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Suprasdami kultūrą kaip žmogaus dvasingumo raišką, tikėdami, kad ji gali suvienyti

valstybės institucijų, visuomenės ir atskirų žmonių pastangas kurti brandžią pilietinę visuomenę ir

bendrą gėrį, konferencijos dalyviai siūlo:

1. Vykdant valstybės kultūros politiką, stengtis, kad nuolat stiprėtų visuomenės poreikiai

fundamentaliosioms kultūros vertybėms, kad jos būtų kuo prieinamesnės kiekvienam žmogui ir kad

vis akivaizdžiau ryškėtų jų poveikis, kad kultūra vis labiau sąlygotų visų valstybės gyvenimo sferų

– politikos, valdžios veiksmų, verslo, teisėtvarkos – moralinį skaidrumą. To siekiant stiprinti

visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo kultūrinį švietimą, kuris sąlygotų visuomenės dvasinio lygio

kilimą.

2. Kasmet organizuoti Kultūros dienos minėjimą Lietuvoje, įtraukiant kultūros ir švietimo

įstaigas, bendruomenę, ypač jaunimą, ieškoti taurių ir patrauklių šio minėjimo formų, atspindinčių

tautos ir valstybės istoriją, reikšmingiausius kultūros faktus.

3. Mokyklose rengti folkloro, tautinių ir pramoginių šokių vakarones, valstybės reikšmingų

datų paminėjimus, iškiliausių kultūros veikėjų pagerbimus; lietuvių kalbos, istorijos, pilietinio

ugdymo, literatūros ir muzikos programas papildyti etninės kultūros paveldo ir patriotinio ugdymo

temomis.

4. Labiau rūpintis šeimos institucijos moraline ir materialine gerove, diegti mokyklose

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą.



5. Valstybės, savivaldos institucijoms, visuomeninėms organizacijoms rengti kultūrinius

renginius, skatinančius etninės kultūros paveldo, kultūrinės aplinkos saugojimą, tvarkymą. Riboti

svaigalų pardavimą arti masinių renginių vietų.

6. Į „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009" renginius įtraukti geriausių folklorinių

ansamblių, jaunųjų klasikinės muzikos atlikėjų, Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatų

pasirodymus. Šių renginių metu atskleisti Vilniaus kultūrinio paveldo savitumą, išryškinti šio

miesto istorinį įnašą į Rytų Europos kultūros raidą.

7. Įtakoti informacijos priemones skleisti ir stiprinti kultūros misijos raišką, siekti, kad jos

prisiimtų įsipareigojimą nepropaguoti nekultūringos prievarta ir smurtu grįstos elgsenos, raginti,

kad pajaustų savo pačių kultūrinę misiją.

8. Stiprinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą skleidžiant kultūros misiją – pirmiausia

pasiūlyti Baltijos Asamblėjai inicijuoti, kad Kultūros diena būtų įtraukta į Latvijos ir Estijos

Respublikų atmintinų dienų sąrašą.

9. Įteisinti Kultūros dienos simboliu Taikos vėliavą – trys raudoni skrituliai, apjuosti raudonu
žiedu baltame fone.
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