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9.00 Dalyvių registracija. Kava
Ekskursija po Kauno įgulos karininkų ramovę

10.00 Muzikinis sveikinimas
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras

10.10 Konferencijos atidarymas
Dr. Rūta Pileckaitė
LR Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento 

Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vedėja

Asta Naudžiūnienė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė

10.20 Susipažinimo užduotis „Su kokiu klausimu šiandien čia atvykau?“
Moderuoja Julius Paplauskas 
VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ direktorius

10.45 Homo ludens: žaidimas, kaip įtraukianti vartotojo sąsaja
Prof. dr. Rimvydas Laužikas 
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas

11.05 Vartų į kultūros paveldą nauda visuomenei, 
planuojamos paslaugos

Eugenijus Stratilatovas 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 

pavaduotojas strateginei plėtrai

11.25 Kultūros paveldas ir žmonės: verbalinės ir neverbalinės sąsajos
Juozas Markauskas 
UAB „Dizi“ projektų direktorius, Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos 

viceprezidentas

11.45 Triados „Mano geriausia projektinės veiklos patirtis“
Moderuoja Julius Paplauskas 
VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ direktorius

12.20 Pietūs

13.00 Skaitmeninė architektūros istorijos tyrimų platforma kaip „paveldo 
bendruomenės“ kūrimo įrankis (autc.lt atvejis)

Dr. Vaidas Petrulis  
Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas

Konferencijos programa



13.20 Virtuali lokalaus architektūros paveldo apsauga – trūkumai 
ir privalumai

Dr. Ingrida Veliutė 
VDU ir VDA Kauno fakulteto lektorė, Mokslo projekto „Mediniai miestai“ – 

architektūros duomenų bazė“ vadovė

13.40 Užduotis „Pasaulio kavinė“
Moderuoja Julius Paplauskas 
VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ direktorius

14.10 Kavos pertraukėlė

14.25 Krašto paveldo gidas: keliauk, pažink ir bendrauk
Jurga Bardauskienė 
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Kraštotyros 

ir skaitmeninimo skyriaus vedėja

14.45 Žinynas „Marijampolės gatvės“ – įveikti iššūkiai, naudinga patirtis 
ir tęstinumas 

Vaidas Baranauskas 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjas

15.05 Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis 
paveldas internete

Edita Rudminaitė 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 

vyresnioji bibliotekininkė

15.25 Užduotis „Pasaulio kavinė“. Dienos refl eksija ir uždarymas
Moderuoja Julius Paplauskas 
VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ direktorius

Organizatorius

Rėmėjai:

Partneriai:

LIETUVOS KARIUOMENĖS
KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ



Dr. Vaidas Petrulis
Apie save: Esu architektūrologas, KTU Architektūros ir statybos instituto mokslo darbuotojas, 

XX a. architektūros istorijos, architektūros ir politikos sąveikų, Kauno modernizmo paveldo 

tyrėjas. Studijavau Vytauto Didžiojo universitete menotyrą, Turku universitete (Suomija) kul-

tūros istoriją. Publikavau tekstų apie Lietuvos moderniąją architektūrą bei architektus, kuriu 

internetinį Lietuvos architektūros istorijos archyvą www.autc.lt. 

Pranešimas: „Skaitmeninė architektūros istorijos tyrimų platforma kaip „paveldo bendruome-

nės“ kūrimo įrankis (www.autc.lt atvejis)“.

Vaizdų, dokumentų, patirties liudijimų prieinamumas socialinės medijos formomis kardinaliai 

keičia informacijos, veikiančios mūsų kasdienybę, srautus ir paskatina naujų kolektyvinės 

atminties formų radimąsi. Virtualizacija keičia ne tik įprastas turinio kūrimo ir perteikimo 

praktikas, bet ir patį suvokimą kaip reiškinį. Pranešime dalinamasi patirtimi, įgyta vykdant KTU 

Architektūros ir statybos instituto projektą www.autc.lt. 

Kredo: Cogito, ergo sum (Mąstau, vadinasi, egzistuoju). R. Dekartas

Eugenijus Stratilatovas
Apie save: Kauno technologijos universitete įgijau viešojo administravimo diplomą, vėliau 

studijavau MRU ir VU. Projektų valdymo magistro laipsnį įgijau Liverpulio universitete. 

Šiuo metu esu Lietuvos nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojas stra-

teginei plėtrai, atsakingas už bibliotekos strateginių krypčių formavimą, veiklos tobulinimą 

bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Pranešimas: „Vartų į kultūros paveldą nauda visuomenei, planuojamos paslaugos“.

Kredo: Viskas priklauso nuo požiūrio taško.

Juozas Markauskas
Apie save: Nuolatos dalyvauju nacionaliniuose ir tarptautiniuose kultūros paveldo skaitme-

ninimo ir sklaidos projektuose, dėstau ICCROM „SOIMA: Sound and Image Collections 

Conservation“ programos kursuose. Šiuo metu esu Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos 

viceprezidentas ir UAB „Dizi“ projektų direktorius.

Pranešimas: „Kultūros paveldas ir žmonės: verbalinės ir neverbalinės sąsajos“. 

Paveldo saugojimas ir jo susiejimas su žmonėmis papildo vienas kitą. Kartu didėjantis visuome-

nės dalyvavimas kultūros paveldo aprašymo procese skatina paveldo pakartotiną kūrybišką 

naudojimą peržengiant institucines ir geografi nes ribas. Visuomenės dalyvavimas ir atvira 

prieiga gali padėti įgyvendinti „kultūros paveldo visiems“ viziją ir skatinti visuomeniškumą.

Kredo: Kita stotelė – atviri susieti duomenys.

Prof. dr. Rimvydas Laužikas
Apie save: Esu mokslininkas. Dirbu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 

katedroje. Mano moksliniai interesai apima gana platų tarpdisciplininį lauką, esantį kažkur 

tarp istorinių laikų archeologijos (bažnyčių archeologija, LDK gastronominė kultūra), paveldo 

informacijos ir komunikacijos, muziejų (muzeologija) ir skaitmeninių technologijų. 

Pranešimas: „Homo ludens: žaidimas, kaip įtraukianti vartotojo sąsaja“.

Trumpai aptariama žaidimų reikšmė kultūroje ir žaidimo, kaip vartotojo sąsajos (įrankio) 

taikymo galimybės, kuriant skaitmeninius paveldo komunikacijos produktus.

Kredo: Nesigraužk dėl to, ko negali pakeisti ir stenkis spręsti tas problemas, kurios yra pasie-

kiamos tavo protui ir tavo rankoms.

Konferencijos pranešėjai



Jurga Bardauskienė
Apie save: Esu Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėja. Atsakinga už kraštotyros veiklą 

bibliotekoje bei šios veiklos koordinavimą Klaipėdos regiono bibliotekose, dokumentinio 

kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą bei skaitmeninimą, bibliografi nį darbą, NBDB kūrimą 

ir koordinavimą bibliotekoje. Nuo 2015 m. projekto „Bendradarbiaujančios ir kuriančios bend-

ruomenės – krašto pažinimui“ dalyvė, atsakinga už Krašto paveldo gido turinio plėtrą.

Pranešimas: „Krašto paveldo gidas: keliauk, pažink ir bendrauk“. 

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekos kuriamas interaktyvus Krašto paveldo gidas, 

kuriuo siekiama populiarinti atminties institucijų suskaitmenintą kultūros paveldą. 

Kredo: Bet kuris darbas truks ilgiau nei įsivaizduojate.

Edita Rudminaitė
Apie save: Esu labiau praktikė, negu teoretikė, mėgstu aiškumą ir nuoseklumą. Nuolat mo-

kausi dirbti komandoje, nes tik taip  pasiekiami geriausi rezultatai. Mano pagrindinis tikslas –

kurti šiuolaikišką, įdomią biblioteką virtualioje erdvėje, populiarinti dokumentinį paveldą, 

organizuoti edukacines veiklas vaikams ir moksleiviams.

Pranešimas: „Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete“.

Kredo: Pradėjęs darbą, pabaik.

Dr. Ingrida Veliutė
Apie save: Inicijuoju ir įgyvendinu nacionalinius ir tarptautinius mokslo ir mokslo populiari-

nimo projektus. Esu VDU ir VDA Kauno fakulteto lektorė, domiuosi utilitaraus architektūros 

paveldo apsauga bei panaudojimu ir skaitmenizavimo procesais.

Pranešimas: „Virtuali lokalaus architektūros paveldo apsauga: trūkumai ir privalumai“.

Trumpai pristatoma, kaip naujosios technologijos skverbiasi į Lietuvos architektūros paveldo 

apsaugos ir animavimo sritis. Aptariamos lietuviškos mokslinių tyrimų pagrindu sukurtos 

duomenų bazės ir aiškinama, kaip tikslinėse duomenų bazėse sukaupta informacija gali būti 

naudojama animuojant paveldą per tarptautinius virtualius tinklus.

Kredo: Pajausti aplinką galima uodžiant kvapus ir girdint garsus, o architektūrą geriausia 

pažinti ją liečiant!

Vaidas Baranauskas
Apie save: Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje dirbu nuo 2008 m., Informa-

cijos skyriaus vedėju – nuo 2011 m. Savo darbe daug dėmesio skiriu informacijos apie kraštą 

sklaidai ir aktualiam praktiniam pritaikymui plačiajai visuomenei virtualioje erdvėje: parengiau 

kelias virtualias parodas ir skaitmeninį žinyną „Marijampolės gatvės“. Organizuoju ir vedu kom-

piuterinio raštingumo mokymus, įtraukdamas į programą naujas ir aktualias temas bei formas.

Pranešimas: „Žinynas „Marijampolės gatvės“ – įveikti iššūkiai, naudinga patirtis ir tęstinumas“.

Kredo: Siek neįmanomo, kad pasiektum, kas įmanoma.

Julius Paplauskas
Apie save: Esu VšĮ „Kuriančios bendruomenės“ direktorius. Vedu lyderystės, strateginio plana-

vimo, vidinės komunikacijos mokymus bei komandos formavimo renginius verslo organizaci-

joms ir valstybinėms įstaigoms. Nuo 2013 m. organizuoju tarptautinius „Art of Hosting“ tinklo 

renginius švietimo sistemos dalyviams. Esu „Mąstymo mokyklų“ akredituotas lektorius ir kūry-

biškumo dėstytojas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Konferencijos moderatorius.

Kredo: Niekada nepasiduok!



Konferencijos vieta

Kauno įgulos karininkų ramovė
A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas

Kontaktinis asmuo

Dr. Kristina Bartkienė
Vyresn. bibliotekininkė / Skaitmeninimo veiklų KAVB koordinatorė

Senų jų ir retų spaudinių skyrius, 31 kab.

K. Donelaičio g. 8, LT-44213, Kaunas

Tel. (8-37) 32 43 76

El. paštas k.bartkiene@kvb.lt

www.kvb.lt


