PRAKTINIS SEMINARAS
„MEDINIS LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PAVELDAS NUO KAIMO IKI DVARO”
2022 m. rugsėjo mėn. 23-25 d.
Kleboniškių kaimo buities muziejus
Kleboniškių kaimas, Pakalniškių seniūnija, Radviliškio rajonas

PRELIMINARI PROGRAMA
Rugsėjo 23 d. (penktadienis)
9.30-10.00
10.00-12.00

Atvykimas, registracija, kava ir susipažinimas.
Molis statyboje ir apdailoje. Vakar, šiandien ir rytoj.





Istoriniai faktai.
Molis statybose, pasauliniame kontekste.
Molio panaudojimas šių dienų statyboje ir apdailoje, bei puošyboje.
Molio tinkų, dekoro, molio aslos, molio dažų, molinės sienos eskizai.

Meistras Saulius Jackevičius
12.00-13.00

Pietūs

13.00-17.00

Molis statyboje ir apdailoje. Vakar, šiandien ir rytoj (praktiniai užsiėmimai).



Ant paruoštų eskizų (plokščių) renginio dalyviai galės išbandyti praktiškai molio
tinkus, molio aslos mišinius bei molio dažus.
Pasivaikščiojimas po muziejų ir molinių konstrukcijų aptarimas.

Meistras Saulius Jackevičius
17.00-18.00

Pasivaikščiojimas-diskusija Kleboniškių kaimo buities muziejuje: istorija, situacija,
perspektyvos.
Dr. Laura Prascevičiūtė / Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Rugsėjo 24 d. (šeštadienis)
10.00-13.00

Skaitmeninių technologijų pritaikomumas kultūros paveldo objektuose.






Skaitmeninių medijų savybės ir galimybės
Skaitmeninės technologijos trimačiam turiniui kurti
Skaitmeninių realybių technologijos paveldo komunikacijoje
Skaitmeniniai tyrimai
Dronai ir jų galimybės (demonstracija kieme ir duomenų apdorojimas)

Skaitmeninių technologijų specialistas dr. Tadas Žižiūnas
13.00-14.00

Pietūs

14.00-15.30

3D skenavimo inovacijos paveldosaugoje (praktinis demonstravimas)
Šarūnas Prokopimas / Įmonė GeoNovus

15.30-18.00

Praktiniai užsiėmimai: medinių pastatų aplinkos elementų - tvorų – tvarkymas ir
atkūrimas.
Meistras Eugenijus Rimdžius

Rugsėjo 25 d. (sekmadienis)
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje: tendencijos, praktika ir teisinis reglamentavimas.
Lijana Muradian / Kultūros paveldo departamentas
Medis iš vidaus. Dendrochronologija.
Dr. Rūtilė Pukienė / Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai
Kelias nuo įsigijimo iki statybos leidimo. Čiulų dvaro istorija.
Aistis Šimaitis / Čiulų dvaro savininkas

13.00-14.00

Pietūs

14.00-17.00

Praktiniai užsiėmimai: medinių pastatų aplinkos elementų - tvorų – tvarkymas ir
atkūrimas.
Meistras Eugenijus Rimdžius

Svarbi informacija:







Dalyvavimas seminare nemokamas.
Galima dalyvauti nepilnoje mokymų programoje.
Dalyviams suteikiamas dalinis maitinimas (pietūs, vakarienė).
Nakvynės skaičius muziejaus teritorijoje ribotas.
Pilnoje mokymų programoje dalyvavusiems suteikiami dalyvio pažymėjimai.
Priklausomai nuo oro sąlygų ir nenumatytų aplinkybių programa gali būti koreguojama.
Kontaktai registracijai:
Agnė Žilinskaitė, tel.: 861381889, el. p.: zilinskaite.agne@gmail.com
Registracija vyksta iki rugsėjo 20 d.

Organizatorius – VšĮ Kultūros paveldo akademija
Partneris – Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis
Projektą dalinai finansuoja – Lietuvos kultūros taryba

