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2003 metais Trakø Salos pilyje ávyko aðtuntoji konferencija, skirta Vilniaus dailës akademijos

docento, architekto ir restauratoriaus dr. Stanislovo Mikulionio (1935�1993) atminimui.

Stanislovas Mikulionis � tai þmogus, didþiàjà savo gyvenimo dalá susiejæs su Trakais ir

tapæs vienu þymiausiø Trakø piliø restauravimo, konservavimo ir naudojimo koncepcijos

kûrëjø, piliø bei Trakø miesto tyrinëtojø ir kultûros paveldo vertintojø ir þinovø.

1994 metais Trakø Salos pilyje susirinkæ Stanislovo Mikulionio draugai ir bendradarbiai

nutarë kasmet rengti garbaus architekto minëjimui skirtas konferencijas, kuriose bûtø pristato-

mos Lietuvos kultûros paveldo tyrimø, apsaugos ir pristatymo visuomenei problemos.

1995 metø sausio 20 d. dienà, minint ðeðiasdeðimtàsias Stanislovo Mikulionio gimimo

metines, Trakø Salos pilyje buvo atidaryta paroda, skirta jo atminimui. Pristatyti jo darbai ir

gyvenimo akimirkos.

1996 metais vykusioje konferencijoje buvo svarstomos piliø restauravimo, konservavimo

ir pritaikymo problemos.

1997 metais aptartos senamiesèiø renovacijos problemos.

1998 metais � maþøjø miesteliø tyrimø, konservavimo bei renovavimo problemos.

1999 metais vykusioje tarptautinëje konferencijoje buvo nagrinëjami Latvijos, Lenkijos

ir Lietuvos dvarø tyrimø, apskaitos, apsaugos ir pritaikymo klausimai.

2002 metais � kapiniø, kaip Lietuvos kultûros paveldo objekto, tyrimø ir iðsaugojimo

problemos.

2003 metø tarptautinës konferencijos tema � Trakø istorinis nacionalinis parkas � UNES-

CO pasaulio paveldo sàraðuose: poreikis ir galimybës.

2003 metø balandþio 3�4 dienomis vykusioje konferencijoje þinomiausiø ir garsiausiø

ðiø dienø specialistø iðsakyta nuomonë, pagrásta ilgameèiø stebëjimø ir tyrimø iðvadomis, tik

dar labiau sustiprino visø mûsø nuostatà, kad Trakai ir jø apylinkës yra tikrai verti bûti

áraðyti á þymiausiø þmonijos kultûros objektø ir vietoviø sàraðà.

Ðis leidinys pasiekia skaitytojà jau po to, kai 2003 metø liepos 24 dienà Trakø istorinis

nacionalinis parkas átrauktas á preliminarøjá UNESCO pasaulio paveldo sàraðà ir yra skir-

tas Trakø istorinio nacionalinio parko nominacijai 2005 metais. Galbût tai bus Uþutrakio

dvaro savininko L. Odineco, Rusijos imperatoriðkosios archeologijos komisijos nario V. Ðu-

kevièiaus, inþinieriaus B. Malevskio, vieno þymiausiø lenkø paminklosaugininkø ir restaura-

toriø S. Liorenco, architektø J. Borovskio, B. Krûminio, dr. St. Mikuliono ir jø darbø tæsëjø

daugiau nei 200 metø veiklos aukðèiausias ávertinimas.
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