
DARNAUS (TVARAUS) VYSTYMOSI TIKSLŲ LOKALIZAVIMAS PER  BALTIJOS 

ŠALIŲ MUZIEJUS IR BIBLIOTEKAS 

2021 m. rugsėjo 23–24 d 

Internetinė konferencija muziejų ir bibliotekų profesionalams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

Rugsėjį vyks internetinė konferencija – Darnaus (Tvaraus) vystymosi tikslų (Sustainable 

Development Goals, toliau – SDG) lokalizavimas per Baltijos šalių muziejus ir bibliotekas - 

siekiant sustiprinti muziejus ir bibliotekas kaip pagrindinius vietos veikėjus skatinant tvarų 

vystymąsi per kultūros paveldą. Konferencijos šūkis yra: Klauskite savo bibliotekos! 

Klauskite savo muziejaus! Tai atspindi bibliotekų ir muziejų įsipareigojimą atlikti eksperto ir 

visuomenės patarėjo vaidmenį tvaraus vystymosi klausimais. Konferenciją organizuoja 

Latvijos muziejų asociacija, Latvijos nacionalinė biblioteka ir Latvijos bibliotekininkų 

asociacija, bendradarbiaudama su Estijos ir Lietuvos muziejų bei bibliotekininkų 

asociacijomis. Projekto įgyvendinimą finansuoja UNESCO Dalyvavimo programa (UNESCO 

Participation Programme).  

Konferencijoje bus pristatytos tiek vietinio, tiek tarptautinio sektoriaus ekspertų paskaitos, 

taip pat praktiniai seminarai, kuriuose bus galima pasisemti žinių, išbandyti naudingus 

įrankius ir bendrauti su kolegomis ir bendraminčiais Baltijos šalyse. Konferencijos tikslinė 

auditorija yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos muziejų bei bibliotekų darbuotojai. Konferencija 

vyks anglų kalba. 

Pirmoji konferencijos diena, rugsėjo 23 d., bus skirta suprasti Baltijos šalių strateginio 

vystymosi tikslų regioninį kontekstą. Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriatas 

supažindins su dabartine situacija Baltijos jūros regione, kalbant apie tvaraus vystymosi tikslų 

įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skirdama sėkmei ir iššūkiams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Vilniaus universiteto mokslininkai per SDG prizmę pateiks įžvalgų apie Baltijos šalių 

kultūros lauką. Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir įstaigų federacija bei Europos muziejų 

organizacijų tinklas pristatys, kaip bibliotekos ir muziejai dirbo su SDG Europoje ir Baltijos 

šalyse. Taigi pirmoje konferencijos dalyje bus apibūdinamas vietinis tvaraus vystymosi 

kontekstas tiek geografiniu, tiek abiejų sektorių požiūriu. Vėliau bus pristatyti šeši Baltijos 

šalių muziejų ir bibliotekų atvejų tyrimai, kuriuose bus pateikta informacija apie skirtingus 

SDG aspektus, su kuriais vietos bibliotekos ir muziejai jau dirba, kokius metodus jie naudoja 

ir kaip matuojami projekto rezultatai. Pirmos dienos pabaigoje Baltijos šalių muziejų ir 

bibliotekų kolegos dalyvaus dirbtuvėse, kuriose aptars savo darbo su SDG patirtį vietos lygiu. 

Antrąją konferencijos dieną, rugsėjo 24 d., dalyviai sužinos apie daugybę įrankių, modelių 

ir sistemų, kurios gali padėti muziejams ir bibliotekoms planuoti, stebėti, vertinti ir 

informuoti apie savo darbą su SDG. Bus pristatytos priemonės, kurios bus naudingos 

konkrečiuose muziejų ar bibliotekų kontekstuose, ir naudingos įvairioms paveldo 

institucijoms. Po pristatymo vyks praktinės dirbtuvės, kuriose dalyviai galės daugiau sužinoti 

apie vieną iš priemonių ar sistemų. Antrosios dienos pabaigoje vyks diskusija, kurios metu 

Baltijos šalių muziejų, bibliotekų ir valdžios atstovai aptars, kaip šie sektoriai galėtų 

geriausiai bendradarbiauti remdami SDG. 

 



Norėdami susipažinti su visa konferencijos programa, apsilankykite konferencijos 

svetainėje adresu https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/. 

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Latvijos nacionalinės bibliotekos (NLL) 

„YouTube“ paskyroje, taip pat NLL, Latvijos muziejų asociacijos (LMA) ir Latvijos 

bibliotekininkų asociacijos (LLA) „Facebook“ puslapiuose. Konferencija bus visiems 

prieinama nemokamai. 

Muziejų ir bibliotekų profesionalų registraciją dalyvavimui dirbtuvėse koordinuos 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos muziejų bei bibliotekininkų asociacijos ir tai vyks rugpjūčio 

antroje pusėje. 

Kontekstas 

2015 m. JT Generalinėje asamblėjoje 193 šalių priimta bendra rezoliucija „Perversk mūsų 

pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ Yra ambicinga ir įkvepianti veiksmų 

programa, skirta įvairiausiems pasaulio ekonominiams, socialiniams ir aplinkosaugos 

aspektams. Programa siekiama iki 2030 m. pasaulio plėtrą nukreipti į tvarumą: mažinti 

skurdą, sukurti teisingą visuomenę ir apsaugoti planetą. Rezoliucijoje arba 2030 m. 

Darbotvarkėje išdėstyti 17 tvaraus vystymosi arba pasaulinių tikslų (TVT) ir 169 

paprojekčiai, kurie sujungia aktualiausius pasaulio iššūkius ir įtraukia visus - pilietinę 

visuomenę, privatųjį sektorių, valstybes, valstybių sąjungas, JT ir kitas institucijas. TVT 

pasiekimas priklauso ne tik nuo tarptautinių strateginių dokumentų vykdymo, bet ir nuo to, 

kaip SDG bus pristatomi vietoje, nuo vietos lygmens SDG veiksmų kūrimo, įgyvendinimo, 

stebėsenos ir peržiūros. kiekvienoje atskiroje šalyje. 

SDG lokalizacija vyksta ne tik regioniniu ar nacionaliniu lygiu, bet ir atskiruose sektoriuose. 

Nuo 2015 m. viso pasaulio muziejai ir bibliotekos stengiasi prisidėti prie pasaulinės JT 2030 

m. Darbotvarkės įgyvendinimo ir yra sukaupę reikšmingą darbo tvaraus vystymosi 

klausimais patirtį. Ypač pastarieji dveji metai (2018–2019 m.) parodė didėjantį dviejų 

sektorių įsipareigojimą. 2018 m. Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) sukūrė savo tvarumo 

darbo grupę. 34-oji ICOM generalinė asamblėja 2019 m. Kiote (Japonija) priėmė rezoliuciją 

„Tvarumas ir 2030 m. Darbotvarkės įgyvendinimas - mūsų pasaulio pertvarkymas“. 2019 m. 

Tartu mieste Europos muziejų organizacijų tinklo (NEMO) metinė konferencija „Muziejai 

2030 m. - dalijimasis geresnės ateities receptais“ parodė, kaip muziejai gali į savo veiklą 

įtraukti JT tvaraus vystymosi tikslus ir 2030 m. Darbotvarkę. 

Nuo 2015 m. bibliotekų vaidmenį siekiant SDG akcentavo Tarptautinė bibliotekų asociacijų 

ir institucijų federacija (IFLA). 2017 m. IFLA kongrese buvo pristatytas pasaulio bibliotekų 

žemėlapis su skyriumi apie SDG istorijas. IFLA išleido daugybę leidinių, kuriuose atkreiptas 

dėmesys į bibliotekų vaidmenį, reikšmę ir našumą siekiant SDG. Nuo 2021 m. sausio mėn. 

skyrius „Aplinka, tvarumas ir bibliotekos“ buvo įtrauktas į oficialių IFLA skyrių sąrašą. 

Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuras (EBLIDA) taip pat 

teikia paramą bibliotekoms dirbant su SDG. 2019 m. buvo išleista EBLIDA matrica, įrankių 

rinkinys, padedantis Europos bibliotekoms įsitraukti į tvaraus vystymosi programą „Europa 

2030“. 2020 m. EBLIDA paskelbė darnaus vystymosi tikslus ir įtraukė bibliotekas. Pirmoji 

Europos ataskaita, kurioje pabrėžiama, kad 2030 m. Darbotvarkė Europos bibliotekoms turi 

tapti išplėstinės bibliotekos koncepcijos pagrindu. 



2021 m. Baltijos valstybių muziejai ir bibliotekos susirenka norėdami atrasti ir aptarti 

pasaulinės 2030 m. Darbotvarkės aktualumą Baltijos šalyse, taip pat atrasti unikalius muziejų 

ir bibliotekų vaidmenis įgyvendinant SDG. 

 

Kontaktinė informacija Latvijoje: 

Inga Surgunte 

Latvijos muziejų asociacija 

Latvijos nacionalinė biblioteka 

inga.surgunte@lnb.lv 

+371 299 53235 

 

Kontaktinė informacija Lietuvoje: 

Daina Kamarauskienė,  

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus 

daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt,  

+370 687 40148  

Lietuvos muziejų asociacija 

Lolita Valužienė  

labadiena@museums.lt 

+370 684 23404 
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