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ŽINIOS IŠ KONFERENCIJOS:
Siekiant stiprinti Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir
Lietuvos) muziejus ir bibliotekas kaip pagrindinius
vietinius Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT)
propaguotojus per kultūros paveldą, 2021 m. rugsėjo
23–24 d. vyko internetinė konferencija „Darnaus vystymosi
tikslų lokalizavimas Baltijos šalių muziejuose ir
bibliotekose“. Konferenciją organizavo Latvijos muziejų
asociacija, Latvijos nacionalinė biblioteka ir Latvijos
bibliotekininkų draugija bendradarbiaudamos su Estijos
ir Lietuvos muziejų ir bibliotekų asociacijomis ir Latvijos
nacionaline UNESCO komisija. Konferencijoje buvo skaitomi
vietinių ir tarptautinių ekspertų pranešimai, vyko
praktiniai užsiėmimai, skirti pagerinti dalyvių įgūdžius
ir stiprinti pasitikėjimą įvairiomis DVT planavimo,
vertinimo ir komunikacijos priemonėmis ir struktūromis.

Konferencijos dalyviai sutarė tęsti darnaus
vystymosi tikslų įgyvendinimą kultūros srityje,
laikantis šių suderintų nuostatų:

1

Dalyviai pripažįsta, kad tam tikros priemonės
akcentuoja kultūros dimensijas įgyvendinant DVT,
tačiau šios priemonės yra pernelyg fragmentuotos
ir būtina stengtis jas racionalizuoti. Muziejų,
bibliotekų ir archyvų darbuotojams reikia tobulinti savo įgūdžius ir didinti pasitikėjimą DVT
sistema, rengiant mokymus, sudarant tinklus ir
dalinantis geriausia patirtimi. Tokie veiksmai
padidins vietinių ekspertų kompetenciją, sukurs
bendrą kalbą ir užtikrins tolesnių iniciatyvų ir
projektų vystymą, siekiant įgyvendinti Darbotvarkės
2030 uždavinius pagal UNESCO prioritetus kultūros
ir švietimo srityse, atsižvelgiant ir į svarbius
medijų ir informacinio raštingumo klausimus.

2

Konferencijos dalyviai vienbalsiai sutarė
raginti sprendimų priėmėjus visuose lygmenyse
imtis tolesnių priemonių, skirtų integruoti darnaus vystymosi principus į strategines ir politikos planavimo iniciatyvas. Be to, diskusijų metu
konstatuota papildomo konsultavimo būtinybė ir
planavimo, priežiūros, vertinimo ir komunikacijos
priemonių (pvz.: instrukcijų, gairių, sisteminių
dokumentų ir metodologijų) poreikis.
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Konferencijos dalyviai pripažįsta, jog visiškam Dienotvarkės
2030 įgyvendinimui visuose lygmenyse
palaikyti yra būtinas tarpinstitucinis, tarpšakinis ir tarpregioninis,
regioninis bei tarptautinis bendradarbiavimas.
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Dalyviai teigiamai įvertino
estų, latvių ir lietuvių muziejų
ir bibliotekininkų asociacijų darbą
organizuojant aktualią diskusiją konferencijos metu ir pateikė pasiūlymą
būsimus renginius organizuoti platesniu mastu, pritraukiant ir kitų
dalyvių iš Baltijos jūros regiono ir
už jo ribų, kad bendromis jėgomis būtų
spartinamas ir didinamas kultūros
srities indėlis į darnų vystymąsi.

