dalis skiriamas temai, jungiančiai kelias Europos šalis ir reprezentuojančiai europines vertybes. Toks teminis kultūros kelias veda istoriniais
arba naujai suformuotais maršrutais.
Kiekvienas teminis kultūros kelias turi skatinti daugiašalius bendradarbiavimo projektus. Prioritetinės šios programos sritys – moksliniai tyrimai,
paveldo apsauga, jo vertės didinimas, interpretavimas, jaunų europiečių
kultūriniai ir švietimo mainai, šiuolaikinė meninė ir kultūrinė praktika, tvarusis kultūrinis turizmas ir konkretūs laimėjimai turizmo pramonėje.
Kultūros kelių programa atskleidžia kertinius Europos Tarybos principus: žmogaus teises, kultūrinę demokratiją, Europos kultūrinės įvairovės ir tapatybės praktiką,
dialogą ir tarpusavio mainus. Ji įžiebia iniciatyvas, atnaujinančias ir praturtinančias
idėjinį šios sąveikos pamatą. Programa gimė devintojo dešimtmečio pabaigoje,
įkvėpta kelionių kaip kultūrinio dialogo idėjos.
Per įvairias atminties vietas vedantys Europos kultūros keliai kerta visas sienas:
materialines, bendruomenines, istorines ir kalbines. Susibūrimo vietų bei Europos
kultūros kelius simbolizuojančių miestų – netgi konfliktų išvargintų vietų – pasirinkimas liudija šių susikirtimo taškų sudėtingumą.
Su konkrečiais kultūros keliais susieta veikla pagrįsta temomis, kurias pasiūlo realios vietos – gausūs Europos kultūros kelių riboženkliai. Šie riboženkliai apima tokias sąvokas kaip bendrosios vertybės, kultūrinės Europos teritorijų ribos, europinė
kultūros paveldo interpretacija ir jaunųjų europiečių kultūrinės nuovokos ugdymas.
Vieni šių kultūros kelių veda piligrimų išmintais religiniais takais, liaudies architektūros ar gynybinių įtvirtinimų maršrutais, pasakoja apie pramoninės visuomenės for* Tekstas parengtas pagal Michelo Thomaso-Penette pranešimą „Kultūros keliai – pagrindas tvariems, jungtiniams tarpvalstybiniams turistiniams pasiūlymams įgyvendinti“, skaitytą III Baltijos jūros
šalių regiono kultūros paveldo forume Vilniuje, 2007 m.
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mavimąsi ir pramonines vietoves, kviečia užsukti į parkus ir sodus, grąžina į vikingų
ir normanų laikus, supažindina su populiariomis šventėmis ir apeigomis, persikėlėlių
ir žydų paveldu.
Kiekvienas maršrutas padeda materializuoti gyvąją Europos istorijos legendą,
kurią europiečiai, trokšdami parodyti savo tapatybę, pateikia kitiems bendrų šaknų
ieškantiems Europos gyventojams. Paveldas turistams ir lankytojams atskleidžiamas ir per kraštovaizdį kaip paveldo matmenį, šitaip laikantis Europos kraštovaizdžio
konvencijos ir praktiškai įgyvendinant kraštovaizdžio demokratijos principą, iškeltą
visų Konvenciją pasirašiusių šalių, formuojama „kraštovaizdžio nuovoka“.
Kultūros keliai turi būti tvarkomi vieno ar kelių nepriklausomų, gerai organizuotų ir tinkamai valdomų
tinklų, pavyzdžiui, asociacijos ar asociacijų
federacijos, kokio nors
fondo

ar

ekonominių

europinės
interesų

grupės. Europos kultūros kelių institutas
ruošia visų lygių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo partnerius,
supažindina juos taisyklėmis ir geros praktikos
šioje srityje pavyzdžiais,
koordinuoja organizacijų partnerių darbą. Jis
peržiūri naujų projektų
paraiškas ir jungiasi į
Piligrimų kelias Lietuvoje eina
per Kryžių kalną. Nors tai - ne
kapinės, Kryžių kalne yra daugiau
negu 50 000 kryžių. Esama
legendos, kad kiekvieną, kas
šiame kalne paliks savo kryžių,
lydės laimė. Ši tradicija gali būti
pagoniškos kilmės.
Michelio Thomaso-Penette
fotografija

konsorciumus, kad galėtų atsakyti į paraiškas, teikti siūlymus, kviesti teikti siūlymus
ir sudaryti sutartis su valstybiniais bei privačiaisiais subjektais. Institutas kuria bibliotekos archyvą ir visus su projektu susijusius dokumentus išplatina duomenų bazėje,
tinklalapyje ir informaciniuose biuleteniuose.
Daugiau informacijos rasite šiais adresais:
Europos kultūros kelių institutas http://www.culture-routes.lu
Projektas PICTURE http://www.picture-project.com
Kultūros keliai didžiuosiuose regionuose http://www.routes-granderegion.eu

Gotlando universitetas

Paveldo ir verslo tarpusavio
ryšiai
Muziejų projektas „Laplandijos auksas“ prasidėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje. Keturios Švedijos Laplandijos savivaldybės nusprendė, kad
nori išsaugoti kai kuriuos savo regiono rūdų kasyklų įrenginius. Taip buvo
tikimasi sustiprinti regiono tapatybę, o vietos turizmui suteikti naują, ryškesnį profilį.
Vietos politikai nusprendė, kad istorines vietas turėtų valdyti privatusis verslas, – šitaip būtų sumažintos paveldo objektų priežiūros išlaidos ir
skatinamas vietos verslas. Pradedant veiklą savivaldybės teiktų pagalbą, o
po keleto metų šie paveldo objektai turėtų tapti pelningi.
Tačiau politikai kartu su verslininkais didesnį dėmesį skyrė turizmui, o
ne patiems muziejams. Projektas buvo pradėtas 1993 m., bet į rinką pateko ne kaip muziejus po atviru dangumi, iliustruojantis regiono kasyklų
istoriją, o kaip turistinis maršrutas „Guldriket“, vėliau gavęs anglišką pavadinimą, reiškiantį „Laplandijos auksą“.
„Laplandijos auksas“
Pirmosios kasyklos Šelefteo lauke ėmė veikti XIX a. pabaigoje, bet didesnio masto darbai prasidėjo Antrojo pasaulinio karo metais. Tad žinios apie šią pramonę dar
išlikusios žmonių atmintyje. Pradinis „Laplandijos aukso“ projekto sumanymas – parodyti tai, kas išliko iš vietinės kasybos pramonės. Grupelė entuziastų apmetė didelio, iš vietos žmonių prižiūrimų paskirų vietovių susidarančio muziejaus po atviru
dangumi planą.
Projekto imtasi su entuziazmu. Iš pradžių kalbėta apie idealistinį siekį išsaugoti
tą istorijos ir kultūros dalį, kurią žmonės dar prisimena, užfiksuoti ją, kol neišmirė
šios istorijos dalyvių karta, panaudoti likusius įrenginius, praeities liekanas. Buvo tikimasi, kad šachtų darbininkai galės tapti gidais ar net imtis verslo šiame muziejaus
projekte.

Valdymas

Torkel Molin (Švedija)
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Tikėtasi, kad toks muziejus po atviru dangumi sudomins regiono gyventojus,
taps vietos pasididžiavimu, sustiprins žmonių savigarbą. Būtent tokie siekiai formuluoti aštuntojo dešimtmečio regiono politikos. Likselės (Lycksele), Malo, Noršės
(Norsjö) ir Šelefteo savivaldybėse buvo išskirtos dvidešimt keturios vietovės kaip
turinčios ypatingą istorinę vertę ir galinčios tapti savarankiškai išsilaikančiais turizmo objektais. Iš jų buvo atrinktos septynios – kai kurios
jų jau funkcionavo kaip istorinės regiono vietovės.
•

Kino teatras „Saga“ Adako miestelyje pastatytas

1945 m. ir uždarytas 1965 m. 1993 m. kino teatras vėl
buvo atidarytas kaip muziejus ir kino salė. Šios vietovės
lankytojai taip pat kviečiami į dar vieną nedidelį muziejų
ir kavinę.
•

Požeminė Šv. Onos bažnyčia Kristineberge pastaty-

ta vietovėje, kurioje, tikima, 1946 m. šachtininkams apsireiškė Jėzus. Bažnyčia yra 100 m gylyje po žeme. Šiandien tai giliausia Švedijos šachta. Lankytojai kviečiami
apžiūrėti bažnyčios, kasybos įrankių parodos ir apsilankyti miestelyje esančioje

Kino teatras „Saga“ vėl atidarytas
kaip muziejus ir kino salė.
Torkelio Molino fotografija

buvusio direktoriaus viloje.
•

Ilgiausias pasaulyje lynų kelias nutiestas Antrojo pasaulinio karo metais. Juo
vagonėliais rūda iš kasyklų sausumoje buvo gabenama į pakrantėje esančias
metalo lydymo dirbtuves. Kelias buvo uždarytas 1987 m., kai buvo pereita prie
lankstesnės pervežimo sunkvežimiais sistemos. Dabar lynų keliu gabenami į Ertešą (Örtäsko) ir Menstrešą (Mensträsko) vykstantys keleiviai. Šio maršruto lankytojai kviečiami į kavinę, apžiūrėti geležinkelio modelio, į didžiulį vigvamą ir į gerą
restoraną, įsikūrusį buvusiame šachtos įrengimų bokšte. Lynų kelio valdymo

Požeminė Kristinebergo bažnyčia
pastatyta 100 m gylyje.
Torkelio Molino fotografija

pastate dabar įrengta paroda.
•

„Bergrum Boliden“ yra tradicinis muziejus, kuriame eksponuojama regiono geologija ir kasybos istorija. Jame įrengta kavinė ir parduotuvėlė. Jis įsikūręs buvusioje Bolideno kasybos įmonės
direktoriaus viloje Bolideno miestelyje.
•

Varutrešo (Varuträsk) mineralų parkas – tai sena

kasykla vienoje mineralų turtingiausių pasaulio vietovių.
Ši vieta itin įdomi besidomintiems egzotiškais mineralais. Čia esama nedidelio muziejaus, pažymėti takai, yra
kavinė, konferencijų centras ir parduotuvė. Šioje vietoje
organizuojami įvairūs renginiai, automobilių ir skuterių
lenktynės ant sniego.

•

Rionšerio forumas muziejus – tai tarsi korporacijos muziejus. Jame dėmesys
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skiriamas bendrovės „Boliden Limited“ istorijai ir Šeleftehamno (Skelleftehamn)
apylinkėms. Muziejus įsikūręs viename iš moderniausių Švedijos pramonės
kompleksų, kuriame stovi viena didžiųjų Bolideno lydyklų ir viena didžiausių pasaulyje antrinių elektroninių žaliavų perdirbimo gamyklų. Todėl prieš patekdami
į muziejų, kadaise buvusį biurą, lankytojai turi įsiregistruoti apsaugos punkte ir
gauti leidimą.
•

Malo geomuziejus – nedidukas muziejus, įrengtas šachtos bokšte. Šis pastatas
buvo perkeltas iš kasyklų į Malo miestelį.
Vadybos struktūrų kūrimas
Kai buvo atidaromos pirmosios turistams skirtos vietos, pramonės paveldas šia-

me regione beveik nebuvo populiarinamas. Iš pradžių nebuvo minima nė kultūros
paveldo sąvoka. Bet jau kalbėta apie regiono istoriją ir apie tai, kaip ją būtų galima
panaudoti. Būta akivaizdaus noro sustiprinti vietos tapatybę siekiant sumažinti regiono gyventojų skaičiaus mažėjimą.
Pradžioje nestigo entuziazmo nei savanoriškos pagalbos žmonių, kurie siekė išsaugoti šias vietas.Tada vietos politikai priėmė sprendimą paremti į turizmą
orientuotą verslą. Kai kurios vietos gavo valstybinį finansavimą ir naudodamos
šias lėšas galėjo vystytis. Antruoju etapu iš Europos Sąjungos gautas finansavimas leido daugiau investuoti į šias vietoves. Buvo skirta pinigų centriniam biurui.
Jame buvo profesionaliai vystomi turistiniai maršrutai, aktyviai vadovaujama juos
kuriant.
Nors regionas turėjo turtingą istoriją, o daugelis žmonių – įdomių prisiminimų,
be vietos verslininkų darbo šiandien jame nebūtų jokių paveldo objektų ar lankytinų vietovių. Atrinktos ir gavusios vietinių investicijų, šios lankytinos vietos tapo
kultūros paveldo objektais. Valstybinį finansavimą pavyko gauti, nes jais pasirūpino
žmonės, sugebėję parengti realiai įgyvendinamus vystymo planus. Sunku įsivaizduoti, kad tai būtų įmanoma
be valstybinio finansavimo. Kai kurios „Laplandijos aukso“ projekto grandys yra atkampiose kaimo vietovėse ir
pritraukia labai mažai rizikos kapitalo.
ES finansavimo laikotarpis baigėsi. Prasidėjo savarankiškai veikiančio verslo etapas – dabar „Laplandijos
auksas“ turi gyvuoti savo jėgomis. Kiekviena turistinė
vietovė turi pati padengti savo išlaidas, pati investuoti
ir prisidėti prie centrinio biuro išlaikymo.

„Bergrum Boliden“ muziejus
įsikūręs buvusioje Bolideno
kasybos įmonės direktoriaus
viloje.
Torkelio Molino fotografija
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Galiausiai buvo pripažinta, kad iš turistų, kuriuos pritraukia „Laplandijos auksas“,
naudos gali gauti ir daugiau verslų, tad buvo nuspręsta išplėsti šį maršrutą. Į tinklą
buvo priimti viešbučiai, kempingai, kiti tradicines turizmo paslaugas teikiantys verslai, pavyzdžiui, žvejyba ir slidinėjimas.
Tikrieji rizikos kapitalo investuotojai „Laplandijos auksu“ susidomėjo tik šiuo trečiuoju etapu. Šį dėmesį įrodo faktas, jog vienas iš septynių maršruto objektų buvo
nupirktas investuotojo „pašaliečio“. Yra konkrečių planų privačiai finansuoti daugiau
lankytinų vietų šiame rajone. Pavyzdys – vieno vietinio verslininko užmojis pastatyti
didžiausią pasaulyje briedį. Tai būsianti 47 m aukščio medinė konstrukcija su jos
viduje įrengtu 1 000 m2 prekybiniu plotu.
Valdymo svarba
Sunku patikėti, kad retai apgyvendintame rajone pavyktų sukurti turistinį
maršrutą negavus kokio nors valstybinio finansavimo. Tai, kad „Laplandijos aukso“
projektas nenutrūko ir netgi pritraukia vis daugiau rizikos kapitalo rodo, kad tai – gyvybingas, nors ir rizikingas projektas.
Ar galėtų „Laplandijos aukso“ maršrutas išsilaikyti be niekieno pagalbos? Vargu
ar šios turistų lankomos vietos kada nors bus pelningos. Kai kurios jų veikia kaip
tradiciniai muziejai, tad nereikėtų tikėtis, kad jos išsilaikys vien iš lėšų, surenkamų
iš lankytojų už bilietus. Galima naudotis ilgiausiu pasaulyje lynų keliu išsaugant jo
istorinę vertę, bet kai prireikia esminio remonto, sunku tai padaryti be valstybinio finansavimo. Bet kol šios vietos traukia turistus, kiti verslai gauna pelną, tad galėtume
sakyti, kad padėdamas finansiškai silpnesniems turistiniams objektams, laimi visas
regionas. Jeigu „Laplandijos aukso“ istorinės vietovės netektų finansavimo, galėtų

Sachta – muziejus Kristineberge.
Torkelio Molino fotografija

nutikti ir blogiausia: žlugtų ir verslai, gaunantys pelno iš jų apžiūrėti atvykstančių
turistų.
Pagal 1974 m. suformuotą kultūros politiką, toks finansavimas buvo įprasta praktika: laikytasi nuostatos,
kad muziejai visuomenei sukuria papildomų, kitokių
nei piniginė, verčių. Kaip vietos ir regiono vystymo šaltinį, muziejus galima vertinti ir kitaip. Nelygu ką ir kaip
matuojame ar skaičiuojame. „Laplandijos auksas“ padėjo regionui vystytis, nes į šią veiklą buvo įtraukta daugybė dalyvių. Šis projektas pakeitė regioną, ypač buvo
išvystyti kultūros ir kūrybos sektoriai.
„Laplandijos aukso“ projektas susiduria su sunkumais, kurie kyla beveik visada, kai viešosios gėrybės

tampa pagrindiniai ištekliais: kaip perskirstyti pinigų perviršį, gaunamą iš pelningų-

93

jų verslų tiems, kurie patys niekaip negalėtų duoti tiek pelno, bet būtinai reikalingi
pelningiesiems. Tai itin keblu, nes beveik visi šie verslai priklauso savanoriškai į „Laplandijos aukso“ tinklą įsitraukusiems verslininkams.
Jeigu šią padėtį svarstome regiono lygmenyje, matome, kad yra pora bendrovių, sukūrusių darbo vietas kai kuriuose turistų lankomuose objektuose. Reikia nepamiršti ir turistų: kadangi šis tinklas apima didelę teritoriją, turistai išleidžia pinigų
įvairioms reikmėms ne tik lankomose istorinėse vietose. Taigi regionui kaip visumai
turizmas veikiausiai yra pelningas, nors dalį iš mokesčių surinktų pinigų tenka vėl
nukreipti į lankomas vietas, kad jos galėtų toliau veikti.
Ar šis perėjimas nuo bazinės pramonės šakos – kasybos – prie kultūrinės ir kūrybinės veiklos žada tvarų vystymąsi? Apie tai galime tik pasvarstyti. Šiandien verslo sąlygos yra pasikeitusios. Kasyba vėl tapo itin pelninga sritimi, bet tiesa ir tai, kad turistų
lankomos „Laplandijos aukso“ vietos ne išstūmė kasybos pramonę, o ją papildė. „Laplandijos aukso“ ateitis susijusi su kultūros paveldu, kurį šis tinklas dabar populiarina.
Kultūros paveldas kaip tvarieji ištekliai
Kas nutinka kultūros paveldui, kai juo imama naudotis kaip ištekliais? Šiuo atžvilgiu esama dviejų požiūrių į paveldą – tradicinio, kaip į antikvariatą, ir verslaus. Tradiciniu žvilgsniu kultūros paveldas yra unikalus ir brangintinas, dėl šios priežasties
su juo turi būti elgiamasi labai rūpestingai, kad jis nebūtų sunaikintas ar pakeistas.
Tai svarbu, nes šis kultūros paveldas reikalingas dabarties ir ateities kartoms. Verslininkams kultūros paveldas yra ekonominio pelno šaltinis. Nesvarbu, ar dar išsaugotas paveldas nukentės ar visai sunyks,
įdėję šiek tiek darbo ir investicijų esą vėl atkursime jo vertę ir
verslas galės plėtotis toliau.
Tikrovėje šiuos du požiūrius tenka suderinti. „Laplandijos
aukso“ pavyzdys rodo, kad verslininkai, ribojami savo praktinio išmanymo ir verslo reikalavimų, iš tiesų labai stengėsi nepažeisti savo turto. Jie siekė išsiaiškinti, kas turi istorinę vertę ir
kaip ją išsaugoti, ir kreipėsi profesionalų pagalbos.
Antikvarų profesionalų siekis – išsaugoti kiek įmanoma
daugiau istorinių reliktų. Jeigu privatiems asmenims šie dalykai taip pat rūpi, antikvarai gali padėti. Kuo didesne patirtimi
remiamasi, tuo daugiau istorinio paveldo išsaugoma ateičiai. Sykiu šitaip sukuriama visomis prasmėmis turtingesnė
paveldo vietovė.

Išsaugotas lynų kelias – viena
didžiausių turistinių įžymybių.
Torkelio Molino fotografija
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Geras pavyzdys – ilgiausias pasaulyje lynų kelias. Vietos antikvaras siūlė išsaugoti
dalį pirminio lynų kelio su senaisiais rūdų gabenimo vagonėliais. Verslininkas šiam
siūlymui nepritarė. Jis manė, kad tokiu atveju keleiviai matys tik rūdis ir sunykusį kelią. Bet antikvaras nenusileido. Vėliau šis verslininkas prisipažino, kad džiaugiasi, jog
anas elgėsi taip ryžtingai. Neišsaugojus dalies senojo traukinuko, turistams pateikiamas pasakojimas daug ko netektų. Daugeliu atvejų žmonės „tiki tuo, ką mato“.
Senojo kino teatro Adake pavyzdys iliustruoja priešingą požiūrį į vietos vertybes.
Kino teatras buvo prastos būklės, numatomas remontas būtų daug kainavęs. Antikvarinės žinybos rekomendavo nugriauti kino teatrą. Tačiau Adako miestelio žmonės nusprendė kitaip. Jie sukūrė kooperatyvą ir patys ėmėsi tvarkyti pastatą. Juos
konsultavo ir jiems padėjo ta pati agentūra, kuri buvo patarusi kino teatrą nugriauti.
Kultūros paveldo kūrimo padariniai
Turime pasirinkti, ką išsaugosime. Kartais teisę rinktis gauna privatusis verslas.
Antikvarai profesionalai tikriausiai darytų kitokius sprendimus, žinoma, remdamiesi kitokiais kriterijais. Jų požiūriu, vietinių verslininkų sprendimai kartais būna gana
nepagrįsti.
Nagrinėjamu atveju be verslininkų sprendimų niekas nebūtų buvę išsaugota:
būtų nelikę nieko, ką būtų galima laikyti paveldu. Ilgiausias pasaulyje funikulierius
būtų išardytas. Senasis Adako kino teatras būtų įgriuvęs ir suiręs. Kristineberge nebūtų bažnyčios. Varutrešo mineralų parkas būtų virtęs mišku su keliomis vandens
pilnomis daubomis, keliančiomis vietos gyventojams pavojų. Kultūros paveldą kuria, išranda ir formuoja požiūris ir investicijos. Minėtos vietos, be abejo, būtų turėjusios tokią pačią praeitį, kokią turi šiandien, būtų išlikusi vietos istorija. Kas nors apie
jas būtų žinoma, gal net aprašyta, bet jos nebūtų tapusios paveldo objektais. Taigi
įdomu, kad verslus žmogus gali sukurti kultūros paveldą.
Pasirinkę, turime nuspręsti, kas pasirinktoje vietovėje bus saugoma. Kas ir kaip.
Tradicinis antikvarų požiūris – išsaugoti visa, kaip yra ar kaip buvo, kad šiandien ir
ateityje lankytojai galėtų pamatyti ir suprasti istoriją. Antikvarų uždaviniai šviečiamojo pobūdžio. Verslas siekia kitokių tikslų. Jam rūpi pelnas. Todėl verslininkai keičia
tai, kuo disponuoja, taip, kad gautų produktą, kuris bus perkamas. Norint išsaugoti ilgiausią pasaulyje lynų kelią, reikėjo jį pakeisti. Rūdims gabenti skirti vagonėliai
buvo pakeisti keleiviams skirtomis kabinomis. Buvo pastatytas restoranas, atidarytas
nedidelis muziejus, padaryta kitų dalykų. Šiandien buvęs darbininkas sunkiai atpažintų šią vietą.
Pertvarkydami ar rekonstruodami senąsias patalpas verslininkai ir antikvarai turi
vieni su kitais susitarti. Reikia kompromisų. Reikia kartu nuspręsti, kas ir kodėl turi

būti išsaugota, o ką galima pertvarkyti, kad būtų patogiau turistams ar siekiant padidinti verslininkų pajamas. Belieka tikėtis, kad verslininkai išmano verslo dalykus. Profesionalūs antikvarai žino, ką ir kaip reikia saugoti. Šie interesai turi derėti. Antikvarai
gali padėti verslininkams išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai ištekliai, t. y. parodyti vietovėje esančius objektus ir supažindinti su vietos istorija. Vargu ar koks verslininkas
norės falsifikuoti istoriją ar statyti neva „išlikusį paveldą“, kai galės naudotis tikruoju
paveldu ir tikrąja istorija.
Kai paveldą valdo verslininkai, dėl pačios verslumo prigimties galima tikėtis dar
vieno rezultato: per trumpesnį laiką bus sukurta daugiau kultūros paveldo. Į ateitį
žvelgiančios įmonės paprastai ieško plėtros galimybių. Kai bendrovė parduoda istoriją ir paveldą, ji ieškos dar daugiau potencialaus paveldo. Verslininkai arba sieks
sukurti naują turizmo vietą, arba perkels potencialius paveldo objektus į jau esamą.
Panašūs pokyčiai matyti keliose „Laplandijos aukso“ vietovėse. Tokie papildomi turistiniai objektai, vietovės ar istorijos profesionaliems antikvarams tikriausiai būtų
mažai terūpėję.
Regioniniai padariniai
Ar išties svarbu, kas ir kieno bus išsaugota? Žinoma, taip. Žmonės pasitelkia kultūros paveldą kurdami savo namų ir gyvensenos paveikslą. Regionui būtų labai
sunku populiarinti savo pramoninę praeitį, jeigu jis negalėtų parodyti šios praeities reliktų. Būtų sunku sukurti savo istorinį įvaizdį remiantis kokiais nors kitais
dalykais, o ne tikromis istorinėmis liekanomis. Šių vietovių lankytojai klausosi pasakojamos istorijos, susieja ją su vietos gyventojų pasakojimais, parsiveža šias istorijas
namo ir atpasakoja jas kitiems.
Ar teisingai pasielgė vietos politikai skyrę valstybės pinigų, kad padėtų į paveldą
investuoti norintiems verslininkams? Į šį klausimą atsakyti sunkiau. Kalbant apie finansus, tai – gera mintis net tuo atveju, kai pačios turistinės vietos pelno neduoda.
Bet koks turistų apsilankymas paprastai yra pelningas, nes turistai regione išleidžia
pinigų. Taigi viešbučiai, parduotuvės, degalinės gaus pelno net tuo atveju, kai muziejai negaus. Poveikis paveldui – kitas reikalas. Kaip verslo ištekliai naudojamas paveldas neturėtų prarasti savo tradicinės funkcijos. Galime tik viltis, kad tie, kas priima
sprendimus vietose, tai suvokia.
Daugiau informacijos rasite šiuo adresu http://www.storalgen.se.
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Grete Horntvedt (Norvegija)
Norvegijos paveldo fondas

Išsaugoti naudojant*
Norvegijos paveldo fondas veikia kaip įtakos grupė, atstovaujanti visų
į paveldo registrą įtrauktų istorinių pastatų savininkams. Fondas siekia
atkreipti visuomenės dėmesį į paveldo objektus, teikia patarimus ir paslaugas fondo nariams ir paveldo vertę turinčių namų savininkams. Fondas
stengiasi gauti paveldo vertę turintiems statiniams išsaugoti reikalingą
finansinę paramą.
Norvegijos paveldo fondas įkurtas 1993 m., pagrindinis jo tikslas – padėti išsaugoti Norvegijos kultūros paveldą ateities kartoms. Jis inicijuoja tinkamą šių statinių
naudojimą, adekvatų valdymą ir tvarųjį vystymą skatinančią veiklą.
Fondas iniciuoja ir finansuoja paveldo išsaugojimo kampanijas ir joms vadovauja. Ši organizacija veikia kaip vyriausybinės aplinkosaugos politikos įgyvendinimo
vietiniu ir centriniu lygiu instrumentas. Fondo veikla padeda kultūros paminklus
pasiekti ir neįgaliesiems.
Paveldo fondas turi įvairių priemonių, padedančių patraukti visuomenės dėmesį, skatinančių domėtis paveldu. „Šv. Olavo rožė“ (Olavsrosa) – tai kokybės ženklas,
suteikiamas garsiausiems aukščiausiojo lygio Norvegijos kultūros paveldo objektams. Veiviseren – patraukliausių kultūrinių Norvegijos vietų gidas. Žurnale Kulturarven rašoma apie Norvegijos kultūros paveldo išsaugojimo barų darbuotojus.
Fondas prižiūri ir finansiškai remia įvairias kasmet organizuojamas paveldosaugos kampanijas. 1998–2004 m. fondas padėjo išsaugoti beveik 2 000 kultūros
paminklų. Apie dešimt tūkstančių moksleivių dalyvavo įvairiuose vietos istoriniams
paminklams išsaugoti skirtuose renginiuose: šitaip paminklų vertė buvo parodyta
visuomenei. Buvo nagrinėjama, kaip būtų galima užtikrinti priešgaisrinę istorinių
statinių saugą, siūlomi įvairūs priešgaisrinės saugos stiprinimo būdai.
Praktiškai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus padeda tradicinių amatų saugojimas,
palaikymas ir mokymas. Fondas įkūrė amatų centrą, organizuoja tradicinių rankdar* Tekstas parengtas pagal pranešimą „Kokybės ženklas Olavsrosa“, skaitytą III Baltijos jūros šalių regiono kultūros paveldo forume Vilniuje, 2007 m.
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Senojoje Astruptuneto fermoje XX a. pradžioje gyveno dailininkas Nikolai‘us Astrupas. Dabar čia įkurta
galerija ir muziejus, kuriuose eksponuojama gausi jo tapybos, grafikos, piešinių ir medžio raižinių klišių
kolekciją. Ši vietovė priklauso Norvegijos paveldo fondui.
© Norvegijos paveldo fondas

bių ir statinių konservavimo kursus. Įkurtas ir šios srities nacionalinis aukštojo mokslo centras. „Istorinių pastatų parkas“ – temų ir technikų, padedančių amatininkams
įgyti senosios statybos įgūdžių, pavyzdys.
Daugiau informacijos rasite adresu www.olavsrosa.no.
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Liutauras Kraniauskas (Lietuva)
Klaipėdos miesto savivaldybė

Apie mirusias vietoves ir gyvus
pasakojimus
Klaipėdos urbanistinių erdvių interpretatorių beieškant

Miestas vartojamas kaip jame gyvenančių žmonių kuriamų ir turistų interpretuojamų įvairių kultūrinių reikšmių vieta. Erdvių padalijimas, paskirtis ir išpuoselėjimas, turistų sudominimas ir jų lūkesčių patenkinimas – štai
pagrindinės strategijos, žmogiškosios patirties tiltais jungiančios turistų gyvenseną ir tapatybę su paveldo vietovėmis ir kultūriniais kraštovaizdžiais.
Bet kurio miesto erdvės turistams yra svetimos, nes jie nežino to, ką
apie savo miestą žino vietos gyventojai ir specialistai. Todėl turistai turėtų
sužinoti, ką reiškia kuri nors vieta, iš gidų pasakojimų ar informacinių centrų teikiamos medžiagos.
Vargu ar seniau apie Klaipėdą – pramoninį Lietuvos uostą – galvojome kaip apie
turistų lankomą vietą. Sovietmečiu miestas buvo tapęs pramoniniu centru, jo pakrantės teritorijose išdygo uosto įmonės. Turistinė miesto infrastruktūra buvo labai
menka. Klaipėda negalėjo varžytis su kitomis turistų lankomomis vietomis – vos už
20 km esančiais daug populiaresniais kurortais Palanga ir Neringa.
2003 m. miestas, siekdamas pritraukti daugiau svečių, pasirinko porą strategijų,
turėjusių padėti plėtoti kultūrinį turizmą ir panaudoti kultūrinius miesto išteklius.
Abidvi strategijos grindžiamos miesto jau remiamais tradiciniais renginiais. Pirmiausia daugiau dėmesio imta skirti mieste organizuojamiems mases pritraukiantiems
festivaliams ir įvairiems įprastiems renginiams. Be to, miesto valdžia taip pat stengėsi atsikviesti ir priimti žinomus tarptautinius festivalius, tapti tarptautinių renginių
vieta. Pavyzdžiui, 2009 m. Klaipėdai pavyko tapti Didžiųjų burlaivių regatos (Tall
Ships‘ Race) ir Europos folkloro grupių festivalio „Europeada“ miestu.
Antroji strateginė kryptis – miesto kultūros organizacijas ir meno kolektyvus bei
įvairias menininkų grupes įtraukti į turizmo pramonę. Tapo akivaizdu, kad kultūros
įstaigoms – miesto muziejams, koncertų salei, galerijoms, menininkų asociacijoms ir
kt. – reikia vadovų, gebančių populiarinti ir parduoti turistams kultūrinius produktus.
Pagrindinis spręstinas uždavinys – pagerinti vadybą ir paskatinti verslumą.

Sėkmės ir nesėkmės veiksniai
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Nuo sovietinių laikų Klaipėdos centrą nuo upės gožia didelis tabako fabrikas.
1992 m. įmonės savininkai gamybą iškėlė į miesto pakraštį, o buvusias gamybines
patalpas atidavė vietos valdžiai, kad ši galėtų plėtoti kūrybines industrijas.
Šią vietą labai pamėgo menininkai: čia vykdavo spektakliai, festivaliai, įvairūs
renginiai ir pobūviai. Labiausiai traukė šios vietos pramoninis „veidas“, sunkiasvorės
konstrukcijos, likusios pavojingos vietos ir net gamybos atliekos. Tokia aplinka įkvėpė menininkus, skatino įsivaizduoti, kaip šią chaotišką vietą būtų galima paversti
meno kūriniu ar meninės raiškos erdve. Tarp įdomiausių šioje teritorijoje rengtų festivalių ir renginių buvo trumpametražių filmų festivalis „Tinklai“, kurį 1999 m. atidarė
garsusis britų režisierius
Peteris

Greenaway‘us,

Šiuolaikinio šokio festivalis, Rudens teatrų festivalis, Vokiečių kultūros
dienos.
Nuo 2005 m. meniniai
renginiai buvusiame tabako fabrike nebevyksta.
Šitaip nuspręsta dėl kelių
priežasčių. Pirma, kai kuriems renginiams rengti
buvo itin sunku gauti
vietos valdžios leidimą.
Pramoninės
neatitiko

patalpos

biurokratinio

Klaipėdos Jūros šventė vyksta
didžiulėse buvusių laivų
remonto dirbtuvių bei kitose
viešosiose erdvėse. Miestiečiams
ir miesto svečiams čia siūlomos
kultūrinės pramogos ir
komercinės paslaugos.
Liutauro Kraniausko fotografija
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supratimo apie masinių susibūrimų vietas: jos netenkino saugumo reikalavimų, jose
nebuvo avarinių išėjimų ir tualetų. Ši vieta niekada nebuvo projektuota pagal racionalius kultūriniams renginiams skirtos erdvės reikalavimus. Antra, šie renginiai nekūrė pridėtinės vertės. Trumpų renginių metu nebuvo organizuojama jokia komercinė
veikla, be to, nebuvo tenkinami ir tokiai veiklai keliami saugumo reikalavimai. Taigi
renginiai neteikė jokio pelno. Trečia, fabriko teritorija ėmė masinti investuotojus ir
nekilnojamojo turto supirkėjus. Pagal šiuo metu parengtą teritorijos atkūrimo techninį projektą, numatoma daugiausia šią vietą skirti gyvenamosioms ir komercinėms
patalpoms ir tik nedidelį plotą palikti kūrybinėms industrijoms.
Kita vertus, sėkmingai panaudota buvusi pramoninė pakrantė. Seniau ši miesto
dalis idealiai tiko uosto veiklai: krovinių krovai ir laivų remonto dirbtuvėms. Nors
miestas įsikūręs prie Kuršių marių, miestiečiai negalėjo pasivaikščioti pamary. Dėl
tuomet vykdytos pramoninės politikos reikšmingas miesto istorinis orientyras Klaipėdos pilis, kaip paveldo vietovė, buvo visiškai apleista.
2004 m. pirmą kartą laivų remonto dirbtuvių teritorija buvo atverta lankytojams.
Ši vieta greitai tapo populiari tarp miesto gyventojų ir svečių. Birželio mėnesį vykęs
atidarymas sutapo su šiuolaikinio meno festivaliu „PlartForma“: menininkai eksperimentavo su pramoniniais objektais naujose erdvėse, išnaudojo pakrantę. Šią sėkmę

Teatrų festivalis Klaipėdos
gatvėse.
Liutauro Kraniausko fotografija

pastebėjo Jūros šventės organizatoriai, ir nuo 2005 m. daugelis šventės renginių iš
senamiesčio buvo perkelti į šią vietą.

Šį sykį sėkmingą įvykių raidą lėmė keli veiksniai. Pirmiausia Jūros šventei, pritraukiančiai apie pusę milijono lankytojų, jau seniai ieškota atviros erdvės dideliam
koncertui ir komercinėms paslaugoms organizuoti. Siaurose senamiesčio gatvelėse būdavo ankšta – tai erzindavo gausiai susibūrusias minias. Atvira laivų remonto
dirbtuvių erdvė su vaizdu į prišvartuotus laivus – puiki vieta masinių koncertų organizatoriams. Antra, naujoji šventės vieta suteikė galimybę organizuoti komercinę
veiklą. Dabar visi galėjo patogiai nusipirkti alaus, užkandžių, suvenyrų ir balionų, prieiti prie karuselių. Kitaip tariant, šią erdvę imta naudoti, ji tapo pelninga ir pateisino
miesto valdžios lūkesčius.
Atvėrus buvusią pramoninę pakrantę, sulaukta ir neplanuoto poveikio – ėmė
augti susidomėjimas jūrinėmis tradicijomis ir jūriniu paveldu, atsirado politinė
valia pateisinti atplaukiantiems laivams svetingo miesto vardą. Valstybinės įstaigos ir vietos verslininkai ėmė gaivinti ir kurti vietos jūrinę kultūrą. Tarkime, Klaipėdos
universitetas nusipirko seną kliperį „Brabander“, jis naudojamas mokant buriuoti ir
atliekant jūrinius tyrimus, o viena privati bendrovė nupirko miestui viduramžių laivo
„Arka“ kopiją poilsinėms iškyloms, komercinei žvejybai ir pobūviams organizuoti.
Naujas kultūrines reikšmes atskleidžiančių pasakojimų vaidmuo
Patekę į miesto erdvę, turistai paprastai atsiduria supaprastintoje, sterilizuotoje oficialiojoje kultūrinių reikšmių sistemoje. Turistinė informacija parengiama
taip, kad ją būtų lengva suprasti ir galima greitai suvartoti. Daugiareikšmiškumas
ir nepriimtinos interpretacijos atmetamos. Paliekamos tos interpretacijos, kurios
apsimoka ir yra lengvai pakartojamos: oficialiuosius pasakojimus pasakoja gidai, jie
pateikiami leidiniuose ir vietovių vadovuose, informacijos centruose.
Toks požiūris lemia tai, kad mieste atsiranda mirusių salų. Miestas tampa racionaliai suplanuotomis, steriliomis, gerai sutvarkytomis, saugiomis erdvėmis, sukurtomis
specialiai turistams ir nereikalaujančios jokio vietinių gyventojų dalyvavimo. Šios
vietos atrodo kaip atvirukas, bet paprastai yra dykos. Net menininkai jų vengia – pasirodymams ir renginiams mieliau renkasi netvarkingesnes vietas.
Sumanymas panaudoti įvairias vietos reikšmes atveria turizmo verslui ir
turistams naujas galimybes. Tokias reikšmes atverti padeda trijų tipų tarpininkai.
Pirma, kultūrinės reikšmės atskleidžiamos per vietinius ritualus. Ritualais gali būti
tapę įvairūs veiksmai: paliesti kokį nors objektą ar skulptūrą, dalyvauti kolektyvinėse
eitynėse, paspoksoti į karnavalą ar emociškai jį išgyventi. Klaipėdai stinga ritualinių
vietų.
Antra, kultūrines reikšmes perteikia vietos prekybininkai. Jie formuoja vartojimo
įpročius, vienaip ar kitaip kreipia prekybą. Būtent prekeiviai parenka vietos reikšmes,
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su kuriomis supažindinami pirkėjai per paveikslėlių, suvenyrų, knygų, pakabukų,
žaisliukų ir kitų smulkių prekių pasiūlą. Šių daiktelių formuojamas įvaizdis skatina
turistus žvelgti į miestą vietos prekeivių akimis.
Trečia tarpininkų grupė – žmonės, žvelgiantys į vietą, kurioje gyvena, kaip turistai
ir perteikiantys savo jausmus pasakojimais. Pagrindinis turistinės patirties bruožas –
autentiškumas. Turistai nori pajusti lankomą vietą ir suprasti, kad jų patirtis tikra, ne
dirbtinė, ne sukurta specialiai greitam vartojimui. Tai nelengva, nes daugelis vietinių
gyventojų sunkiai perpranta savo gyvenamos vietos kultūrinį daugiareikšmiškumą.
Daugeliu atveju vietiniai gyventojai neišmano nei apie ką, nei kaip derėtų pasakoti.
Kita vertus, paveldo ekspertams žinių nestinga, bet jie nesugeba savo žinių perteikti, nepajėgia atsikratyti profesinio žargono ir supaprastinti savo pasakojimų. Be
ekspertų žinių apie kokią nors vietovę ir neprofesionalų gebėjimo ją suprasti,
esama daugybės kitų meninių, pramanytų ir individualizuotų miesto erdvių interpretacijų.
Asmeninės istorijos
1999 m. grupė jaunų Klaipėdos dailininkų ir dizainerių ėmėsi įgyvendinti kultūrinės komunikacijos su vietos gyventojais idėją. Iš pradžių jie ketino reklamuoti
galerijas, parodas ir muziejus, bet vėliau kilo mintis atverti bendruomenės pastato duris. Šitaip atsivėrė naujos erdvės eksperimentams. 2002 m. su vietos valdžios
parama savo veiklą ir projektus pradėjo Kultūros komunikacijos centras. Kai kurie
darbai buvo tiesiogiai susiję su kultūriniu turizmu ir pasakojimais.
Projektas „Prarastos vietos“ siekė sukviesti žmones į prieš 20–30 metų itin mėgtas, bet šiuo metu apleistas vietas. Atvirose buvusių šokių salių, kino teatrų, karo
lauko fortifikacijų, paminklų, restoranų ir kavinių erdvėse buvo surengti įspūdingi
vaidinimai. Buvo siekiama sužadinti nostalgijos jausmą – atkurti literatūrines ir individualias, asmenines vietos reikšmes. Į renginius susirinkę vietiniai gyventojai pasijuto nelyginant turistai savame mieste.
2007 m. pradžioje centras atidarė šiuolaikinio meno studijas-dirbtuves klaipėdiečiams ir miesto svečiams. Jose mokymas jungiamas su pramoga: visi norintys
gali greitai pramokti šiuolaikinės tekstilės, vėlimo, keramikos, fotografijos, asambliažo, popieriaus ir aitvarų gaminimo ir kt. menų. Per valandą lankytojai sukuria meninį
darbelį, o sykiu ir pabendrauja. Šias dirbtuves itin pamėgo vienai dienai atvykstantys
kruizinių laivų turistai. Grįžę iš kelionės, jie parsiveža prisiminimus apie miestą ir pačių pasigamintus suvenyrus.
Vienas svarbių Kultūros komunikacijos centro bruožų – dėmesys šiuolaikiniams
menams ir šiandienei kultūrai. Galimybė kurti šiuolaikinio meno kūrinius teikia au-

tentiškesnę patirtį nei tradicinių amatų imitavimas. Nėra prasmės kopijuoti ir parda-
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vinėti liaudies kultūrą – galima parduoti kasdienybės kultūrą, padaryti ją suprantamą turistams.
Kitas įdomus turizmo pramonėje besiformuojantis reiškinys – gyva miesto interpretacija: kai kurios turistų grupės kviečiasi profesionaliai nemokytus gidus. Miestas
pristatomas per individualius, asmeniškus pasakojimus, be jokių oficialių versijų ir
visuotinai žinomų faktų.
Pavyzdžiui, Berlyne esantis Baltijos šalių turizmo informacijos centras samdo
žydų ar vokiečių kilmės klaipėdiečius, galinčius papasakoti apie tam tikrą savo subkultūrinę patirtį ar pasidalyti sovietinių laikų išgyvenimais. Centras organizuoja turistų grupes ir pagal jų interesus. Turistams pasakojamos tos istorijos, kurias šiems
būtų įdomu išgirsti. Tokiuose pasakojimuose tikrovė yra sumišusi su prisiminimais,
literatūra, vaizduote ir nostalgija, pateikiamos prieštaringos miestiečių versijos. Žinoma, neprofesionalūs gidai taip pat privalo gebėti suprantamai papasakoti istorijas, mokėti bendrauti su žmonėmis. Jie turi būti savo srities žinovai ir gerai mokėti
užsienio kalbą.
Neoficialūs istorijų pasakotojai supažindina su kitaip matomu ir suprantamu
miestu – todėl jų nemėgsta vietos valdžia ir licencijuoti gidai profesionalai. Dažniausiai gidais mėgėjais piktinamasi dėl to, kad jie neva pateikia turistams iškreiptą
informaciją apie miestą, tad miestas ne visada parodomas teigiamai. Alternatyvieji
pasakojimai varžosi ir su rinką monopolizuoti siekiančių vietinių turizmo agentūrų
ekonominiais interesais.
Miestų erdvės ir kultūros – tai tradicinių,
šiuolaikinių, postmodernistinių, hiperrealistinių, paviršutinių ir autentiškų elementų lydinys, kiekvienam atveriantis gausybę
galimybių. Tradicinės institucijos, suprantama, veikia pagal šiandien įprastą formulę:
kuo daugiau turistų – tuo didesnis pelnas.
Bet nedidelėms įmonėms ir paskiriems asmenims, rengiantiems savo lankytojams
kelionę po miestą, šiuolaikiškesnis požiūris
būtų naudingesnis emocine ir egzistencine
prasme.

Kultūros komunikacijos centras
Klaipėdoje įtraukia klaipėdiečius
į šiuolaikinio meno ir kultūros
vyksmą. Atvira šokių studija.
Liutauro Kraniausko fotografija
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Fryderyk Tomala (Lenkija)
Jūrų muziejaus bičiulių draugija

Turistams atviri švyturiai
Ištisus keturiasdešimt penkerius komunistų valdymo metus Lenkijoje
paprasti žmonės neturėjo galimybės apsilankyti švyturiuose ar juos apžiūrėti. Kaip ir daugelis valstybinių pastatų, švyturiai buvo laikomi strateginiais kariniais objektais. Net fotografuoti tokius įrenginius buvo draudžiama.
Vienintelė išimtis – Rozevės (Rozewie) švyturys: dar 1962 m. nedideliame jo pusrūsyje buvo įrengta navigacijos istorijai skirta parodėlė. Šią parodą surengė savanoriška organizacija – Lenkijos jūrų muziejaus bičiulių
draugija.
2006 m. keturiuose rytinėje Lenkijos pakrantėje esančiuose švyturiuose apsilankė daugiau negu 258 000 žmonių. Draugija itin stengiasi, kad
lankytojai pajustų, jog jiems tikrai vertėjo čia apsilankyti, kad jų vizitas nebūtų paskutinis. Draugija taip pat ėmėsi rengti švyturių darbuotojus.
Net puikiausios idėjos liktų neįgyvendintos, jeigu nebūtų jas suprantančių žmonių, kurie imasi darbo ir, pasitelkę savo gebėjimus, sumanymus paverčia tikrove.
Lenkijos jūrų muziejaus bičiulių draugija buvo įkurta 1958 m. Gdansko kultūros, muziejininkystės ir su jūrininkyste susijusių technikos įstaigų iniciatyva. Suvienijus visus
viešąją nuomonę formuojančių institucijų požiūrius, buvo nutarta įkurti mieste jūrų
muziejų. Šis tikslas pasiektas 1960 m.
Nuo to laiko draugija remia Lenkijos jūrų muziejaus veiklą ir prisideda siekiant
išsaugoti ateities kartoms jūrininkystės paveldo paminklus ir artefaktus, esančius ar
rastus Lenkijos pakrantėse. Draugija bendradarbiauja su šios srities žinybomis, įstaigomis ir organizacijomis, organizuoja konferencijas, simpoziumus, parodas ir konkursus, kurie bent šiek tiek siejasi su jūrininkyste ir jūrų muziejininkyste, pati juose
dalyvauja. Ji taip pat reikšmingai prisideda perkant Lenkijos jūrų muziejui eksponatus, dengia ir kitas einamąsias muziejaus išlaidas.

Draugija remia Lenkijos jūrų muziejų Gdanske, finansiškai prisideda prie turtingos, brangios šio muziejaus kolekcijos eksponatų gausinimo. Draugija padėjo
nupirkti ekspozicijų salėms skirtą moderniausią garso bei vaizdo įrangą ir gelbsti
rengiant simpoziumus, tiriamąsias ekspedicijas, muziejaus darbuotojams skirtus
mokymus.
Švyturiai kaip turizmo ištekliai
Po istorinių 1989 m. įvykių draugija ėmėsi derybų su Lenkijos švyturius valdančia
žinyba – Lenkijos hidrografijos biuru. Šio biuro direktorius tapo draugijos tarybos
nariu, buvo priimtas sprendimas daugumą švyturių atverti visuomenei. Po to, kai
Lenkijos švyturiai buvo perduoti Ščecino, Slupsko ir Gdynės uostų valdybų žinion,
draugijai suteiktos išimtinės teisės organizuoti turistinę infrastruktūrą keturiuose
rytinėje Lenkijos pakrantės dalyje esančiuos švyturiuose – Pajūrio Krynicos, Helio,
Rozevės ir Stilo. Kituose Lenkijos švyturiuose taip pat sukurta turistinė infrastruktūra,
ją prižiūri kitos nevyriausybinės organizacijos ir privačiosios bendrovės.
Šiuose švyturiuose draugija vykdo šviečiamąją ir turizmo organizavimo veiklą, iš
jos gauna pelno. Dalį pelno draugija kasmet atideda atnaujinimo ir konservavimo
darbams. Taip pat draugija rūpinasi švyturiais ir užtikrina, kad pagalbiniai pastatai
bei juose saugoma istorinė įranga būtų geros būklės.
Svarbiausi bendradarbiaujant su uosto administracija draugijos atlikti ir finansuojami ar iš dalies remiami darbai yra šie:
-

Rozevės švyturio bokšto kapitalinis remontas;

-

Helio švyturio bokšto kapitalinis remontas;

-

Pajūrio Krynicos švyturio vidaus ir fasado atnaujinimas ir konservavimas;

-

Stilo švyturio vidaus ir fasado bei gretimo generatorinės pastato atnaujinimas ir
konservavimas.
Draugija inicijavo ir finansiškai parėmė istorinio senojo generatorinės pastato

prie Rozevės švyturio kapitalinį remontą ir modernizavimą: dabar jį galima saugiai
atverti lankytojams. Turistus itin domina praėjusiojo amžiaus pradžios generatorinės įranga.
Šiuo metu atnaujinami kiti Rozevės švyturio pagalbiniai pastatai – kepykla ir
rūkykla, siekiama pakviesti lankytojus ir į šias patalpas. Draugija ketina jose įrengti
švyturio prižiūrėtojų istorinių namų apyvokos daiktų parodą.
Draugija supažindina su švyturiais
Draugija siekia paskatinti žmones lankyti švyturius ir turi įdomių naujų sumanymų, turinčių sudominti ir jaunimą, ir vyresnio amžiaus Lenkijos pakrantės lan-
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kytojus. Praėjusiais metais, bendradarbiaujant su kitomis Lenkijos švyturius lankyti
kviečiančiomis turistinėmis organizacijomis, buvo sukurtas naujas turistinis produktas – „Švyturių entuziastų ženklelis BLIZA“. Tai paskata turistams pelnyti bronzos,
sidabro ir aukso ženklelį, įteikiamą aplankius tam tikrą skaičių švyturių Lenkijoje ir
užsienyje. Šį sumanymą žmonės priėmė labai palankiai: jau pirmaisiais metais buvo
įteikta daugybė bronzos ir sidabro ženklelių.
2007 m. buvo surengtas gražiausios Lenkijos švyturio fotografijos konkursas.
Šiame konkurse galėjo dalyvauti visi švyturių lankytojai – mėgėjai ir profesionalai,

Lenkijos jūrų muziejaus bičiulių draugija organizuoja ir prižiūri turizmo infrastruktūrą keturiuose Lenkijos pakrantės rytinės dalies švyturiuose.
Dalis gaunamo pelno skiriama atnaujinimo ir konservavimo darbams finansuoti. Rūpinamasi ir pagalbiniais pastatais bei istorine technine
įranga. Fotografijoje matyti draugijos renovuotas Rozevės švyturys. Sutvarkyta ir lankytojams duris atverė senoji generatorinė.
© Lenkijos jūrų muziejaus bičiulių draugija

vaikai ir suaugusieji. Įvairiose kategorijose varžęsi laimėtojai apdovanoti piniginiais
prizais. Jų fotografijos papuošė kalendorius ir kitus jūrininkystei skirtus leidinius. Šie
leidiniai spausdinami draugijos užsakymu ir parduodami švyturių suvenyrų parduotuvėse.
Draugija turi ir savą leidybos politiką. Ji finansiškai prisideda prie knygų ir smulkesnių leidinių, tarp jų ir atvirukų, apie pasaulio, o ypač Lenkijos pakrančių švyturius
leidybos. Jau išleista nemažai tokių knygų. Tai ne tik patikimas žinių šaltinis skaitytojams, švyturių gerbėjams, bet ir galimybė surinkti lėšų draugijai.
Kita reikšminga nuolatos vykdoma veikla – švyturių ir jų apylinkių svarbių istorinių datų minėjimas. Pernai draugija kartu su Gdynės uosto valdyba organizavo ir
finansavo du renginius:
-

atidengta už draugijos lėšas pagaminta 1935–aisiais iškabintos memorialinės
lentelės kopija; tais metais prieškarinės Lenkijos Respublikos valdžios potvarkiu Rozevės švyturys buvo pavadintas garsaus lenkų rašytojo Stefano Zeromski
vardu;

-

surengtas Stilo švyturio, užtikrinančio saugumą jūroje, šimtmečio minėjimas.
Šiose šventėse dalyvavo daug žmonių: vietos gyventojų, valstybės bei regiono

valdžios ir kultūros organizacijų atstovų.
Kai kurie draugijos vykdomi projektai pirmiausia yra šviečiamojo pobūdžio, bet
jie patrauklūs ir turistams:
-

netoli Stilo švyturio kuriamas pirmasis Lenkijoje švyturių modelių parkas „Blizarium“. Šią idėją draugija įgyvendina kartu su vietos valdžia – tikimasi, kad toks
parkas padės pritraukti daugiau turistų;

-

senojo kadaise šiose žemėse gyvenusių prūsų žvejų kaimo prie Aismarių atkūrimas. Šią idėją taip pat palaikė projekte dalyvauti pasiryžusios vietos žinybos;

-

kitų istorinių pastatų prie Rozevės švyturio pritaikymas. Kilo mintis sukurti juose
erdvę susitikimams su pajūrio bei jūros temomis kuriančiais menininkais – tapytojais, muzikantais, fotografais ir skulptoriais, jų darbų pristatymams. Tai turėtų
būti meno kavinė, kurioje bus rengiami koncertai, vernisažai, parodos ir kiti renginiai.
Prieš kiekvieną sezoną švyturių gidai dalyvauja mokymuose, tobulina įgūdžius,

kurių reikia dirbant su jaunais ir vyresniais turistais. Profesionalūs gidai dalijasi savo
žiniomis ir informacija apie švyturių istoriją bei šiandienę padėtį, iš aukščiausios švyturio apžvalgos aikštelės matomas vietoves. Gidai mokomi nuolatos budriai stebėti
lankytojų sveikatos būklę ir saugumą, vengti pavojingų situacijų tebeveikiančiuose
švyturiuose. Juk galiausiai šie švyturiai vykdo tą funkciją, dėl kurios buvo pastatyti –
jie užtikrina saugią navigaciją Baltijos jūroje prie Lenkijos krantų.
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Ole Vistrup (Lenkija)
Bendrovė „Seil&Damp“

Istorinių laivų, kaip turizmo
išteklių, naudojimo sunkumai
Kiekvienas laivas turi savo istoriją, bet nederėtų pasakoti pramanytų
dalykų. Nepateikite žvejybos tralerio, aptaisyto stiebais ir burėmis, kaip
praėjusį amžių Baltijos jūroje plaukiojusį prekybinį laivą. Valstybinių įstaigų, turizmo pramonės atstovų, o ypač turistų, keleivių geranoriškumą
lemia tikėjimas autentiškumu.
Turizmą daugelis žmonių supranta kaip poilsines ar pramogines keliones. Poilsiui skirtos ir šeimų vasaros atostogos bei iškylos kruiziniais laivais. Per pastaruosius dešimt metų tokių kelionių organizavimas Skandinavijoje ir Baltijos jūroje tapo
stambia verslo šaka. Bet atostogų kelionės yra tik dalis visos turizmo pramonės.
Kita svarbi turizmo pramonės dalis – dalykinės kelionės: tarptautiniai kongresai,
mugės, suvažiavimai, išvažiuojamieji bendrovių ir organizacijų susirinkimai ir kursai.
Istorinių laivų naudojimas turizmo tikslams apima įvairias veiklas:
-

poilsines kruizines iškylas pavieniams asmenims;

-

trumpas išvykas istoriniais laivais kaip vietinę pramogą;

-

laivų nuomą bendrovių ar privačių grupių dienos ar vakaro išvykoms;

-

bendrovių kursus, skirtus komandiniam darbui (dažnai 2–3 dienų trukmės);

-

bendrovių pramoginius renginius pakrantėje ir laivuose.

Šalys, kuriose šiandien istoriniai laivai naudojami turizmui ar komercijai
Danija
•• Komercine veikla verčiasi apie 25 istoriniai laivai.
•• Šie laivai yra privačių asmenų ar bendrovių nuosavybė.
•• Daugiausia verčiamasi laivų nuoma.
Norvegija
•• Apie 40 laivų verčiasi komercine veikla ar derina ją su kitokia veikla.
•• Dauguma šių laivų priklauso įvairioms asociacijoms, muziejams ar valstybinėms
organizacijoms.

•• Verčiamasi laivų nuoma arba organizuojamos kelionės, į kurias parduodami bi-
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lietai.
Švedija
•• Apie 30–40 laivų verčiasi komercine ar derina ją su kitokia veikla.
•• Dauguma laivų priklauso asociacijoms, skautų organizacijai, mokykloms ar savivaldybėms.
•• Kai kurie laivai yra privačių savininkų nuosavybė.
•• Daugelyje Švedijos laivų organizuojamos vasaros stovyklos ar vykdoma kitokia
jaunimo veikla. Laivų nuoma – tik šalutinė jų veikla.
Suomija
•• Komercine veikla verčiasi
apie 20 laivų.
•• Daugiausia jie priklauso
privatiems asmenims.
•• Daugiausia verčiamasi laivų nuoma.
Rusija
•• Turi tik keletą laivų kopijų.
•• Visuose šiuose laivuose
organizuojama jaunimo veikla.
Estija
•• Turi tik du istorinius laivus.
•• Organizuojamos kelionės
iškylautojams, į kurias parduodami bilietai, siūloma ir
laivų nuoma.
Latvija
•• Sovietmečiu Latvijoje neišliko jokių istorinių laivų.
Lietuva
•• Kuršių mariose keletas istorinių laivų verčiasi komercine veikla.
Lenkija
•• Turi keletą istorinių laivų.
•• Daugiausia organizuojamos kelionės iškylautojams, į kurias parduodami bilietai.
Vokietija
•• Turi didelę istorinių laivų flotilę.
•• Šie laivai daugiausia derina komercinę veiklą su kitokia veikla.

Plaukiojantys istoriniai Danijos
laivai Nyhavno prieplaukoje
Kopenhagoje.
Ole Vistrupo fotografija

Teisiniai sunkumai
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Nuleidus į vandenį restauruotą istorinį laivą ar istorinio laivo kopiją darbai, o sykiu ir didžiausi sunkumai tik prasideda.
Niekas nenyksta sparčiau už nenaudojamą laivą, jam būtina nuolatinė, nenutrūkstama priežiūra ir remontas. Tai brangu, todėl dažnai laivo savininkams šauna mintis:
tegul laivas pats uždirba pinigų priežiūrai! Imkimės komercinės laivo nuomos!
Jūrų laivybos žinybos retai džiaugiasi šiais sumanymais. Dabartiniai įstatymai ir
saugumo reikalavimai pritaikyti moderniajai laivybai ir technologijoms, kurių istoriniai laivai negali visiškai atitikti. Itin sudėtinga patenkinti konstrukcijų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Todėl atsakingosios žinybos dažnai nenori leisti istoriniams
laivams plukdyti keleivius. Bet kai kuriose šalyse pavyko susitarti, kad būtų reikalaujama laikytis ne techninių saugumo reikalavimų, o eksploatacijos taisyklių.
Eksploatacijos taisyklės būna tokios:
•

Taikomi apribojimai verstis prekyba.

•

Saugumu turi rūpintis ir patys keleiviai – jie išklauso išplėstinį instruktažą.

•

Draudžiama rūkyti.

•

Keliami didesni saugumo reikalavimai laivo įgulai.
Kai kuriose šalyse sukurti specialūs istoriniams laivams taikomi saugumo reika-

lavimai. Kitur tokie reikalavimai dar kuriami, o kai kur taikomi bendrieji reikalavimai
kiek keičiami atsižvelgiant į kiekvieną paskirą laivą.
Skirtumai tarp šiuolaikinio keleivinio jūrų transporto ir istorinių laivų
Labai svarbu, kad jūrų žinybos suprastų esminius skirtumus tarp šiuolaikinio keleivinio transporto ir keleivių gabenimo istoriniais laivais. Moderniųjų laivų tikslas –
„laiku nuvykti į tam tikrą vietą“. Keltų bendrovės įsipareigoja saugiai pagal tvarkaraštį
nugabenti keleivius iš taško A į tašką B! Tai reiškia, kad laivai turi būti įrengti keliauti
saugiai bet kokiomis oro sąlygomis.
Plukdant keleivius istoriniais laivais siekiama, kad keleiviai patirtų malonią ir įdomią
kelionę. Svarbu keliauti, o ne nuplaukti į tam tikrą vietą. Tai reiškia, kad nepalankiomis sąlygomis istoriniai laivai niekur neplauks, nes tokia kelionė neturėtų jokio tikslo. Jūrų liga,
permirkę drabužiai, šaltas vėjas NETEIKIA jokio malonumo. Tad nėra pagrindo reikalauti,
kad istorinių laivų saugumas būtų toks pats kaip šiuolaikinių keleivinių laivų. Istoriniai
laivai taip pat turi būti saugūs, bet jiems reikia kelti kitokio saugumo reikalavimus.
Laivo įgula
Keleiviniams laivams reikia samdyti profesionalią įgulą. Tačiau dažnai profesionalūs jūrininkai visai neturi burių valdymo patirties, nežino, kaip veikia garo variklis.

Kita vertus, esama daugybės savanorių, išmanančių beveik viską apie bures ir garo
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variklius, bet jie – ne profesionalai. Tokie savanoriai yra mokytojai, dailidės, medicinos seserys, mūrininkai ir kitų profesijų žmonės.
Kad juos būtų galima samdyti kaip laivo įgulą, jie turi įgyti naują išsilavinimą,
penkis mėnesius lankyti jūrininkų mokyklą. Ne visi savanoriai entuziastai pajėgia
įterpti šiuos mokslus į savo kasdienio gyvenimo dienotvarkę.
Šią problemą išspręstų tokių įgūdžių formavimui skiriamų kreditų perkėlimo
modelis. Kitaip įgūdžiai valdyti istorinius laivus gali išnykti.
Rinkodaros sunkumai
Sunkumų kyla įvairių – nelygu, kam pritaikomi istoriniai laivai. Vieni istoriniai laivai – tai vietos pramoga: nusipirkę bilietus galite jais paplaukioti; kiti laivai organizuoja atostogų iškylas paskiriems turistams; dar kiti – nuomojami su įgula bendrovių pramogoms.
Iškylos, į kurias parduodami bilietai
Štai kaip yra Kopenhagoje. Jau prieš daugelį metų Nyhavno prieplaukoje prišvartuotų istorinių laivų vaizdas pranoko mažąją undinėlę ir tapo nauju Kopenhagos įvaizdžiu.
Tačiau nors Nyhavne nuolatos rymo laivai, o vaikštinėdami Amaliehaveno pakrante pačiame Kopenhagos centre kasdien pamatysite prišvartuotus 6–8 nuomojamus istorinius laivus, niekur negalėsite nusipirkti bilietų dviejų–trijų valandų iškylai
tokiu istoriniu dvistiebiu. Taip pat yra Osle, Stokholme ir Helsinkyje. Ką tai reiškia?
Buvo nemažai stengtasi, kad nors vienas dvistiebis organizuotų iškylas, į kuria
būtų galima nusipirkti bilietus, bet šios pastangų nedavė vaisių. Visų pirma, visais
atvejais tikėtasi, kad laivo savininkai imtųsi tokio projekto ekonominės rizikos, bet
tai jiems neatrodė patrauklu.
Savininkai svarsto šitaip:
•
•

vėjuotą ar lietingą dieną klientų nebus;
gali būti dar blogiau: jeigu susirinks tik trys ar keturi keleiviai, laivui vis tiek teks
plaukti;

•

turistai – ne milijonieriai, todėl bilietas negalėtų kainuoti kiek užsigeisi. Tiesą sakant,
išnuomojus vienai dienai laivą su įgula bendrovei, gautos pajamos kartais prilygsta
pajamoms, gaunamoms iš visą savaitę rengiamų iškylų, į kurias parduodami bilietai.
Todėl kurdami tokią turistinę pramogą paskiriems turistams, laivų savininkai pa-

geidaus tam tikros garantuotosios sumos iš projekto partnerių. Imantis tokio sumanymo kyla sunki užduotis įtinkinti vietos turizmo organizacijas, savivaldybes ar kitus

Įmonės kolektyvo pramogos
laive.
Ole Vistrupo fotografija
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turizmo pramonės dalyvius (viešbučius, restoranus ir kt.), kad toks kasdien į iškylas iš
jų uosto išplaukiantis istorinis laivas taps pridėtinę vertę kuriančiu traukos objektu
ir ilgainiui paskatins čia atvykti daugiau turistų; o dėl to didesnį pelną gaus ir kiti
turizmo pramonės dalyviai.
Atostogų kruizai
Nuostabu praleisti atostogų savaitę istoriniame, po Skandinavijos vandenis ir
Baltijos jūrą plaukiojančiame laive. Bet tam, kad susirinktų reikiamas skaičius keleivių, būtina profesionaliai pateikti produktą rinkai, bendradarbiauti su atostogų
kelionių organizatoriais.
Vidutiniškai kiekviename istoriniame laive gali nakvoti apie 12 keleivių. Tad atostogų organizavimo rinkoje šis produktas yra nišinis ir ir ne itin patrauklus rinkodaros
objektas kelionių pramonei, kurios pelną sudaro ne galutinė kaina, o komisiniai. Tikėtinas rezultatas būtų per menkas.
Bendrovių pramogos laive
Bendrovių pramogos, dienos ir vakaro kruizai, komandos mokomosios iškylos,

Daugelį istorinių laivų restauravo
entuziastingi savanoriai
Oles Vistrupo fotografija

šventiniai renginiai pakrantėje – idealus verslas istoriniams laivams. Tokie klientai
paprastai užsisako laivą gerokai iš anksto (prieš mėnesį ar net prieš kelerius metus),
labai palengvindami planavimą. Tokiais produktais
gali prekiauti patys laivų
savininkai arba jų atstovai.
Dažnas iššūkis verslą
įsukti mėginantiems istorinių laivų savininkams - nevirsti didžiausiais priešais
sau patiems. Laivų savininkai – nuostabūs žmonės.
Jie išmano laivų valdymą
ir priežiūrą, yra malonūs
keleiviams, viešnagė jų
laive palieka neblėstančių
įspūdžių. Visa tai reikalauja
nuolatinio darbo.
Bet rūpintis rinkodara
ir pardavimu lygiai svarbu,

tik šios užduotys dažnai laikomos neprioritetinėmis – dažniausiai tam tiesiog pristinga laiko. Maža to, savininkai mano, kad pakanka turėti savo tinklalapį, įtraukti telefono numerius į informacinius leidinius, – ir pardavimu pasirūpinta. Bet taip nėra.
Rinkodara ir pardavimas taip pat reikalauja nuolatinio darbo, kuriam reikia žinių, išmanymo, įgūdžių, patirties ir plataus reikiamų kontaktų tinklo.
Taigi pagrindinė užduotis – padėti laivų savininkams suprasti, kad svarbu nusisamdyti ne tik navigacijos ir techninės priežiūros, bet ir pardavimo bei rinkodaros
specialistus.
Žmogiškieji ištekliai
Daugelis istorinių laivų buvo restauruoti atsidavusių savanorių. Juos paskatino
susidomėjimas laivybos istorija ir konkrečiu restauruojamu laivu. Restauravimą jie
laiko prasmingu laisvalaikio užsiėmimu ir didžiuojasi savo pasiektais rezultatais. Restauruotas laivas turi plaukioti. Tolesnis savanorių darbas – laivų priežiūra ir naudojimas. Tai tebėra laisvalaikio pomėgis. Smagu susitikti su bendraminčiais porą kartų
per savaitę plaukiojant laivu, ar jį tvarkant.
Bet štai laivų nuomos agentas ar istorinių laivų naudojimu susidomėję turizmo
pramonės atstovai, norintys skleisti informaciją apie laivybos paveldą, sumano pritaikyti laivą išplėstinei nuomai. Jeigu tai pavyks, laivas plaukios ne porą vakarų per
savaitę, o kas vakarą, net savaitgaliais. Toks darbas gerokai išvargins savanorius, kuriems tai atrodė įdomus laisvalaikio užsiėmimas. Staiga laisvalaikio pramoga, kuriai
skiriama pora vakarų per savaitę, tampa beveik kasdieniu darbu.
Ar šiems savanoriams vis dar smagu? Manau, kad ne. Ką būtų galima padaryti,
kad jie neprarastų susidomėjimo?
Gal jiems turėtų būti kaip nors atlyginta? Pinigais? Kokiomis nors lengvatomis?
Bene didžiausia nelaimė, kuri gali nutikti istoriniam laivui, – jam pristigs atsidavusių savanorių. Ši problema tikrai rimta. Norvegijoje šia tema diskutuojama su
savanorių laivų mylėtojų grupėmis. Siūlomos visokios paskatos ir apdovanojimai:
piniginės premijos, apmokėti kursai ir išvykstamieji seminarai, metiniai pobūviai savanoriams.
Bet į klausimą, kaip išspręsti šią problemą, jeigu tai apskritai yra įmanoma, neatsakyta. Jeigu iš savanorių bus per daug reikalaujama, jie užsidegimas greitai
nuslops.
Norint panaudoti istorinius laivus turizmo plėtrai, kyla daug sunkumų. Istoriniai laivai suteikia turistinėms vietoms savitumą, bet tam, kad juos būtų galima
įtraukti į turizmo plėtrą, reikia papildomo finansavimo iš kitų turizmo pramonės
subjektų.
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Jacob von Ehrenheim (Švedija)
Grensės dvaras

Viešojo fondo ir privačiųjų
savininkų partnerystė
Grensės dvare
Grensės (Grönsöö) dvaras vykdo miškininkystės, žemės ūkio, sodininkystės, pastatų nuomos, turizmo ir kultūros paveldo valdymo veiklą. Pastarųjų metų Grensės dvaro verslo idėja – išlaikyti dvarą kaip apgyvendintą
paveldo vietovę. Tam buvo pasirinktos dvi strategijos: buvo sukurtas Grensės kultūros ir istorijos fondas ir dvaras buvo atvertas visuomenei.
Tokia valdymo struktūra – bandomasis Švedijos paveldo valdymo projektas. Ji jungia vietos valdžios ir savininkų siekį išsaugoti buvusią aplinką
ir išlaikyti sukauptą senąją meno kūrinių ir rankdarbių kolekciją. Šiuo atveju valstybinis interesas skatinti efektyviai turtą valdyti siekiančius privačiuosius asmenis sutapo su suprantamu savininkų noru dalyvauti praktiškai valdant dvarą, kurio pagrindinį kapitalą jie perdavė fondui. Valstybinių
dotacijų kontrolę garantuoja fondo taryboje valstybinėms institucijoms
atstovaujantys nariai, kita vertus, šie ištekliai nenaudojami privačiajame
šeimos ūkyje.
Per 100 km nuo Stokholmo esantis Melareno ežero apsuptas Grensės dvaras pastatydintas 1611 m. kanclerio Johano Skytte‘o, būsimojo karaliaus Gustavo Adolfo mokytojo. Renesansiniai dvaro rūmai pastatyti pagal prancūzų architektūros pavyzdžius iš pilko
akmens ir plytų, su dvišlaičiu stogu, stogo bokšteliais ir keturiais kvadratiniais kampiniais
bokštais. Pirmame aukšte galima apžiūrėti dar gerai išsilaikiusį XVII a. dekorą.
Visą XVII a. dvaro rūmai priklausė Skytte‘ų šeimai, paskui pastatą konfiskavo karalius.
Rūmai kelis kartus keitė šeimininkus, kol XVIII a. pradžioje juos įsigijo turtinga Falkenbergų šeima. Tada rūmai buvo nuodugniai restauruoti. Pagrindinis išplanavimas liko toks
pats, o statinio išorei buvo suteikta kilni, nuosaiki, iki mūsų dienų išlikusi išvaizda.
XVIII a. antrojoje pusėje dvaras priklausė Stokholmo daktarui Davidui von
Schultzenheimui, pirmajam pradėjusiam Švedijoje naudoti skiepus nuo raupų. Jis
daug investavo į rūmų ir aplinkos išgražinimą tuo metu dominavusiu romantiniu
stiliumi.

1820 m. Grensės dvarą įsigijo teismo ceremonimeistras Reinholdas Fredrikas
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Von Ehrenheimas. Ligi šiolei rūmai yra šios šeimos nuosavybė. Grensės rūmuose
saugoma turtinga baldų kolekcija, kuria sudaro Benzelstiernų, von Engeströmų ir
von Ehrenheimų šeimų paveldas.
Penkis šimtmečius menantis sodas
Rūmus nuo pat pradžių supo sodai – šimtmečiams bėgant jie keitėsi, o šiandien iliustruoja visą Švedijos sodų istoriją. Ekskursijų su gidais metu lankytojai išvysta
bent penkias skirtingais Švedijos sodų architektūros tarpsniais sukurtas sodo dalis.
Gerai išsilaikiusiame ankstyvojo XVII a. renesansinio stiliaus vaismedžių sode
auga ir seniausias Švedijoje komercinis obelų sodas. Priešais obelų sodą auga Karalienės Kristinos liepa, pasodinta 1623 m., Grensės dvare lankantis karaliaus Gustavo
Adolfo motinai Kristinai. Tai viena seniausių Europoje liepų. Šalia jos 2003 m. karalienė Silvija pasodino genetinę senosios liepos kopiją.
Ežero link besileidžiančios terasos, iš sausumos pusės į rūmus vedanti kaštonų
alėja ir dailiai apgenėtų liepų bei uosių gyvatvorės įkūnija XVIII a. baroko įkvėptą
taisyklingumo troškimą. Daugelis šiose alėjose augančių medžių ir gyvatvorių buvo
pasodinta XVIII a. šeštajame ir septintajame dešimtmetyje.
Romantiškojo XVIII a. pabaigoje sode buvo pastatyta kinų pagoda, nutiesti „angliškieji takeliai“, sukurtas didelis labirintas ir ežere supilta dirbtinė sala. Vaikštinėjant
apie rūmus vingiuojančiais „angliškaisiais takeliais“ visą laiką matyti Melareno ežeras.
Iš labirinto teliko gėlyno apsupta geležinė šventykla.
XIX a. parke buvo pasodinta egzotiškų medžių ir krūmų. Gražiausias šio laikotarpio priminimas – prie karpių tvenkinio rymantis kiparisas (Callitropsis nootkatensis).
Nuo trečiojo praėjusiojo amžiaus dešimtmečio atvirą parko kraštovaizdį, atsivėrusį
XIX a. sunaikinus labirintą, pakeitė gėlynai.
1997 m. senasis gėlių sodas buvo atkurtas.
Kalkakmeniu grįsti takai, senoviniai daugiamečiai augalai ir trumpam sužydusios gėlės
grąžino sodui tą prašmatnių žiedų prabangą,
kuria kadaise garsėjo Grensės dvaras.
Grensės dvaro sodai atkurti bendradarbiaujant su Švedijos žemės ūkio universitetu. Sodų restauravimo darbai universitetui
leidžia sukaupti daugiau žinių apie istorinių
sodų restauravimą.

Šeimos gyvenamosios patalpos
antrame aukšte dekoruotos
Gustavo laikų stiliumi. Rūmuose
eksponuojama unikali autentiškų
baldų, knygų ir meno kūrinių
kolekcija.
Jacobo von Ehrenheimo
fotografija
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Išlikimo strategijos
Siekdama išlaikyti Grensės dvarą neskaidomą ateities kartoms, von Ehrenheimų šeima atsisakė bet kokių pretenzijų paveldėti turtą ateityje. 720 ha ploto dvaras buvo pertvarkytas į akcinę bendrovę „Grönsöö Saeteri AB“. Didžioji akcijų dalis
priklauso fondui, o nedidelė dalis – Ehrenheimų šeimai. Bendrovės įstatai suteikia
dabartiniams akcininkams teisę pirmiems išpirkti akcijas ir numato galimybę reguliuoti akcijų kainas.
Visas rūmų inventorius priklauso kitai įmonei – „Grönsöö Museum AB“. Šios įmonės įstatai draudžia parduoti bet kokį inventorių ir keisti pačius įstatus nepritarus
visiems akcininkams.
Grensės kultūros ir istorijos fondas yra atsakingas kapitalą, skirtą Grensės paveldo valdymui ir tyrimams paremti, taip pat paveldo tyrimams apskritai. Fondo tarybą
sudaro penki nariai: tris iš jų skiria valstybinės institucijos, kitus du – Ehrenheimai.
Turizmas
1993 m. Grensės dvaras atvėrė duris lankytojams. Turizmo tikslas – surinkti lėšų
aplinkai išsaugoti. Todėl draudžiama keisti ar naikinti aplinką dėl turizmo, kurio tikroji
paskirtis – ją išsaugoti. Ehrenheimų šeima nenori pritaikyti Grensės dvaro verslui
ir tenkinti turizmo reikmes. Ilgainiui šios nuolaidos sunaikintų visas šios vietos
ypatybes, dėl kurių žmonės pradėjo joje lankytis. Siekiama pusiausvyra tarp aplinkos išsaugojimo ir verslo plėtros priemonių reikalauja itin subtilių svarstymų, bet

Grensės dvaro savininkai
realizavo savo viziją viename
sode atkurti Švedijos sodų
architektūrą nuo XVII a. ligi šių
dienų.
Jacobo von Ehrenheimo
fotografija

šiuo atveju labai svarbu jos nepažeisti.
Rūmuose gyvena von Ehrenheimų šeima. Visas rūmų inventorius liko nepaliestas
ir yra eksponuojamas lankytojams. Vienu metu įleidžiamų lankytojų skaičius reguliuojamas nustatant, kiek turėtų vykti ekskursijų su gidu ir kokios turėtų būti bilietų kainos.
Iš pradžių bilietai į Grensės dvarą kainavo dvigubai brangiau negu į kitas panašias vietas, vėliau jie dar šiek tiek pabrango.
Iš pradžių į dvarą buvo įleidžiamos tik turistų grupės su gidais. Bet rinka keitėsi ir dabar atvyksta vis daugiau pavienių lankytojų.
Sode stovėjusi senoji arklidė buvo perdaryta
į parodų salę ir lankytojų centrą. Net išsamios
ekskursijos po rūmus metu lankytojai gali pamatyti tik nedidelę dalį iš rūmuose sukauptų
10 000 antikvarinių objektų ir 15 000 knygų.
Dabar buvusios arklidės salėje organizuojamos teminės ekspozicijos: kasmet parodoma

vis kita rūmų kolekcijos dalis. Jau buvo surengtos stiklo, lino damasto, porceliano,
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baldų, sidabro, juvelyrinių dirbinių ir retenybių parodos. Organizuojamos ir parodos,
kuriose eksponuojami rūmų kolekcijai nepriklausantys meno dirbiniai.
Parodų salė teikia galimybę parodyti lankytojams daugiau Grensės kultūrinio
paveldo neprarandant vietos autentiškumo. Turistams Grensės dvare siūloma ekskursija su gidu po rūmus, pasigrožėti vienu nuostabiausiu Švedijos sodų, apžiūrėti
parodų salę, apsilankyti suvenyrų parduotuvėje, pasivaikščioti miško takais ir užsukti
į kavinę spirito varykloje. 2007 m. dvare apsilankė apie 8 000 lankytojų. Čia vykstantys renginiai būtinai turi būti susiję su šia vieta: jie gali būti naudingi rinkodarai arba
vertingi patys savaime. Kiekvienais metais dvare organizuojamas obuolių turgus
derliui parduoti ir daugiau nei 384-ių metų obuolių auginimo tradicijai Grensės vietovėje paminėti. Jau daugelį metų šia proga vieną spalio savaitgalį dvare apsilanko
apie 2 000–3 000 lankytojų.
Tinklų kūrimas
Jeigu norite sukurti patrauklų turistinį produktą ir suteikti jam tikrai patrauklių savybių nenualindami autentiškos aplinkos, junkitės į tinklus ir susiekite
savo produktą su kitais toje pačioje vietovėje siūlomais arba pagal tematiką artimais produktais. 1995 m. Grensės dvaras dalyvavo kuriant „Mälarslott“ organizaciją,
kuri šiandien vienija 16-os aplink Melareno ežerą esančių senovinių dvarų iniciatyvas. Šis bendradarbiavimas prasidėjo kaip valstybės remiamas rinkodaros projektas,
kuriam buvo pasamdytas projekto vadovas. Per keletą metų ši organizacija kone
išaugo į profesinį vadovų tinklą. Ji rūpinasi ir bendra rinkodara, bet svarbiausias jos
nuopelnas – tarp įvairių bendrų reikalų turinčių dvarų užsimezgęs ryšys. Įdomu, kad
netekusi valstybės subsidijų organizacija tik sutvirtėjo, jos veikla tapo svaresnė.
Siekdamas pateikti produktą įvairioms rinkoms Grensės dvaras dabar dalyvauja keliuose panašiuose tinkluose.
Grensės dvaras buvo padarytas
patraukliu turistiniu produktu nekeliant pavojaus pagrindinei šio verslo
idėjai – išsaugoti šį kultūros paveldą
modernioje visuomenėje kaip funkcionuojantį gyvenamąjį dvarą.
Daugiau informacijos rasite adresu
www.gronsoo.se.

1786 m. prie ežero pastatytas
von Schultzenheimo
pasididžiavimas – kinų pagoda,
viena patraukliausių Grensės
dvaro vietų. Pagoda pastatyta
pagal anglų ir švedų kilmės
architekto Williamo Chamberso
brėžinius, jos interjeras
dekoruotas jūros kriauklėmis ir
Rytų Azijos mineralais.
Jacobo von Ehrenheimo
fotografija

I storini ų pastat ų
naudojimas

Hans Sandström (Švedija)
Baltijos jūros šalių pastatų išsaugojimo ir praktinės priežiūros darbo grupė,
Švedijos nacionalinė paveldo taryba

Tradicinių medžiagų ir amatų
svarba
Amatų išmanymą ir įgūdžius iš vienos Baltijos jūros šalies į kitą vežė
meistrai statytojai ir amatininkai. Kai kurios medžiagos – mediniai rąstai,
kalkės ir plytos – buvo naudojamos visame regione, dauguma jų buvo gaunamos vietoje. Tai sužinome iš savo pirmtakų senųjų dailidžių, mūrininkų
ir stiklių paliktų darbų. Istorinius statinius pavyks išsaugoti, tik jeigu išsaugosime istorines medžiagas ir įgūdžius.
Kita vertus, istoriniai statiniai gali padėti išlaikyti jiems išsaugoti būtinus įgūdžius. Tradicinės statybinės medžiagos ir visi su statyba susiję
amatai ne tik būtini konservuojant istorinius pastatus, bet turi ir savaiminę vertę. Net šių statinių išsaugojimo darbai gali patraukti turistus ir tapti
aukščiausios klasės turistiniu maršrutu.
Istoriniai regiono statiniai – pavyzdžiui, dvarų pastatai – yra viso regiono ištekliai.
Dėl įvairių aplinkybių jų išvaizda skirtingose regiono dalyse skiriasi, bet svarbesni
yra jų bendrieji bruožai. Istorinis pastatas gali būti ręstas iš rastų ar sumūrytas iš plytų, baroko ar neogotikinio stiliaus, vieno ar kelių aukštų. Iki Antrojo pasaulinio karo
beveik visi šie pastatai buvo statyti meistrų, kurie laikėsi senos ilgametės tradicijos:
kruopščiai rinkosi medžiagas ir naudojo iš kartos į kartą perduodamas technikas.
Istorinių statinių išsaugojimas apima istorinių verčių konservavimą ir statinių atgaivinimą ilgamečiam naudojimui, t. y. pastatuose gyvenančių ar dirbančių žmonių
gyvenimo ir darbo sąlygų pagerinamą. Bet nauja pastato izoliacija, šildymas ir ventiliacija, nutiestos vandentiekio ir nuotekų sistemos dažnai gali pakenkti bet kuriam
senam pastatui šiame regione.
Du pagrindiniai iškelti tikslai tarsi prieštarauja vienas kitam, bet būtina jų siekti.
Pastatą tikrai pavyksta išsaugoti tik tuo atveju, kai užtikrinama, kad ateityje jis bus
naudojamas ir šitaip skleisis jo istorinis potencialas. Labai svarbu šį tikslą įtraukti į
pastato konservavimo planą, apgalvoti įvairias galimybes, o tam būtina remtis paveldo statinių išsaugojimo patirtimi.

Kruopštus dokumentavimas
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Kiekvienos programos ir projekto pagrindas – kruopštus dokumentavimas. Dokumentavimo principo tikslas – „atskleisti“ pastato istoriją, nurodyti jo svarbiausias
vertes ir sukurti pasitikėjimą istoriniu pastatu.
Kai pastatas vėl imamas naudoti, keičiasi oro srovių cirkuliavimas ir drėgmė. Šie
pokyčiai kelia pavojų senajai pastato konstrukcijai. Todėl labai svarbu išsiaiškinti vidinį statinio klimatą. Lemiamos reikšmės turi pastato konstrukcijos, panaudotų medžiagų, įrankių ir meistrystės įgūdžių išmanymas.
Minimali intervencija
„Minimalios intervencijos“ principas skatina „darbuotis“ kuo mažiau. Istorinė pastato konstrukcija ir autentiški paviršiai negali būti keičiami. Jie – istorijos liudytojai.
Juos reikia apsaugoti ir konservuoti. Pirmiausia reikia stengtis ne pakeisti senas dalis
naujomis, o sutaisyti senąsias.
Pasitaiko, kad dailidė siūlo keisti visą siją, o restauratorius pabrėžia, kokie svarbūs
yra kadaise palikti kirvio kirčių ženklai, laiko patina ir tikroji senųjų paviršių poezija. Abudu specialistai teisūs. Bet pakeisime siją
kartą visiems laikams, o prižiūrėti ir išsaugoti galime pamėginti
keletą kartų.
Taigi šiuolaikinių patogumų įranga ir prietaisai turi būti lengvai išmontuojami: jų gyvenimo ciklas trumpesnis negu senojo
statinio. Labai laukiame, kad būtų sukurti nauji izoliacijos, šildymo ir ventiliacijos įrangos gaminiai – estetiški, kad jų nereikėtų
slėpti ir šitaip naikinti sienas, ir lengvai, be pėdsako pakeičiami
kitais produktais.
Tradicinės medžiagos ir metodai
Darbai turi būti atliekami naudojant autentiškas medžiagas
ir technikas – tokias pačias, kokiomis naudojosi pastatą statę
meistrai. Šiuolaikiniai pakaitalai tinka tik išskirtiniais atvejais.
Sprendimas jų imtis turi būti pagrįstas – noro ar išteklių stygius
yra nepakankamas argumentas.
Tradicines medžiagas reikia nuolatos prižiūrėti. Tai jų pranašumas: mat jas naudodami nusiteikiame nuolatos tinkamai
rūpintis atgaivintu statiniu. Šiuolaikinių medžiagų naudojimas
tvarkant senuosius pastatus sukėlė daug problemų. Visi matėme, kas nutinka, kai vietoje tradicinių medžiagų naudojamas

Ramavos dvaro rūmų
konservavimo darbai buvo
organizuoti kaip mokomosios
dirbtuvės, kuriose švedų
ir latvių amatininkai dirbo
kartu, naudodami tradicines
medžiagas ir techniką. Sienų
apmušalams panaudoti XX a.
pradžios dizaino pavyzdžiai.
Hanso Sandrstömo fotografija
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cemento skiedinys ar akriliniai dažai. Tai nereiškia, kad pramonės produktai visai nenaudotini ar blogi, – laboratorijų
bandymų rezultatai yra patenkinami. Bet šie produktai nesuderinami su istoriniams pastatams statyti naudotomis
natūraliomis medžiagomis – kalkakmenio mūriniu ar rąstinėmis sienomis.
Naudoti tradicines medžiagas ir technikas būtina ne tik
dėl techninių, bet ir dėl architektūrinių ir estetinių priežasčių. Vis dėlto svarbiausia – jų savaiminė vertė. Juk statinys yra
materialus objektas. O gal kaip kultūros paveldą turėtume
saugoti šiuos statinius sukūrusius ir pastačiusius amatininkus ir menininkus? Žinios ir patirtis yra tie „nematerialieji ištekliai“, be kurių visuomenė būtų labai skurdi.
Baltijos jūros regiono dvarų pastatai turėjo „pakovoti“
už turtingą visuomenę. Dvarų pastatai išsiskyrė iš juos supusių kaimų, aplinkui juos kūrėsi kitoks – kultūrinis – kraštovaizdis. Jie skleidė naujausias „Europos“ idėjas, jiems
statyti buvo kviečiami profesionalūs statytojai ir menininkai. Jie buvo – ir privalo likti! – pavyzdys, į kurį orientavosi
paprastų gyvenamųjų namų statytojai.
Visuomenei, tolesnei jos raidai, turėtų būti itin svarbu išsaugoti dvarų pastatus ir pasirūpinti jų ateitimi.
Ruošiamą konservuoti ir atgaivinti dvarą iš pradžių reikia kruopščiai ištirti, kad būtų užtikrintas nepertraukia-

Restauruotas Ungurmuizos
dvaras Latvijoje. Pažeistos
rąstų dalys restauruojant buvo
pakeistos. Stogas padengtas
naujomis malksnomis, nudažytas
sumaišius estišką medžio dervą
su švedų raudonuoju pigmentu.
Ilmarso Dirveiksio fotografijos

mas „tradicinių“ medžiagų ir įgūdžių naudojimas. Renovuojamas dvaras turi tapti atvira amatininkų mokymo ir
dalijimosi įgūdžiais vieta. Tada besidomintiems lankytojams taps įdomus pats statinio išsaugojimo procesas.
Išsaugoti statybos amatus ne mažiau svarbu nei dvarų
statinius.
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Siekiant tinkamos pusiausvyros tarp istorinių vertybių išsaugojimo ir jų pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms naudojamasi patirtimi, amato
išmanymu bei įgūdžiais: paveldo vertybės iš Melsiokerio (Mälsåker) pilies Švedijoje reikalauja nuodugnaus ir kruopštaus konservavimo darbo.
Elisos Heikkilä fotografija
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Pekka Kärki (Suomija)
Kultūros paveldo fondas

Nevyriausybinė organizacija –
dvaro rūmų gaivintoja
Suomijos kultūros paveldo fondas įkurtas 1986 m., pagal Didžiosios Britanijos nacionalinio paveldo fondo pavyzdį. Jo tikslas – surinkti išteklius,
reikalingus dėl galimybių stygiaus arba ankstesnių šeimininkų aplaidumo
pavojuje atsidūrusiems istoriniams pastatams ar gamtos vietovėms įsigyti,
restauruoti ir prižiūrėti.
Šiuo metu Suomijos kultūros paveldo fondui priklauso keturios kultūrinės ir viena gamtos vietovė, kurios buvo padovanotos arba paveldėtos iš
privačiųjų asmenų.
Brinkhallo dvaras, pastatytas XVIII a. paskutiniajame dešimtmetyje, turėjo daug
savininkų iki tol, kai 1967 m. jį nusipirko Turku miestas. Tačiau miestas nesugebėjo
dvaro tinkamai pritaikyti ir 2001 m. nusprendė jį parduoti. Kaip tik tuo metu senieji
dvaro savininkai pastebėjo, kad jų šeimos fondui priklausančios bendrovės „Nokia“
akcijos duoda didžiulį pelną. Pagal šio fondo taisykles, pelną galima panaudoti šeimos protėvio, Brinkhallo dvaro statytojo Gabrieliaus von Bondsdorffo atminčiai
įamžinti. Šeima dovanojo 2 mln. eurų Suomijos kultūros paveldo fondui dvarui nupirkti, restauruoti ir atgaivinti.
Buvo dovanotas 32 ha žemės sklypas, parkas ir dešimt gerokai apleistų pastatų.
Pagal ilgalaikę restauravimo programą, pagrindiniai pastatai aplink paradinį kiemą
bus pritaikyti daugiafunkciam kultūros centrui su patalpomis susitikimams, šventėms, banketams, vestuvėms, parodoms ir kitokiems renginiams. Buvo sutvarkytos
vandentiekio, nuotekų, elektros ir šildymo sistemos, nupirkta įrangos 150-iai žmonių
pamaitinti. Buvę dvaro šeimininkai išpardavė interjero dekoro dirbinius ir baldus,
tad dabar fondas ieško paramos istoriniams baldams nusipirkti.
Prie šios istorinės vietovės vertės prisideda ir ją supanti gamta. Vietos gyventojai įkūrė paramos grupę „Brinkhallo draugai“. Grupė susibūrė kaip darbo komanda
sodų atgaivinimo planui sukurti ir įgyvendinti. Be jų pagalbos dvaro aplinka ligi šiolei būtų nesutvarkyta.
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Suomijos kultūros paveldo fondas tvarkydamas Brinkhallo dvarą turi susidoroti su šiomis pagrindinėmis užduotimis:
1. Užtikrinti dvaro, jo parkų ir natūralios aplinkos išsaugojimą.
2. Atgaivinti dvaro, kaip kultūros centro, gyvenimą, pageidautina organizuojant kultūrinius renginius, koncertus, parodas, simpoziumus ir susitikimus, tai pat šiai vietovei derančias pajamas teikiančias šventes ir
pobūvius.
3. Organizuoti įdomią veiklą ir sukurti patrauklias programas, kurios trauktų į dvarą ir jo apylinkes įvairaus
amžiaus lankytojus iš kaimyninių ir tolimesnių vietovių.
4. Pasirūpinti, kad dvaras priimtų lankytojus visais metų laikais. Aprūpinti dvarą nuolatiniais darbuotojais,
galinčiais dirbti jame ištisus metus. Tam reikia paprastų apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų. Laikinai
apgyvendinimo patalpoms galima pritaikyti pagalbinius pastatus, o ateityje galbūt bus pastatytos naujos
apgyvendinimui skirtos patalpos. Žiemą lankytojus į dvarą galėtų traukti, tarkime, „tyla“ – šiais laikais itin
reta prabanga.
5. Sukurti panašių vietovių tinklus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tokioms vietovėms būtina bendradarbiauti tiek dėl kultūrinio turizmo, tiek tam, kad jos geriau funkcionuotų. Brinkhallas yra įsikūręs Turku,
Baltijos jūros regiono centre, ši vieta teikia dvarui daug perspektyvių galimybių.
6. 2011 m. Turku drauge su Talinu taps Europos kultūros sostine. Tad bus galima organizuoti daugybę naujų
vietinių ir tarptautinių projektų bei renginių. Brinkhallo dvaras, norėdamas įgyvendinti būsimus projektus,
būtinai turės bendradarbiauti su Talino apylinkėse esančiais dvarais.
7. Stengtis pabrėžti Brinkhallo kaip vieno garsiausių neoklasikinių paminklų vaidmenį, nuolatos tyrinėti ir
skelbti dvaro istoriją.
8. Restauruojant dvaro rūmus išsaugoti ir užkonservuoti originalią neoklasikinę, praėjusiojo amžiaus trečiajame dešimtmetyje kiek pakeistą pastato architektūrą, suderinti interjero apdailą su rūmų architektūros
stilistika. Nepažeidžiant architektūros paminklo, užtikrinti, kad būtų paisoma neįgaliųjų reikmių ir laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
9. Labai svarbu išspręsti dvaro išsaugojimo, konservavimo ir atgaivinimo finansavimo klausimą, ieškoti efektyvių fondų telkimo būdų. Tam reikalinga ir parama, ir iš dvaro gaunamos pajamos.

Suomijos dvarai nei gausa, nei
didybe neprilygsta kitų Baltijos
jūros šalių dvarams. Dauguma
istorinių statinių – privati
nuosavybė, bet Brinkhallo dvaras
priklauso fondui. Šią vietovę
planuojama atgaivinti per dešimt
metų, bet jau dabar dvaras
atvėrė duris lankytojams.
Pekkos Kärki fotografija
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Ilmars Dirveiks (Latvija)
UAB „Architektūros tyrimų grupė“

Statinių priežiūros valdymas
Ungurmuizos dvaras – unikalus Latvijos dvarų paveldo architektūros
pavyzdys. Šį dvarą 1730–1732 m. pastatydino Baltasaras von Kampenhausenas. Šiandien tai vienas retų XVIII a. medinių dvarų Latvijoje.
Šiuo metu vykdant konservavimo darbus pirmenybė teikiama tradicinėms medžiagoms ir technikoms. Šiuolaikinės medžiagos ir technologijos
pasirenkamos tik tais atvejais, kai tradiciniai metodai negali garantuoti
konstrukcijų saugumo ir ilgalaikio statinio išlikimo.
Ungurmuizos dvaras – vienaukštis rąstinis pastatas mansardiniu stogu su rizalitais abiejų šoninių fasadų centre. Dominuojanti fasadų spalva – tamsiai raudona su
Restauruota Ungurmuizos
dvaro siena. Autentiški tapybos
fragmentai buvo grąžinti į
buvusią vietą 5 mm tikslumu.
Ilmarso Dirveiksio fotografija

rudumo priemaišomis, vadinamasis švedų raudonis. Vieninteliai fasado puošybos
elementai buvo piliastrai, neišlikę rustiniai kampai ir karnizas. Jie buvo dažyti baltai.
1750 m. sienų tapyba išliko ligi mūsų dienų. Po radikalios 1950 m. rekonstrukcijos pastate buvo įkurta mokykla. Dėl šių darbų ir nebaigtos, neprofesionalios
1980 m. renovacijos pastatas nukentėjo ir tapo
lengvai pažeidžiamas. Bet
kokia statybinė veikla kelia grėsmę likusiai senojo
pastato daliai.
Neseniai pastatas buvo
pritaikytas muziejui ir svečių namams. Buvo atlikti
dvaro interjero ir išorės
restauravimo darbai, konservuota sienų tapyba,
sutvarkyta techninė infrastruktūra.

Šio itin sudėtingo restauravimo patirtis liudija, kad:
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1. Svarbiausias dokumentas – planuojamų darbų programa, kurioje reikia numatyti ir iš anksto aptarti galimas problemas. Prireikus, iš anksto būtina numatyti net
vietovėje išskirtinas nerūkomąsias zonas.
2. Architektas privalo nuolatos stebėti visus statybų aikštelėje vykstančius darbus ir
aktyviai jiems vadovauti.
3. Projekto vykdytojai darbus turėtų planuotis kas savaitę.
4. Darbininkams dera organizuoti šviečiamuosius pokalbius, kad visi restauravimo
darbų dalyviai suvoktų istorinę statinio vertę ir jaustų asmeninę atsakomybę ir
pareigą ją gerbti.
5. Restauravimo komanda turi veikti darniai ir vieningai.
6. Vykdant itin sudėtingus restauravimo darbus, patartina išmokyti darbuotojus
tinkamai atlikti konkrečias užduotis.
Buvo parengtas išsamus aiškinamasis šio projekto dokumentas. Į jį įtraukti keli
konkretūs nurodymai:
•

Restauruojant tas vietas, kurių specifikacijas ir brėžinius reikalaujama patvirtinti
pagal projekto priežiūros reikalavimus, rangovas privalo pateikti 0,5 m2 dydžio
apdailos, dangos ir izoliacinių medžiagų pavyzdžius. Dokumentai, liudijantys šių
pavydžių patvirtinimą, turi būti įsegti į projekto priežiūros aplanką.

•

Siekiant apsaugoti senąjį statinį, kol vykdomi statybos darbai, sienų fragmentai pridengiami lengvais statybiniais skydais. Sunkesnės konstrukcijos, pavyzdžiui, skirtos
stogui remontuoti, turi būti įkeliamos pro atstatytus mansardinio aukšto langus.

•

Išardžius sieną, ištapyti sienojai laikomi užrakintoje patalpoje. Sienojus būtina
apdengti, kad tapybos fragmentai būtų
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir
statybinių dulkių.

Restauruotas pietinis
Ungurmuizos dvaro fasadas.
Stogo malksnos nuteptos
raudonos spalvos degutu.
Ilmarso Dirveiksio fotografija
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Kjell Andresen (Norvegija)
Kultūros paveldo direktoratas

Žaliasis paveldas kaip
autentiškumo dalis
Parkai ir sodai Rosendalio baronijoje

Norvegijos vakaruose esančios Rosendalio baronijos sodą sumanyta atkurti 1999 m. Pirma imtasi restauruoti XIX a. sodelį ir daržą. Vadovaujantis
sodų restauravimo koncepcija, rekomenduotina soduose įveisti istoriniuose aprašuose nurodytus augalus. Tokie augalų sąrašai būna patikimi, autentiški ir jais remiantis galima istoriškai tiksliai atkurti renesanso parką.
Atstatytas šiltnamis vasarą naudojamas kaip sodo kavinaitė.
Rosendalio baronija – tai nedidelis dvarelis, įsikūręs vakarinėje Norvegijos pakrantėje, didingame slėnyje tarp garsiojo Hardangerio fiordo ir Folgefonos ledyno.
Statinys pastatytas maždaug 1660 m., tuo pačiu metu suformuotos ir seniausios
parko dalys. Dvaras statytas iš akmenų: tuo metu tokia statyba Norvegijoje buvo
Romantiškojo stiliaus parko
kampelis su atkurtu daržu.
Tolėliau matyti šiltnamis.
© Kultūros paveldo direktoratas,
Norvegija

neįprasta. Pastato kampai nubalinti steatitu. Statytojams šioje vietovėje nepavyko
išlaikyti visų barokinio stiliaus reikalavimų: išplanavimo pagal ašis, simetrijos ir perspektyvos. Kai kurių barokinių bruožų teko atsisakyti. Bet tikrą barokinį šios vietovės
įspūdį sukuria horizonte stūksantys
kalnai.
Iš pradžių dvaro parkas buvo renesansinio stiliaus, bet funkcionavo
ir kaip sodas bei daržas. Prancūziškojo – geometrinio parko dalyje yra visi
miniatiūriniai renesansinių Europos
parkų su pavėsinėmis, tvenkiniais ir
labirintais elementai. Iš vakarų pusės
parką juosiančią buksmedžių gyvatvorę veikiausiai XVII a. pasodino dar
pats baronas Liudvikas.
Baronijos archyvuose galima rasti
1666–1667 m. patiekalų, gaminamų

iš tuo metu auginamų augalų, receptų. Šie dokumentai leidžia suvokti, kaip augalai
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buvo naudojami, ir atskleidžia to meto parko istoriją. Veikiausiai dauguma aprašytų
augalų Norvegijoje iki XVII a. buvo nežinomi. Dvare tikriausiai būta šiltnamio, kuriame augalai peržiemodavo atšiaurią Norvegijos žiemą.
XIX a. pabaigoje į vakarus nuo renesansinio parko sukurtas romantinis angliškojo stiliaus parkas su netaisyklingais tvenkiniais, tilteliais ir supiltoje saloje pastatytu
miniatiūriniu akmeniniu nameliu. Paskutinį kartą parkas išplėstas XIX a. aštuntajame
dešimtmetyje: baronijos rytuose nusidriekė gamtinis parkas.
1923 m. baronija, pagal paveldėjimo aktą, buvo perduota Oslo universitetui. Dabar čia įsteigtas muziejus. XX a. paskutiniajame dešimtmetyje, vystant kultūrinio paveldo turizmą, ūkiniame dvaro
pastate įkurti svečių namai.
Statinys pritaikytas naujoms
reikmėms gerbiant paveldą.
Svečių kambarėliai kuklūs, daugelyje jų nėra vonios. Nepaisant to, didingas kraštovaizdis,
nuostabus parkas ir senas dvaras nuolatos traukia turistus.

Istorinis parkas atrodo didingai
senųjų kalnų fone.
© Kultūros paveldo direktoratas,
Norvegija
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Elisa Heikkilä (Suomija)
Suomijos nacionalinė antikvarinių vertybių taryba

Padarykime paveldą
pasiekiamą*
Kultūros paveldas yra bendras turtas, ir žiniomis apie jį turėtume pasidalyti su visais. Pasiekiama kultūros paveldo vietovė turėtų būti atvira
visiems lankytojams: kiekvienam reikia suteikti galimybę dalyvauti ir įgyti
patirties.
Teisiniu aspektu paveldo pasiekiamumo klausimai yra susiję su naujos
konstrukcijos liftų ir rampų gamyba. Imantis stambių restauravimo darbų,
visada privalu apsvarstyti pasiekiamumo klausimus, ypač jeigu tai – visuomeninis pastatas, kuriame aptarnaujami klientai. Kai tik pradedame šitaip
mąstyti, šie reikalavimai tampa nesunkiai įgyvendinami iš anksto planuojant, be jokių papildomų išlaidų.
Svarbiausia – pakeisti požiūrį: užsimoję ieškoti naujų sprendimų, tikrai
juos rasite. Būkite išmoningi. Bendradarbiaukite su ekspertais bei žmonėmis su negalia – jie žino, ko jiems reikia ir kaip jiems galima padėti. Ir nepamirškite pasidalyti savo patirtimi su kitais!
Galima kalbėti apie įvairaus pobūdžio prieigą ir pasiekiamumą, tarkime, kai kurie dalykai pasiekiami jusliškai; galime paminėti ir išankstines nuostatas, ribojančias
mūsų gebėjimą ką nors suvokti, taip pat fizinę, finansinę, socialinę, kultūrinę ir informacinę prieigą: kaip pasiekti vietovę ir kaip ją interpretuoti. Galima sustiprinti ir
politikos formavimo prieigą.
„Kultūros paveldo prieiga ir pasiekiamumas: pateikties ir naudojimo politika“ –
tai jungtinė 2004–2007 m. eksperimentinė europinė iniciatyva, kuriai vadovavo
Suomijos nacionalinė antikvarinių vertybių taryba. Bandomajam projektui buvo pasirinktas Louhisaari dvaras – labai svarbus, sunkiai pasiekiamas nacionalinis paminklas. Išsikėlėme sau sunkų uždavinį panaudoti vertingą istorinį statinį kaip geriausios
praktikos pavyzdį. Kiek mes išdrįstame keisti istorinį statinį?
* Tekstas parengtas pagal atvirojo teminio seminaro, vykusio III Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumo metu, medžiagą ir ACCU projekto duomenis, http://accessculture.org/.

Louhisaari dvaro pastatų grupė – vienas Suomijoje itin retų vėlyvojo renesanso
architektūros rūmų pavyzdžių. Rūmams būdinga griežta geometrinė pastatų kompozicija ir išplanavimas. Pagrindinis Louhisaari pastatas buvo baigtas statyti 1655 m.,
jokių ankstesnių patikimų duomenų apie šią vietovę nerandama.
Paradinės salės pirmame aukšte ir tarnų aukštas yra XVII a. statybos ir stiliaus.
Vidurinis gyvenamasis aukštas buvo modernizuotas XVIII a. ir XIX a., tad šiose patalpose matyti to meto dekoras. Pastatą supa angliškojo stiliaus peizažinis parkas.
Dauguma pastatų išsaugojo pradinę išvaizdą, nors, suprantama, per 300 metų jie
buvo tvarkomi ir keičiami pagal besikeičiančius gyvenimo papročius. Šiuo metu šoniniuose pastatuose rengiamos parodos, bet į visus tris pastatus reikia palipti keliais akmeniniais laipteliais, neįveikiamais žmonėms ratukuose ir daugeliui pagyvenusių žmonių.
Judėjimo negalią turintiems žmonėms skirta virtualioji pagrindinio
pastato apžvalga
Bandomojo projekto pradžioje buvo atliktas prieigos ir pasiekiamumo auditas.
Buvo pastebėta, kad paradinio kiemo paviršius toks minkštas, kad lankytojai ratukuose negali laisvai po jį važinėti. Buvo išnagrinėta daug įvairių sprendimų, tarp
jų – nutiesti kieme kietesnio paviršiaus takus. Tačiau tai būtų buvęs bendrą vaizdą
keičiantis naujas struktūrinis elementas. Todėl buvo nuspręsta pakeisti viso kiemo
dangą. Atlikus šį darbą, senieji suolai buvo pakeisti naujais, geriau pritaikytais pagyvenusiems lankytojams.
Pagrindinį rūmų įėjimą puošia gražus smiltainio portalas, regimas iš toli, svečiams vos įsukus į dvaro link vedančią alėją. Iki šių metų į pastatą patekti norintiems
lankytojams ratukuose reikėdavę nuleisti rampą. Tai buvo nepatenkinama dėl daugelio priežasčių. Pirma, medinė rampa buvo per trumpa ir per siaura; antra, ji buvo
labai sunki ir sudėtingos konstrukcijos. Centrinis įėjimas – vienas pagrindinių fasado
bruožų, todėl jo keisti nevalia, tad teko ieškoti kito sprendimo.
Sprendimas rastas geriau patyrinėjus už kampo esančias šonines duris. Šios
durys – tai durimis paverstas buvęs langas. Statinių archeologas nustatė, kad šie
pakeitimai padaryti XX a. septintajame dešimtmetyje, todėl juos galima pašalinti.
Galutinis sprendimas – nuimti vieną plytų eilę ir iki pat durų supilti žemių iš išorės,
šitaip lauke suformuojant takelį, vedantį iki šoninių durų statinio grindų lygyje. Šis
pylimėlis apžėlė žole ir dabar yra beveik nepastebimas.
Liečiamos muziejaus objektų kopijos ir pastatų modeliai
Virtualinė dvaro apžvalga – tai DVD formato filmas, lydintis lankytoją po dvaro
rūmus ir pasakojantis jo istoriją. Filmas atveria ir lankytojams neleidžiamas apžiūrėti
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vietas – tad tai nauja patirtis visiems. Filmu nesiekiama pakeisti ekskursijų po menes:
jis suteikia papildomą istorinę patirtį. Garsas ir muzika pritaikyti žmonių su klausos
aparatais reikmėms ir sukuria bendrą istorinės epochos atmosferą. Filmas papildytas lengvai suprantamu žodiniu ir raštiniu tekstu suomių, švedų ir anglų kalbomis.
Džiaugiamės pamatę, kad beveik kiekvienas lankytojas sustoja pasižiūrėti filmo, netgi po ekskursijos su gidu.
Mastelinį dvaro modelį imta rengti išsamiai išstudijavus Suomijos ir kitų šalių, pavyzdžiui, Anglijos patirtį. Paaiškėjo, kad tokiems modeliams dažniausiai naudojamas
medis ir metalas, daugiausia bronza. Nė viena šių medžiagų nebuvo visai tinkama
Louhisaari sumanymui, nes modelius buvo ketinama laikyti lauke. Medis neatlaikytų atšiauraus Suomijos klimato. Bronzai lietus ir sniegas nepavojingas, bet atkurtas
originalas būtų vienos metalo spalvos. Todėl buvo nuspręsta daryti keraminį modelį
ir bendradarbiauti su menininkais, jau patyrusiais rengiant tokią vizualinę medžiagą
sutrikusios regos žmonėms. Kuriant pastatų ir aplinkos modelius dalyvavo ir sutrikusio regėjimo žmonės. Šis darbas buvo nepaprastai įdomus, nes nebūta jokių anksčiau sukurtų pavydžių, kuriais būtų galima naudotis: reikėjo patiems sugalvoti, kaip
pavaizduoti visus kraštovaizdžio elementus – lauką, žolę ar jūrą.
Louhisaari dvaro pastatus supa parkas ir laukai, netoliese plyti jūra. Todėl buvo
sukurtas ir šios vietovės trimatis žemėlapis. Dvaro modelis ir vietovės žemėlapis pirmą kartą sutrikusios regos žmonėms suteikė galimybę susidaryti bendrą šios turtingos vietovės įspūdį.
Miniatiūrinių Louhisaari dvaro baldų modelių gaminimas prasidėjo nuo vienos
valgomojo kėdės. Žmonių su regos sutrikimais patirtis padėjo rasti tokiam modeliui
tinkamą dydį. Daugelis parduodamų miniatiūrinių kėdžių yra per mažos, kad jas galėtų išanalizuoti neregintys žmonės bei žmonės turintys mokymosi sunkumų. Be to,
tokie modeliai domina ir kitus vaikus bei suaugusius, mielai liečiančius eksponatus
muziejuje.
Buvo padaryti ir įdomiausių Louhisaari dvaro portretų lytėjimu suvokiami modeliai. Pirmiausia buvo parengti linijiniai piešiniai, perteikiantys pagrindinius paveikslų
kontūrus. Paskui sutrikusios regos vaikų mokyklos mokiniai perkėlė juos ant popieriaus taip, kad linijos būtų iškilios ir jas būtų galima skaityti pirštais. Kiekvieno trimačio paveikslo turinys aprašytas Brailio raštu.
Vadovas, skirtas neįgaliųjų lankytojų gidams
Projektą vykdant įgytos žinios buvo sudėtos į visiems Suomijos muziejų darbuotojams skirtą vadovą. Šiame vadove aprašoma, kaip parengti ekskursijas žmonėms
su negalia. Visas dėmesys skiriamas lankytojams – darbuotojai tarsi keliauja su lan-

kytojais po visą muziejų, primena jiems dalykus, būtinus, kad šis apsilankymas būtų
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sėkmingas.
Bendradarbiaujant su regos sutrikimų turinčiais žmonėmis parengtos specialios
„lytėjimo ekskursijos“, skirtos regos sutrikimų turintiems lankytojams. Ligi šiol muziejaus principas buvo „Neliesti“, dabar parinkti tokie objektai, pavyzdžiui, durys arba
didelės koklinės krosnys, kurias specialių ekskursijų metu liesti leidžiama.
Vykdydami projektą Louhisaari gidai išnagrinėjo dvaro istoriją dar giliau ir išsamiau, ir dabar, persirengę dvaro damomis ar tarnaitėmis, gali pasiūlyti lankytojams
teatralizuotą ekskursiją. Dabar ir gidai naudojasi klausos aparatais, todėl šiuos aparatus naudojantys žmonės girdi gidus geriau. Ši technika tokia pažangi, kad net pirmame aukšte nusprendę likti lankytojai, atitinkamai sureguliavę savo aparatą, girdi,
ką gidas pasakoja trečiame aukšte.

Nuo XV a. Louhisaari rūmai
priklausė Flemingų šeimai,
1795 m. dvarą nusipirko
Mannerheimų šeima ir valdė jį iki
1903 m. 1967 m. pagrindiniame
pastate įsikūrė ir atsidarė
muziejus.
P.-O. Welin fotografija
© Nacionalinė antikvarinių
vertybių taryba, Suomija

I švados

Rekomendacijos Baltijos jūros
šalims dėl kultūros paveldo ir
turizmo*
2007 m. III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo
forumas
Įžanga
1997 m., vadovaudamosi regiono kultūros ministrų sprendimu, Baltijos jūros regiono šalys pradėjo bendradarbiauti kultūros paveldo srityje. Bendradarbiavimas vyksta
monitoringo grupės formuojamomis darbo grupėmis: reguliariai organizuojami forumai siekiant stiprinti ir plėtoti vaisingą ir tvarų regiono kultūros paveldo valdymą.
III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forumo, vykusio Lietuvoje, Vilniuje, 2007 m. rugsėjo 25–28 d., dalyviai pripažįsta:
-

kultūros paveldą svarbiu darnios visuomenės kūrimo veiksniu, o sausumoje, jūroje ar po vandeniu esančias šio paveldo vertybes – gyvybiškai svarbiais viso
Baltijos jūros regiono ir atskirų vietų vystymosi ir klestėjimo ištekliais,

-

būtinybę visiems atverti įvairų Baltijos jūros regiono kultūros paveldą, bet naudoti jį tvariai, išsaugant ir ateities kartoms;

-

kad kultūrinio turizmo išteklių pagrindas yra kultūros paveldas;

-

kad Europos Sąjunga itin daug dėmesio skiria tvariojo turizmo Europoje politikai
stiprinti;

-

būtinybę vadovautis tarptautiniais dokumentais, pvz., Tarptautine kultūrinio turizmo chartija (patvirtinta ICOMOS, Mechike, 1999 m.) ir Europos Tarybos kultūros paveldo reikšmės visuomenei pagrindų konvencija (Faras, 2005 m.), kaip
tinkamomis tvariojo kultūrinio turizmo valdymo gairėmis.
Pabrėžiama:

-

siekiant panaudoti turizmui visą Baltijos jūros regiono kultūros paveldo potencialą, šalių vadovybės turėtų sukurti bendras strategijas, užtikrinsiančias geresnį
paveldo dokumentavimą ir apsaugą;

* Pareiškimas dėl kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo Baltijos jūros regione. 2007 m. rugsėjo
28 d., Vilnius

-

kultūrinis turizmas turi gaivinti gyvąsias kultūrines tradicijas, autentiškus ama-
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tus ir įgūdžius, skatinti vietinių gyventojų pasididžiavimą ir viešą gebėjimą pripažinti bei suprasti paveldo vietovių vertę, sykiu vengiant besaikio šių išteklių
naudojimo;
-

kultūros paveldo tvarkymo institucijos ir turizmo organizacijos turi užmegzti ir
puoselėti tarpusavio ryšius, siekiant dalytis atsakomybe ir stiprinti kompetentingų žinybų partnerystę ir valdymą.
Rekomenduojama:

-

visoms Baltijos jūros regiono valstybėms registruoti savo kultūros paveldą ir
rengti kitiems sektoriams ir visuomenei suprantamą dokumentaciją,

-

visoms Baltijos jūros regiono valstybėms skatinti tradicinių įgūdžių ir medžiagų naudojimą konservavimo ir restauravimo darbams, numatant šių medžiagų
naudojimą nuolatinei savo paveldo vietovių priežiūrai,

-

siekiant, kad išliktų apleisti paminklai, atsižvelgiant į jų kultūrines vertes suteikti
jiems naujas funkcijas ir naudoti juos kaip kultūrinio turizmo išteklius;

-

kultūros paveldo valdymo ir turizmo organizacijoms skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi istorija ir kultūros paveldu;

-

kurti kultūros paveldo ir turizmo organizacijų tinklus bendroms įvairaus, tvaraus
ir pelningo kultūrinio turizmo strategijoms kurti bei regioniniams kultūros keliams tiesti;

-

visiems Baltijos jūros regiono įvairaus lygio politikams pripažinti, kad gerai išsaugotas įvairus kultūros paveldas yra nepaprastai svarbus turizmo klestėjimui ir
jo paskatintam
įvairialypiam
viso

regiono

vystymuisi.

III Baltijos jūros regiono šalių
kultūros paveldo forumo metu.
Sigito Gaudėžos fotografija
© Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos, Lietuva
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Marianne Lehtimäki
Knygos sudarytoja

Kultūros paveldo reikšmė*
„Kiekvienu paveldo saugojimo veiksmu atveriame šį paveldą kitiems.“
Iš galutinio ICOMOS Kultūros paveldo vietovių interpretavimo ir
pristatymo chartijos projekto, parengto 2007 m. balandžio 10 d.

Kaip interpretuosime paveldo vietovę, pirmiausia lemia pasirinkimas,
ką ir kaip saugoti, o išsaugojus – kaip pateikti visuomenei. Kultūros paveldas, jo materialiosios liekanos ir nematerialiosios vertybės bei įgūdžiai atskleidžia kiekvienai kartai būdingą vertybių sampratą. Paveldo valdymas
liudija apsisprendimą perteikti materialųjį praeities kultūros paveldą ir jo
įkūnijamas vertybes ateities kartoms.
Paveldas – žmonijos raidos ir kultūrinės įvairovės pažinimo šaltinis. Jis skatina
kultūrų dialogą. Įvairiais būdais skleidžiant žinias apie paveldą, jį populiarinant ir
pristatant, būtina gerbti įvairių bendruomenių vertybes ir galimų interpretacijų įvairovę. Tvarioji turizmo plėtra galima tik pateikiant visus požiūrius apimančią, profesionalią, įdomią ir lengvai pasiekiamą informaciją.
Tarptautinė nevyriausybinė kultūros paveldo profesionalus vienijanti organizacija ICOMOS yra suformulavusi keletą geros praktikos rekomendacijų dėl įvairių kultūros paveldo vietovių apsaugos ir valdymo. Šiuo metu jau yra pateiktas pavirtinti
galutinis kultūros paveldo interpretavimo ir pristatymo chartijos projektas.
Projekte suformuluoti septyni kultūros paveldo reikšmės atskleidimo principai.
Šitaip siekiama įdiegti aiškią, suvienodintą terminiją ir apibrėžti profesionalaus darbo kultūros paveldo srityje principus.

* Tekstas parengtas pagal galutinį 2007 m. balandžio 10 d. ICOMOS Kultūros paveldo vietovių interpretacijos ir pristatymo chartijos projektą, pateiktą svarstyti ICOMOS vykdomajam komitetui dėl
teikimo ratifikuoti Šešioliktajai ICOMOS Generalinei asamblėjai Kvebeke 2008-09-29–2008-10-04; žr.
http:/www.enamecharter.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_EN_10-04-7.pdf .

1 principas. Prieinamumas ir supratimas
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Kultūros paveldo interpretavimo ir pristatymo paskirtis – padėti suprasti kultūros
paveldo vietovių vertę, skatinti visuomenę suvokti, jog jas reikia saugoti ir įsitraukti
į tokią veiklą.
2 principas. Informacijos šaltiniai
Interpretuojamo ir įvairiems visuomenės sluoksniams pristatomo kultūros paveldo reikšmė, nustatoma remiantis moksliniais tyrimais arba gyva kultūrine tradicija, turi būti aiškiai apibrėžta ir kruopščiai dokumentuojama.
3 principas. Dėmesys aplinkai ir kontekstui
Kultūros paveldo interpretavimas ir pristatymas turėtų skatinti materialiųjų ir
nematerialiųjų kultūros paveldo vietovių verčių apsaugą jų natūraliojoje aplinkoje,
kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose.
4 principas. Autentiškumo išsaugojimas
Pagarba kultūros paveldo vietovių autentiškumui reiškiama atskleidžiant jų istorinio audinio reikšmę ir kultūrines vertes, saugojant jas nuo neigiamo ardančios
interpretuojamosios infrastruktūros poveikio, lankytojų spaudimo, netikslaus arba
nepriimtino interpretavimo.
5 principas. Tvarumo planavimas
Kultūros paveldo interpretavimas ir pristatymas turi prisidėti prie tvarios kultūros
paveldo vietovių apsaugos, skatinant visuomenės supratimą ir dalyvavimą apsaugos darbuose, užtikrinant ilgalaikę interpretuojamosios infrastruktūros priežiūrą ir
nuolatos tikrinant interpretacijų turinį.
6 principas. Aprėpties principas
Kultūros paveldo interpretavimas ir pristatymas turi remtis aprėpties principu:
padėti visoms suinteresuotosioms šalims ir bendruomenėms dalyvauti rengiant ir
įgyvendinant interpretavimo programas.
7 principas. Tyrimų, mokymo ir vertinimo svarba
Būtina parengti technines ir profesines kultūros paveldo interpretavimo ir pristatymo gaires, apimančias technologijas, tyrimus ir mokymus. Tokios gairės turi
būti pritaikytos atitinkamiems socialiniams kontekstams ir užtikrinti juose tvarią
veiklą.

Ekskursija su gide Šv. Pranciškaus
Asyžiečio ir šv. Bernardo
bažnyčioje Vilniuje.
Sigito Gaudėžos fotografija
© Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos, Lietuva
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Georges Calteux
Kultūros paveldo departamentas, Liuksemburgas

Dvylika naudingų patarimų
imantis kurti kultūros paveldo
maršrutą*
Tradicija prasminga tik tada, kai palieka erdvės jos šiandieniam apmąstymui ir
yra kas nors daugiau nei sustingusi amžinybė.
Paul Ricoeur

1.

Pradėkite nuo išsamių istorinių tyrimų.

2.

Nesiimkite kitų darbų pirmiausia neatlikę archeologinių kasinėjimų.

3.

Sukurkite su visuomenės reikmėmis suderintą švietimo metodų koncepciją.

4.

Palyginkite savo kultūros paveldo maršrutą su kitų sukurtais maršrutais, ypač
atkreipkite dėmesį į kultūrų įvairovę.

5.

Visus restauravimo darbus atlikite griežtai pagal Europos Tarybos konvencijų ir
chartijų nuostatas.

6.

Surinkite išsamius istorinius ir geografinius duomenis apie kuriamo maršruto
vietoves.

7.

Sukurkite kokybišką ir aiškią nedviprasmiškų rodyklių sistemą.

8.

Parenkite maršrutui pritaikytą audiovizualinę informaciją.

9.

Parenkite visą leidinių seriją: išsamią studiją, brošiūrėlę, leidinius skaitmeniniais
formatais.

10. Į paveldo maršrutą įterpkite šiuolaikinių kultūrinių renginių: koncertų, teatro
spektaklių ar pan.
11. Užtikrinkite dinamišką kultūros paveldo ir šiuolaikinės kūrybos ryšį.
12. Visa, ką norite pasakyti rodydami paveldo objektus, turi būti aiškiai matoma ir
suvokiama.

* Šie patarimai suformuluoti pagal ekspertų išvadas, pateiktas per pasitarimą, vykusį 1987 m. Europos Tarybai paskelbus Europos kultūros kelių programą.

Marianne Lehtimäki ir Alfredas Jomantas
III Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumo darbo grupė

Naudingos pamokos*
Norėdami stiprinti iš vietos kultūros išteklių plėtojamą turizmą, vietos
paveldą ir kraštovaizdį turime laikyti visuomeninėmis vertybėmis. Tik patys gerbdami ir saugodami šiuos išteklius sugebėsime dalytis savo vertybėmis su kitais žmonėmis.
Vietos ir regionų valdžia yra atsakinga už bendruomenes, kultūrą ir
aplinką tausojančio turizmo rėmimą ir populiarinimą miestuose ar regionuose. Visų pirma reikia pradėti nuo kaimo ar miesto kraštovaizdžio. Tai
pamatinis kultūrinis kontekstas, sudarantis pradinius turizmo vystymo
išteklius.
Žinoma, turizmui naudojama esama infrastruktūra ir ištekliai, bet ši
veikla neturėtų kelti grėsmės darniam visuomenės vystymuisi. Todėl nepaprastai svarbu įvertinti, kokia naudojimo „našta“ nebus per sunki vietos
ištekliams. Sprendžiant šiuos klausimus svarbiausia yra vietos gyventojų
nuomonė ir patirtis, įgyjama bendradarbiaujant paveldą ir turizmą tvarkančioms žinyboms.
Stiprinkime vietos dvasią – atraskime tai, kas paprasta ir įprasta, savitumą ir plėskime kultūros paveldo sampratą
Į vietos ekonomiką ir gyvenseną neatsižvelgiantys turizmo projektai yra rizikingi
ir gali nepavykti. Izoliuodami paveldą ir turistus muziejuose, darome meškos pa* Tekstas parengtas pagal Forumo plenarinių ir darbo grupėse vykusių teminių diskusijų išvadas.
Forumo metu buvo organizuotos keturios teminės diskusijos: „Kultūrinio turizmo organizavimas
miestuose“, vedė antropologijos daktarė turizmo konsultantė Tomke Laske (Belgija) ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto daktarė Marija Drėmaitė (Lietuva); „Kultūrinio turizmo poveikis kaimo
vietovėms ir vietos tradicijoms“, vedė Švedijos nacionalinės paveldo tarybos atstovė Ewa Bergdahl
ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto daktarė Loreta Skurvydaitė; „Turizmo vadyba kultūros paveldo vietovėse“, vedė archeologė, paveldo objekto vadybininkė Paula Wilson (Suomija) ir Lietuvos
turizmo asociacijos generalinis direktorius Kęstutis Ambrozaitis; „Vietinė, regioninė ir tarptautinė
partnerystė“, vedė Norvegijos kultūros paveldo direktorato Technologijų vystymo skyriaus vadovė
Reidun Vea ir kultūros ir turizmo konsultantas Martynas Užpelkis (KULTUR, Lietuva).
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slaugą paveldui, turistams ir visai visuomenei. Derėtų turistams siūlyti tokią veiklą ir
produktus, kuriems yra naudojami vietos ištekliai, susiję su vietos ūkiu ir žmonėmis.
Vietovės tradicijos, ūkis ir joje gyvenantys žmonės yra kultūrinio kraštovaizdžio dalis
ir išlikimo garantija.
Neatskleistą turizmo potencialą atrasime naujai įvertinę kasdienį gyvenimą ir
aplinką, pažvelgę į įprastą kasdienybę svečių akimis kaip į egzotišką ir nematytą;
taip pat išplėtę kultūros paveldo sampratą, padarę jį pasiekiamą atsižvelgdami į kitų
pasiūlymus bei interpretacijas. Integruotasis turizmas apima įvairialypį materialųjį ir
nematerialųjį paveldą, šiuolaikinę kultūrą, vietos savitumą ir sezoninę veiklą. Jokia
tradicija negyvuoja skyrium nuo kitos veiklos, tad reikia skatinti nuolatinį amatų mokymą ir šiuolaikinę jų interpretaciją. Svarbu pripažinti ir skirtingų kartų bei kultūrinių
grupių ar sluoksnių vertybes.
Savanorių organizacijos ir vietinių gyventojų susidomėjimas – tai tikrieji vietos
paveldo ramsčiai. Vietos gyventojų patirtis ir išmanymas, energija ir sukurti tinklai
padeda tvirtai susieti kultūros paveldą su visuomenės raida ir nuolatos prižiūrėti
istorinės aplinkos kokybę. Šie žmonės – turizmo ir kultūros paveldo sektorių bendradarbiavimu labiausiai suinteresuoti asmenys.
Stebėkime poveikį ir įvertinkime pažangą
Turizmas nėra panacėja. Tai ilgalaikis sunkus darbas puoselėjant ir vystant kokią
nors vietovę ar regioną. Nereikėtų vertinti vien jo pranašumų ir laimėjimų. Jeigu
nesuvoksime tikrosios paveldo vertės ir patrauklumo, turistinis produktas, kurį siūlysime, taps klastote ir juo teks nusivilti. Svarbiausia – išlaikyti pusiausvyrą tarp turistų
skaičiaus ir jų daromo poveikio paveldui bei kitiems vietos traukos objektams. Iš
šioje knygoje pateiktų pavyzdžių matyti, kaip svarbu yra padaryti teisingą strateginį
sprendimą, taikyti ilgalaikę visapusišką politiką ir reguliariai vertinti turizmo poveikį
aplinkai ir paveldui.
Visuomenės dalyvavimas – tai demokratijos teisių įgyvendinimas, užtikrinantis
tvarųjį turizmo valdymą. Reikėtų pasiekti bendrą sutarimą, kaip ir kiek bendruomenės norėtų plėtoti turistinę veiklą savo vietovėse. Lemiamą reikšmę turi teisingi prioritetai: vietos bendruomenė privalėtų suvokti ir įvertinti savo paveldą gerokai prieš
tai, kai vietovėje apsilankys pirmieji užsienio turistai. Reikia užbėgti galimiems konfliktams už akių. Demokratiškai ir pagarbiai dalijamasi viešąja erdve tada, kai vietos
bendruomenė yra savo gyvenamosios erdvės šeimininkė, o svečiai paiso nustatytų
taisyklių.
Kokybiškam turizmui plėtoti reikia mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Taip pat
reikia riziką įvertinančios politikos. Be veiksmingų turizmo tolydaus vystymo strate-

gijų, parengtų kruopščiai apsvarsčius reklamos tikslus, įvertinus rinkos segmentus ir
vietos gyventojų toleranciją, investicijos į turizmo plėtrą gali paskatinti rinkos dėsnių
nulemtą turimų resursų išeikvojimą.
Partnerystės svarba vaisingam bendradarbiavimui
Visos suinteresuotosios šalys turi siekti efektyvaus bendradarbiavimo. Būtina visais lygiais tarpusavyje bei tarp šalių ir regionų dalytis įgytomis žiniomis, patirtimi ir
gera praktika tvariojo turizmo valdymo ir vystymo srityje.
Turizmo vadybos įgūdžiai įgyjami keičiantis patirtimi ir mokantis iš savo ir svetimų klaidų. Dalijimasis ištekliais ir įgūdžiais gali padėti sutaupyti ir „užsidirbti“ pinigų.
Bendras turistinių maršrutų valdymas padeda mažinti rinkodaros išlaidas, o partnerystė kartais tampa būtina sąlyga dotacijoms gauti. Partnerių veikla kuria sinergiją:
susivienytos jėgos yra daug stipresnės ir efektyvesnės. Bendradarbiavimas skatina
kūrybiškumą, padeda gauti pridėtinę vertę ir gali padėti susidoroti su globalizacijos
keliamais uždaviniais.
Bet sykiu partnerystė reiškia ir išlaidas – susitikimams ir pokalbiams reikia laiko.
Partnerystei gali pakenkti vadovų ir personalo kaita. Partneriams reikia daryti nuolaidas: šiek tiek atsisakyti savo tapatybės, gal net nepriklausomybės. Turite pasikliauti
ne tik savimi, bet ir savo partneriu.
Tvarusis valdymas
Turistinės vietovės ir pramogos pristatomos rinkai keliais etapais, tam tikru metu
gali prireikti valstybinio finansavimo. Ne visi objektai turi būti atviri vartotojams, net
jeigu jie kam nors (dažniausiai nekilnojamojo turto supirkėjams) galėtų teikti daug
pelno. Vietos bendruomenės neturėtų tvariojo turizmo vystymo patikėti investuotojams. Pašaliečiams nerūpės bendruomenės problemos, visuomenės keliami uždaviniai, kultūros vertybių puoselėjimas ir investicijos į vietos gyventojų lavinimą. Tai
vietos bendruomenės uždaviniai. Tinkamai valdydama vietos turizmą ji gali sutelkti
resursų šiems uždaviniams spręsti.
Nemažą dalį tiesiogiai ir netiesiogiai iš turizmo gaunamų pajamų derėtų investuoti į vietovės ar regiono plėtrą. Šituos pinigus reikėtų skirti kultūrinių ir gamtinių
išteklių apsaugai, priežiūrai ir tinkamam vystymui.
Šiuolaikinis istorinių pastatų naudojimas
Pastatų „perdirbimas“ – taupus ir išmintingas išteklių naudojimo pavyzdys. Daugelį istorinių pastatų galima atgaivinti. Pagerinus jų būklę, juos galima naudingai
pritaikyti turizmui. Pastatų perkūrimas užtikrina, kad būtų sunaudojama mažiau iš-
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teklių, o produktyvumas didėtų. Kartu šitaip prisidedama prie to, kad istoriniai pastatai kaimo ir miesto vietovėse išliktų ir turėtų ateitį. Atliekant projekto ekonominio
efektyvumo tyrimą, sudarant planą, atliekant restauravimo ir statybos darbus būtina
turėti profesinių įgūdžių ir išmanyti vietovę.
Naujas istorinių pastatų panaudojimas gali pagerinti ir vietinių istorinių amatų
išmanymą.
Kultūrinės sąveikos skatinimas
Turizmas skirtas įvairaus amžiaus žmonėms, kurie domisi įvairiausiais dalykais ir
turi skirtingų įgūdžių. Pajusti, pabendrauti, paskanauti, atrasti, pakeliauti, susitikti,
sudalyvauti ir sužinoti – visa tai sudaro paprastą žmogaus gerovę. Kokybiškas turizmas prisideda prie kultūrų dialogo. Įvairialypė patirtis leidžia praturtinti mūsų suvokimą, lavina mūsų gebėjimą suprasti ir atjausti kitus. Mokydamiesi iš kitų kultūrų
įgyjame ir įvairesnių įgūdžių spręsti savas problemas.
Būti svetingiems šeimininkams reiškia rūpintis žmonėmis, puoselėti tradicijas ir
paveldą ir supratingai vertinti įvairias kultūras. Kartu tai reiškia atsakingą vartojimą ir
gamybą, kurie neleistų pereikvoti ir iššvaistyti aplinkos ir kultūros išteklių ir mažintų
jų taršą. Tokį supratimą reikėtų ugdyti jau vaikų darželiuose ir mokyklose. Tada integruotas kultūros išteklių naudojimas ir turizmo sklaida galėtų prisidėti prie socialinių, ekonominių ir šviečiamųjų visuomenės tikslų, ir kartu didintų viso Baltijos jūros
regiono saugumą ir skatintų demokratijos raidą.
Lietuvoje kovo mėnesį šv. Kazimiero dieną Vilniaus gatvėse ir skveruose
šurmuliuoja amatų mugė. Tai puikus renginys, kuriame galite susipažinti
su senosiomis tradicijomis, materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu ir įsigyti įvairiausių turistams siūlomų gaminių. Nuo XVII a. piligrimai gausiai
rinkdavosi Vilniuje paminėti vienintelio Lietuvos šventojo dienos. Po pamaldų Vilniaus arkikatedroje žmonės neskubėdavo skirstytis. Šitaip atsirado vadinamoji Kaziuko mugė, šiandien suburianti tūkstančius prekeivių,
pirkėjų ir smalsuolių.
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Sovietmečiu į Kaziuko
mugę buvo suvežama
dirbinių iš viso regiono –
Baltarusijos, Rusijos,
Ukrainos. Ir šiandien į šią
tradicinių amatų mugę
susirenka amatininkų iš
visos Lietuvos: kalviai,
puodžiai, tapytojai ir kiti
meistrai siūlo pirkėjams
savo rankdarbius. Mugėje
galite rasti įvairios kokybės
ir meistrystės dirbinių
ir kainų, besirungiančių
su pigiomis prekėmis iš
Azijos.
Alfredo Jomanto fotografija

Vaikai ir jaunimas Vilniaus Kaziuko mugėje.
Ewos Bergdahl fotografija

Tradiciniais lietuviškais ornamentais puoštos
džiovintų žolynų verbos Verbų sekmadienį nešamos
šventinti į bažnyčią, paskui jomis puošiami namai.
Verbų rišimas – sena Vilniaus krašto tradicija, gyva ir
naujoviškai interpretuojama ir šiandien. Jaunosios
kartos rišėja prekiauja savo dirbiniais Kaziuko
mugėje Vilniuje.
Alfredo Jomanto fotografija
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Prof. Mike Robinson, Lidso universiteto Turizmo ir kultūros katedros vedėjas, Turizmo ir kultūros kaitos centro direktorius, kelių knygų šia tema autorius ir sudarytojas, žurnalo Journal of
Tourism and Cultural Change įkūrėjas ir vyriausiasis redaktorius, Skandinavijos turizmo žurnalo
redaktoriaus pavaduotojas, kelių kitų tarptautinių žurnalų redakcinių kolegijų narys.
Torunn Herje, archeologė, Šiaurės Trionelago pajūrio muziejaus Woxengs kolekcijos Riorvike
(Norvegija) direktorė ir kuratorė.
Anja Praesto, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistė, jau dešimtį metų domisi Vakarų Švedijos
regionu, jo viduramžių istorija; šiuo metu ji dirba Vesterjotlando muziejuje, viename seniausių
Švedijos miestų – Skaroje.
Anton Pärn, archeologas, Estijos atstovas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo darbo grupėje, Estijos kultūros ministro pavaduotojas kultūros paveldo klausimais, atsakingas už
paveldo apsaugą, valstybinius muziejus, viešąsias bibliotekas ir liaudies kultūrą; vadovauja ir
koordinuoja valstybines paveldo programas.
Dagnis Dedumietis, istorikas, Latvijos karo muziejaus padalinio Kalėdų mūšių muziejaus direktorius; 2007 m. buvo apdovanotas Latvijos kultūros ministerijos prizu už sėkmingą Pirmojo
pasaulinio karo fortifikacijų rekonstrukciją.

Magnús Skúlason, architektas, neseniai pasitraukęs iš Islandijos architektūros paveldo tarybos vadovo posto; iki tol buvo Islandijos atstovas Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo
darbo grupėje.
Sven Kalmring, archeologas, dirbantis Šlėzvige įsikūrusiame Archeologijos muziejuje, priklausančiame Šlėzvigo-Holšteino krašto muziejų fondui; vikingų amžiaus, jūrinės archeologijos ir uostų įrangos specialistas.
Sallamari Tikkanen, tyrėja, domisi regioniniu bendradarbiavimu povandeninio paveldo srityje, dirba Suomijos nacionalinės antikvarinių vertybių tarybos Jūrų archeologijos skyriuje.
Iwona Pomian, Povandeninės archeologijos skyriaus vadovė, atsakinga už povandeninio kultūros paveldo apsaugą Lenkijos Pomeranijos rajone; taip pat dalyvauja regioninio bendradarbiavimo projektuose povandeninio paveldo srityje.
Dr. Björn Varenius šiuo metu vadovauja Baltijos jūros regiono šalių povandeninio paveldo apsaugos darbo grupei, yra Švedijos nacionalinių jūrų muziejų kultūros paveldo skyriaus direktorius; archeologas, tyrėjas, daugiausia domisi Šiaurės Europos geležies amžiaus gyvenvietėmis,
laivų statyba ir geležies amžiaus bendruomenių santvarka.
Prof. Gregory Ashworth dėsto paveldo valdymą ir miestų turizmą Groningeno universitete, Nyderlanduose; daugelio universitetų kviestinis egzaminuotojas, kelių redakcinių kolegijų
ir įvairių tarptautinių akademinių tyrimo tinklų narys, Vengrijos geografijos draugijos garbės
narys.
Dr. Terje M. Nypan parašė daktaro disertaciją iš organizacijų sociologijos, yra Norvegijos kultūros paveldo direktorato vyresnysis konsultantas; pirmininkauja Europos darbo grupei, nagrinėjančiai Europos Sąjungos direktyvų ir kultūros paveldo klausimus.
Dr. Monika A. Murzyn, ekonomistė, laisvalaikio organizavimo ir paveldo vadybos specialistė,
Krokuvos ekonomikos universiteto Urbanistinės plėtros katedros docentė, dirba Tarptautinio
kultūros centro Europos paveldo tyrimų institute.
Michael Lauenborg, Danijos kultūros paveldo agentūros vyresnysis patarėjas, Erdvinio planavimo ir potyrių ekonomikos skyriaus vadovas.
Dag Myklebust, meno istorijos magistras, dirba Norvegijos kultūros paveldo direktorato
vyresniuoju patarėju tarptautiniais klausimais, atsakingas už dvišalį tarpvalstybinį Norvegijos
Karalystės ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje; daugelio Europos
universitetų kviestinis lektorius.
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Thomas Hjelm, pramoninės inžinerijos mokslų magistras, specializuojasi rinkodaroje; verslo
plėtros ir projektų vadybos konsultantas Švedijoje.
Christa Ringkamp rengė projektą „Svajonių sodai: istoriniai Saksonijos-Anhalto parkai“, www.
gartentraeume-sachsen-anhalt.de, ir dalyvauja projekte „Vokietijos sodų tinklas“, www.gartennetz-deutschland.de, kurį vykdo Vokietijos sodų regioninių iniciatyvų federalinė asociacija.
Anne Parikka, Suomijos nacionalinės antikvarinių vertybių tarybos Olavinlinos ir Hamės pilių
koordinatorė; nuo 2000 m. Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos tarybos narė, nuo
2002 m. šios organizacijos sekretorė; Be kitų pareigų, 2004 m. jai patikėtas ir Kultūrinio turizmo
strategijos darbo grupės pirmininkės postas.
Michel Thomas-Pennette, Europos kultūros kelių instituto Liuksemburge direktorius.
Dr. Torkel Molin, Gotlando universiteto Švedijoje tyrėjas, dalyvavo keliuose mokslinio tyrimo
projektuose Umeo universiteto Regioninių tyrimų centre; labiausiai domisi Švedijos paveldo
valdymu, paveldo, kaip išteklių, naudojimu.
Grete Horntvedt, socialinės pedagogikos magistrė, vykdančioji Norvegijos paveldo departamento (Norsk Kulturarv) direktorė; buvusi Oslo švietimo ir kultūros komisarė ir Oslo prekybos
ir urbanistinės plėtros komisarė.
Liutauras Kraniauskas, sociologijos mokslų daktaras, Klaipėdos savivaldybės Tarptautinių
ryšių ir turizmo skyriaus vadovas; nuo 2006 m. atstovauja Klaipėdos miestui Europos nacionalinių paveldo organizacijų tinkle; skaito paskaitas apie socialinių ir turizmo tyrimų metodologijas, vartotojiškąją kultūrą, nacionalizmą ir sociologiją Klaipėdos universitete ir Vakarų Lietuvos
verslo kolegijoje.
Fryderyk Tomala, ekonomikos mokslų daktaras, 2000 m. pasitraukė iš užsienio prekybos įmonės, eksportavusios Lenkijoje statytus laivus. Rūpinosi šios įmonės finansais ir buvo jos valdybos
narys. 2001 m. įstojo į Jūrų muziejaus bičiulių draugiją Gdanske, o 2004 m. tapo jos pirmininku.
Ole Vistrup, Danijos škunų nuomos bendrovės „Seil&Damp“ atstovas, Baltijos jūros regiono
turizmo komisijos valdybos narys (1992–2003), Saugumo tarybos narys, nevyriausybinės
organizacijos „Europos jūrų paveldas“ informacinio biuletenio redaktorius, vienas iš Danijos
žvejybos laivo „Anne Elise“ savininkų.
Jacob von Ehrenheim, ekonomistas, tyrinėjantis žemės ūkio klausimus, Grensės (Grönsöö)
kultūros ir istorijos fondo valdybos narys, Grensės projekto Valdymo komiteto narys; projekte dalyvauja Grensė, Upsalos lėno savivaldybė ir Švedijos žemės ūkio universiteto Landšafto
architektūros katedra. Šio projekto tikslas – suteikti žinių, reikalingų valdant ir saugojant istorinius parkus.
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Hans Sandström, statinių restauravimo architektas, meno magistras (meno istorija, filosofija, kultūros geografija), neseniai pasitraukė iš Švedijos nacionalinės paveldo tarybos. Nuo
pat įkūrimo 2000 m. pirmininkavo Baltijos jūros regiono šalių praktinio statinių saugojimo
ir priežiūros darbo grupei (2000–2007 m.). Bendrame Švedijos, Estijos ir Latvijos statinių
apsaugos projekte buvo atsakingas už mūrininkų dirbtuvių organizavimą Melsokeryje: šiose
dirbtuvėse amatininkai mokosi restauravimo meno restauruodami XVII a. dvarą.
Pekka Kärki, meno istorikas, buvęs Suomijos nacionalinės antikvarinių vertybių tarybos Paminklų ir paveldo vietų skyriaus vadovas, dabar Suomijos kultūros paveldo fondo valdybos
narys (www.kulttuuriperinto.fi).
Ilmars Dirveiks, architektas, dirba UAB „Architektūros tyrimų grupė“ Rygoje (Latvijoje); jo darbo sritis – statinių istorijos tyrimai ir restauravimo koncepcijų rengimas. Dalyvauja regioniniame bendradarbiavime praktinio pastatų išsaugojimo ir priežiūros srityje.
Kjell Andresen, architektas, dirba patarėju Norvegijos kultūros paveldo direktorate ir dalyvauja regioniniame bendradarbiavime praktinio pastatų išsaugojimo ir priežiūros srityje.
Elisa Heikkilä, restauratorė, dirba Suomijos nacionalinės antikvarinių vertybių tarybos Paminklų ir paveldo vietų skyriuje. Atsakinga už valstybės saugomų pastatų restauravimo darbus;
dalyvauja regioniniame bendradarbiavime praktinio pastatų išsaugojimo ir priežiūros srityje.
Georges Calteux, buvęs Kultūros paveldo departamento Liuksemburge direktorius.
Forumo rengėjai ir darbo grupė
Alfredas Jomantas, darbo grupės pirmininkas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadėjas, Lietuva.
Marianne Lehtimäki, darbo grupės koordinatorė, architektė, forumo leidinio redaktorė, konsultantė, Suomija.
Ewa Bergdahl, Nacionalinės paveldo tarybos Paveldo turizmo skyriaus vadovė, Švedija.
Dr. Tomke Laske, socialinės antropologijos ir turizmo konsultantė, Belgija.
Dr. Loreta Skurvydaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė, Lietuva.
Martynas Užpelkis, kultūros ir turizmo sričių konsultantas, organizacijos KULTUR direktorius,
Lietuva.
Reidun Vea, Kultūros paveldo direktorato Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, Norvegija.
Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė
(2006–2007)
Helena Edgren, pirmininkė, Nacionalinė antikvarinių vertybių taryba, Suomija.
Alfredas Jomantas, darbo grupės pirmininkas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas, Lietuva.
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Marianne Lehtimäki, koordinatorė, architektė, Nacionalinės antikvarinių vertybių tarybos
konsultantė, Suomija.
Jan Trane Hansen, Kultūros paveldo agentūra, Danija.
Anton Pärn, Kultūros ministerija, Estija.
Anneli Randla, Nacionalinė paveldo taryba, Estija.
Maire Mattinen, Nacionalinė antikvarinių vertybių taryba, Suomija.
Magnús Skúlason, Architektūros paveldo taryba, Islandija.
Janis Asaris, Valstybinė paminklosaugos inspekcija, Latvija.
Juris Dambis, Valstybinė paminklosaugos inspekcija, Latvija.
Algimantas Degutis, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuva.
Irma Grigaitienė, Kultūros ministerija, Lietuva.
Eva Camerer, Kultūros paveldo direktoratas, Norvegija.
Randi Ertesvåg, Norvegijos archyvų, bibliotekų ir muziejų direktoratas, Norvegija.
Lyder Marstrander, Kultūros paveldo direktoratas, Norvegija.
Marcin Gawlicki, Nacionalinė paveldo taryba, Lenkija.
Jerzy Litwin, Lenkijos jūrų muziejus.
Birgitta Hoberg, Nacionalinė paveldo taryba, Švedija.
Forumo sekretoriatas Kultūros paveldo departamente prie Lietuvos
kultūros ministerijos
Rasa Maciulevičiūtė, forumo sekretorė, vyriausioji specialistė.
Donata Daukšaitė, vyriausioji specialistė.
Aušra Dulevičiūtė-Kavaliauskienė, vyriausioji specialistė.
Nijolė Narbutaitė, vyriausioji specialistė.
Baltijos jūros regiono šalių povandeninio paveldo darbo grupė (2006–2007), surengusi atvirą seminarą povandeninio paveldo tvarkybos tema ir povandeninio kultūros paveldo plakatų parodą „Nauja mūsų praeities ateitis“
Björn Varenius (pirmininkas, Švedija), Morten Gøthche (Danija), Ants Kraut ir Maili Roio
(Estija), Marja Pelanne ir Sallamaria Tikkanen (Suomija), Friedrich Lüth (MeklenburgoPomeranijos žemė, Vokietija), Ralf Bleile (Šlėzvigo-Holšteino žemė, Vokietija), Voldemars
Rains ir Juris Urtans (Latvija), Laisvūnas Kavaliauskas ir Vladas Zulkus (Lietuva), Ivar
Aarrestad (Norvegija), Marcus Lindholm ir Viveka Löndahl (Alandų salos), Iwona Pomian (Lenkija), Dmitry Mazein ir Petr Sorokin (Rusija), Andreas Olsson (Švedija).
Kviestiniai lektoriai
Jonathan Adams, Sautamptono universitetas, Jungtinė Karalystė.
Sven Kalmring, Šlėzvigo-Holšteino žemė, Vokietija.
Atviro, dvarams skirto seminaro „Vietos vertė: geros praktikos pavyzdžiai“ rengėjai.
Baltijos jūros regiono šalių tradicinių amatų ir praktinės pastatų priežiūros darbo
grupė (2006–2007)

Hans Sandström (pirmininkas, Švedija), Kaire Tooming ir Anneli Randla (Estija), Elisa
Heikkilä (Suomija), Sabine Horn (Vokietija), Ilmars Dirveiks (Latvija), Dalia Lungevičienė
ir Kęstutis Jankauskas (Lietuva), Kjell Andresen (Norvegija).
Kviestiniai lektoriai
Tor Broström (Švedija), Indrė Kačinskaitė (Lietuva) ir Pekka Kärki (Suomija).
Baltijos jūros regiono šalių pajūrio kultūros ir jūrinio paveldo darbo grupė (2006–
2007), surengusi atvirą istoriniams laivams skirtą seminarą ir plakatų parodą „Baltijos uostai“
Harald Hamre (pirmininkas) ir Kate Newland (sekretorė, Švedija), Urmas Dresen (Estija),
Leena Koivisto ir Hannu Matikka (Suomija), Jonas Genys ir Laisvūnas Kavaliauskas
(Lietuva), Eivind Lande (Norvegija), Jerzy Litwin, Robert Domzal ir Radoslaw Paternoga
(Lenkija), Kersti Berggren ir Claes Wollentz (Švedija), Morten Hahn-Pedersen (Danija),
Michael Paarmann (Šlėzvigo-Holšteino žemė), Armands Vijups (Latvija) ir Larisa Zubina
(Rusija).
Kviestiniai lektoriai
Joachim Kaiser (Vokietija) ir Jes Kroman (Danija).
Su forumu susijusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Urbanistinis paveldas: tyrimai, interpretacijos ir švietimas“, vykusioje Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Architektūros fakultete, dalyvavusi Baltijos jūros regiono tvariosios
istorinių miestų plėtros darbo grupė
Dr. Jūratė Jurevičienė ir dr. Eglė Navickienė (Lietuva), Gisle Erlien ir Dag Arne Reinar
(Norvegija).
Kiti III Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumo dalyviai ir rėmėjai
Oficialiojo atidarymo sesijos prelegentai
Jonas Jučas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras.
Albinas Kuncevičius, buvęs Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos direktorius.
Sandra Martinsone, dirbo Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) sekretoriate Latvijos pirmininkavimo metu.
Gediminas Miškinis, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės sekretorius.
Francesco Ianniello, Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato Turizmo
skyriaus vadovas.
Plenarinių posėdžių ir seminarų moderatoriai
Kęstutis Ambrozaitis, UAB „Lietuvos turizmo rinka“.
Ewa Bergdahl, Švedijos nacionalinė paveldo taryba.
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Dr. Marija Drėmaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė, Lietuva.
Tomke Laske, antropologė ir turizmo konsultantė, Belgija.
Dr. Justina Poškienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė, Lietuva.
Dr. Loreta Skurvydaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorė, Lietuva.
Reidun Vea, Norvegijos kultūros paveldo direktorato atstovė.
Paula Wilson, archeologė ir paveldo objektų vadybininkė, Suomija.
Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė.
Nacionaliniai ir tarptautiniai rėmėjai
Nijolė Biveinienė, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos skyriaus vedėja.
Sorina Capp, Europos Tarybos Europos kultūros kelių instituto direktoriaus pavaduotoja.
Gintautas Indriūnas, Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos Turizmo paslaugų plėtros skyriaus vedėjas.
Anitra Jankevica, Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriatas, Švedija.
Birutė Kaminskaitė, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vyriausioji specialistė.
Alvitis Lukoševičius, Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos generalinis direktorius, Lietuva.
Anne Päkkilä, Suomijos švietimo ministerija, Kultūros eksporto skyrius, specialioji vyriausybės
patarėja.
Diana Paknytė, Lietuvos kultūros ministerijos valstybės sekretorė.
Saulius Pilinkus, VĮ Vilniaus rotušės ceremonimeistras, Lietuva.
Juozas Raguckas, Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas.
Milda Samulionytė, viešosios įstaigos „Kultūros paveldo akademija“ projektų koordinatorė,
Lietuva.
Daura Semeževičiūtė, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos
skyriaus vedėja.
Paula Tuomikoski, Suomijos švietimo ministerijos Kultūros, sporto ir jaunimo politikos departamento Kultūros eksporto skyriaus vadovė.

Knygoje pateikiamas regiono požiūris į turizmo ir kultūros paveldo sričių savitarpio
santykius ir sąveiką. Spausdinami straipsniai yra parengti pagal garsių tarptautinių
turizmo mokslo specialistų ir patyrusių praktikų pranešimus. Pateikti konkretūs
šios srities pavyzdžiai supažindina su gera praktika integruojant vietines kultūros
paveldo vertybes į turizmo veiklą.
Knygą sudarantys pranešimai buvo skaityti III Baltijos jūros regiono šalių paveldo
forume, vykusiame Vilniuje 2007 m. Geros praktikos pavyzdžių geografija apima
vadinamąsias Baltijos jūros valstybes: Daniją, Estiją, Islandiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Norvegiją, Rusijos Federaciją, Suomiją, Švediją ir Vokietiją.
Forumą organizavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos ir Baltijos jūros šalių kultūros paveldo
monitoringo grupė. Mes skatiname turizmą, grindžiamą vietinėmis vertybėmis:
vietos gamta, kultūriniu kraštovaizdžiu, paveldu, tradicijomis, amatais ir įgūdžiais,
kultūros renginiais, o sykiu ir šiuolaikine kultūra bei menu.

