PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
Genealogijos, heraldikos ir veksikologijos institutas

PROJEKTO PARTNERIAI
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla
Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija
Rietavo parko bičiulių draugija, Rietavo kultūros centras
Žemaičių dailės muziejus
Trakų istorinis nacionalinis parkas
Merkinės krašto muziejus, Veisiejų regioninis parkas
Kaišiadorių muziejus, Rykantų bendruomenė
Kulių seniūnija, Giliogirio dvaras
Kruonio kultūros centras
Mūro Strėvininkų socialinės globos namai
Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaičių vyskupystės muziejus

PROJEKTĄ GLOBOJA
Rietavo savivaldybės administracija
Kultūros paveldo departamentas
Rietavo kraštiečių klubas
Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios pastoracinė taryba

EPD' 22 RENGINIO IR TARPRTAUTINĖS
KONFERENCIJOS PROJEKTŲ RĖMĖJAI
Kultūros paveldo departamentas
UAB „Plungės lagūna“
UAB „Kauno šilas“
UAB „Garlita“
UAB „Reval baldai“
Lietuvos kultūros taryba

Žodžiai ir darbai ,
gimę iš Gėrio ir Tiesos, amžini.
Net ir sunaikinti jie gali atgimti iš naujo.
Svarbiausia, kad mūsų tikėjimas atgimimo
prasmingumu pranoktų išankstines nuostatas
„tas neįmanoma“ , „o kam to reikia“.

Alfonsas Jocys
1992 metai

***

24-Ą KARTĄ RIETAVE ORGANIZUOJAMOS EPD'22
PROGRAMOS FONAS IR AKCENTAI
Oginskių kultūros paveldo puoselėtojų iniciatyva 1999 m.
rudenį (tada dar nebuvo nei Rietavo savivaldybės, nei
muziejaus) pirmą kartą Rietave pristatyta EPD programa
„Europa, bendras palikimas: istoriniai parkai ir sodai“ padėjo
pagrindą ilgalaikės, tvarios istorinio paveldo pažinimo ir
sklaidos tradicijos susiformavimui. Per prabėgusį laikotarpį
buvo surengta ne tik dešimtys tiesioginių EPD renginių,
pažintinių kelionių, ekspedicijų Oginskių istorijos keliais,
tarptautinių mokslinių konferencijų, bet ir įgyvendinta
tarptautinė Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo
metinių programa. Ypač džiugu, kad organizuojant šiuos
renginius, prasidėjo įvairiuose Lietuvos, Baltarusijos,
Lenkijos regionuose esančių kultūros paveldo židinių
bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo fone ir
įgyvendinama EPD'22 programa. Jos akcentai:
Kunigaikščių Oginskių tvaraus paveldo simboliu tapusios
Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios 150-ųjų metinių
išvakarės, taip pat ir kitos Rietavo istorijai istorijai ypač
reikšmingos sukaktys;
Po ilgesnės pertraukos pirmą kartą Rietave rengiama
Nacionalinio Oginskių kultūros kelio idėjos partnerių ir
bendraminčių apskrito stalo diskusija;
Genealogijos, heraldikos ir veksikologijos instituto
inicijuota Oginskiams skirta tarptautinė konferencija „A.V.
Kojalavičiaus skaitymai“. Tikimės, kad ji suteiks naują
impulsą gilesniam mūsų istorijos ir tapatybės europinio
konteksto suvokimui, tuo pačiu kultūros paveldo išsaugojimo
sprendimų paieškai.

Vaizdas į bažnyčios pusę žiūrint iš oficinos bokšto

EUROPOS PAVELDO DIENŲ'22
„TVARUSIS OGINSKIŲ PAVELDAS
RIETAVE IR KITUOSE
LIETUVOS REGIONUOSE“

PROGRAMA

Oginskių rūmų rekonstrukcijos 3D vaizdas. (Ž. Buržinskas)
Buvusios Oginskių rezidencijos kvartalas iš paukščio skrydžio

Rietavas
2022 m. rugsėjo 16 d.
Maketavo ir spausdino UAB „Kontrus“

Popietinė programos dalis

EUROPOS PAVELDO DIENOS'2022
RENGINIAI

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„ALBERTO VIJŪKO-KOJALAVIČIAUS SKAITYMAI 2022.
SKIRIAMA KUNIGAIKŠČIAMS OGINSKIAMS“

Priešpietinė programos dalis
9.00 - 9.45

12.30 - 13.00 Konferencijos dalyvių registracija.

Edukacinis pokalbis Rietavo Šv. Mykolo arkangelo
bažnyčioje „Kas XIX a. Rietavo bažnyčią siejo su Florencija ir
kitais Europos miestais“:
- Lauko fotoekspozicijos „Paskutinė kunigaikščių Oginskių
dovana“ pristatymas bažnyčios šventoriuje;
- Šventinė eisena su vėliavomis į Oginskių dvaro sodybą.

13.00 - 13.10 Konferencijos atidarymas, muzikinis
pasveikinimas.
13.10 - 13.20 Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio
ir premijos laureato apdovanojimas.
13.20 - 14.40 PIRMA SESIJA. Kunigaikščiai Oginskiai.

9.45 - 10.15
Oficialus EPD'22 atidarymas prie Oginskio rūmų kolonados:
- Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos, Rietavo savivaldybės
mero Antano Černeckio ir kitų svečių sveikinimai ;
- Kng. Oginskių atminimo pagerbimas;
- Piešinių parodos ir fotografijų konkurso „Tvarus kng.
Oginskių paveldas Rietave“ rezultatų apibendrinimas;
- Lauko fotoekspozicijos „Tvarus kng. Oginskių paveldas“
apžiūrėjimas.

13.20 - 13.40 Olijardas Lukoševičius, (Kaišiadorių muziejaus
direktorius),“Oginskių pėdsakai Uogintų
žemėje“;
13.40 - 14.00 Vytas Rutkauskas (ROKIM), „Kunigaikščių
Oginskių ir Rietavo istorijos sąsajos“;
14.00 - 14.20 Prof. hab.dr. Alfonsas Vaišvila (M.Riomerio
universitetas), „Dvarų istorija kaip genealoginių
tyrimų šaltinis ir kai kurie Oginskių santykiai“,
su Šiluvos regiono bajorija“;

10.30 - 12.00
Apskrito stalo diskusija muziejuje „Kultūros paveldo tvarumo
tikslai ir prielaidos“ Diskusijos koordinatoriai ir potemės:
- Vytas Rutkauskas (Rietavas, ROKIM direktorius), diskusijos
įžanginis žodis.
- Gintaras Abaravičius (Trakai,TINP direktorius), „Laikmečio
iššūkiai dvarų sodybose“;
- Alvidas Bakanauskas (Plungė, ŽDM direktorius),
„Oginskių kultūros paveldo įveiklinimo patirtys“;
- Žygimantas Buržinskas (Merkinės krašto muziejaus
mokslinis darbuotojas), „Sunaikinto paveldo atkūrimo
prielaidos“;
- Rezoliucijos suformavimas.

14.20 - 14.40 Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (LDKVR
direktoriaus pavaduotoja) „J'ai toujours été
indifférent à tout espèce de titres... Mykolas
Kleopas Oginskis (1765–1833) apie kilmę ir
titulus“.
14.40 - 15.00 KAVOS PERTRAUKA.
15.00 - 16.00 ANTRA SESIJA. GENEALOGIJA.
15.00 - 15.20 Lektorius Dirk Weissleder (Vokietija), „Vokiečių
genealogija visame pasaulyje“;
15.20 - 15.40 Lektorius Virginio Baptista (Ispanija), „Family
Search” ir aš“;
15.40 - 16.00 Lektorius dr. Jakub Bajer (Lenkija), „Stanislovo
Augusto 1772 metų korespondencija su
Andriumi Oginskiu“.

P.S. Diskusijose dalyvaus: Aistė Balevičiūtė (Veisiejai),
Česlovas Jocius (Rykantai), Olijardas Lukoševičius
(Kaišiadorys), Saulius Kaveckas (Giliogirio dvaras), Antanas
Ivinskis (Varniai), Daiva Mockuvienė (Kruonis), Danutė
Grigelevičienė (Mūro Strėvininkai), Daivutė Petrauskienė
(Kuliai) ir kiti kultūros paveldo puoselėtojai.
12.00 - 13.00
P i e t ų p e r t r a u k a (valgykla muziejaus kaimynystėje)

16.00 - 16.30 KONFERENCIJOS APTARIMAS IR UŽDARYMAS.

Oginskių rezidencijos vaizdas (Napoleono Ordos piešinys)

16.30 - 18.00 Edukacinis pasivaikščiojimas po Oginskių dvaro
sodybą ir parką.
18.00 - 19.00 Vakarienė kavinėje „Muskatas“.

