LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2016 m. I pusm.
I. Pasiekti rezultatai įgyvendinant pagrindines metų veiklos užduotis; naujos iniciatyvos ir siūlymai dėl Lietuvos kultūros ir kūrybinių sektorių
pristatymo paskyrimo valstybėje (informacija teikiama tik II pusmečio ataskaitoje)
II. Kultūros atašė iniciatyva arba/ir su kultūros atašė pagalba įgyvendintos veiklos
Veiklos sritis (koncertas,
paroda, vizitas, archyvo
pervežimas ir pan.),
pavadinimas, atsakingi
vykdytojai (Lietuvos ir
paskyrimo valstybės
įstaigos, įmonės, kultūros
atašė), kultūros atašė
indėlis į projektą

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Veiklos reikšmė, pasiekti
rezultatai (atsakingų vykdytojų
Į veiklą įtraukti
statusas ir bendradarbiavimo
kultūros ir
kokybė, tikslinės auditorijos
kūrybinių
grupės, žiniasklaidos
sektorių
vertinimai, rezultatų tvarumas,
profesionalai
įvykę aukšto lygio susitikimai
ir pan.)

1. Valstybinių švenčių ir tarptautinių bei nacionalinių atmintinų dienų minėjimai:
1.1. Laisvės gynėjų
LR GKK
LR GKK
Renginio dalyviams
dienos 25-osios metinės
2016.01.13.
patalpose
(Kaliningrado srities lietuvių
surengta V.
bendruomenėms, Kaliningrade
Organizatorius: Lietuvos
Daraškevičiaus reziduojančių valstybių
Respublikos generalinis
fotografijų
diplomatiniam korpusui,
konsulatas Kaliningrade
paroda „Į
Kaliningrado srities kūrybinės
(toliau – LR GKK).
laisvę“,
visuomenės atstovams)
renginio
pristatyta šios datos reikšmė

Auditorijos
dydis
(lankytojų
skaičius)

Minėjime
dalyvavo
apie 60
asmenų,
tačiau
fotografijų
paroda buvo
prieinama

Svarbiausi
anonsai ir
atsiliepimai
žiniasklaidoje,
nuorodos
tinklapiuose arba
reikšmingų
publikacijų
kopijos el.
formatu
Informacija buvo
skelbta URM ir
LR GKK
puslapiuose.

1

1.2. Vasario 16-oji
Valstybės atkūrimo diena
Organizatorius: LR GKK
kartu su kultūros atašė,
kurio funkcija buvo
organizuoti minėjimo
koncertinę dalį.

1.3. Kovo 11-osios
minėjimas
Organizatorius: LRGKK
kartu su kultūros atašė,
kurio funkcija buvo
organizuoti minėjimo
koncertinę dalį.
1.4. Europos diena
Kaliningrado srities 5-11
klasių mokinių internetinis
konkursas „Šalių vienybė
įvairovėje“.

dalyviams
demonstruotas
J. Ohmano
dokumentinis
filmas
„Laisvės
trajektorijos“.

Lietuvos valstybės atkūrimo
istorijoje.
video įrašas:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Y8ZyWfZOptA

Kaliningrado
srities
filharmonija,
2016.02.15.

Atlikėjai iš
Lietuvos:
L. Urbikas, Ą.
Paulauskas,
vokalinis
kvartetas
Cappella‘A ir
Kaliningrado
filharmonijos
kamerinis
orkestras.

Informacija buvo
skelbta URM ir
LR GKK
puslapiuose.

LR GKK
2016.03.10.

Folklorinis
ansamblis iš
Nidos
„Giedružė“.

Valstybės atkūrimo šimtmečio
iškilmingo minėjimo
dalyviams (Kaliningrado srities
Dūmos bei Vyriausybės
nariams, užsienio šalių
diplomatiniam korpusui,
lietuvių bendruomenės, srities
kūrybinių sąjungų,
žiniasklaidos, kultūros ir
švietimo įstaigų atstovams)
priminta šios išskirtinės datos
reikšmė Lietuvos
valstybingumo istorijoje.
Lietuvos Nepriklausomybės
100
atkūrimo dienos minėjimo
dalyviams priminta šios
šventės reikšmė mūsų šaliai.

Internetiniame konkurse dalyvavo
116 mokinių iš 9 srities miestų
mokyklų. Atsakydami į konkurso
klausimus ir rašydami esė
mokiniai turėjo puikią galimybę
susipažinti su ES. Konkurso

Informacija buvo
skelbta URM,
generalinių
konsulatų ir A.
Gaidaro vardo
bibliotekos

Baigiamasis
renginys –
konkurso
nugalėtojų
paskelbimas ir
apdovanojimas

platesniam
lankytojų
ratui iki
vasario 1 d.
Bendras
lankytojų
skaičius
apie 150.
350

Konkurse
dalyvavo 116
mokinių,
Balandžio 29
d. šventėje
bibliotekoje

Informacija buvo
skelbta URM ir
LR GKK
puslapiuose.
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Organizatoriai: Lietuvos
Respublikos, Vokietijos
Federacinės Respublikos,
Lenkijos Respublikos
generalinių konsulatų
Kaliningrade atašė, Latvijos
Respublikos ambasados
Rusijos Federacijoje
konsulinio skyriaus
kanceliarija kartu su
Kaliningrado srities A.
Gaidaro vardo vaikų
biblioteka.
Kultūros atašė funkcija
buvo parengti 30 klausimų
konkursui, įvertinti
konkurso dalyvių
atsakymus į klausimus ir
esė „ES Kaliningrado
vaikų akimis“, pasirūpinti
prizais konkurso
nugalėtojams.

vyko
Kaliningrado
srities A. Gaidaro
vardo vaikų
bibliotekoje
2016.04.29
Konkursas vyko
nuo 2016.03.18.

organizatoriams buvo svarbu, kad
mokiniai taip pat susipažino su
konkurso organizatorių šalių
istorija, kultūra, geografija ir t.t.
Kaliningradiečiai baigiamajam
renginiui organizavo įspūdingą
šventę – teatralizuotą konkurso
organizatorių valstybių
pristatymą, demonstruodami
puikų nacionalinių tradicijų,
folkloro, mitologijos išmanymą.
Tokio pobūdžio renginiai –
efektyvus būdas pasiekti vietos
jaunimą ir priimtinu jiems būdu
skatinti domėjimąsi ES, jos
vertybėmis. Planuojama panašų
konkursą organizuoti ir
ateinančiais metais. Svarbu ir tai,
kad finansiniai kaštai minimalūs.

dalyvavo
apie 70
žmonių.

internetinėse
svetainėse.

2. Paroda, skirta

Kaliningrado
sritis,
Zelenogradskas,
J.N.Kuratovo
vardo miesto
biblioteka
2016.04.24.

Didžiąją parodos dalį sudaro
dokumentų kopijos iš F. Kuršaičio
archyvo, perduoto bibliotekai
profesoriaus artimųjų.
Zelenogradske profesoriaus
atminimas įamžintas
memorialinėje lentoje. Po parodos
Darbinio susitikimo su bibliotekos
direktore N. Šumilova ir miesto
administracijos atstove J.
Michailova, kuruojančia kultūros
klausimus metu aptartos
bibliotekos planuojamos
priemonės, įamžinant F.Kuršaičio

Atidaryme
dalyvavo
apie 40
lankytojų.

Informacija skelbta
Zelenogradsko
spaudoje.

Karaliaučiaus universiteto
profesoriaus F. Kuršaičio
210-osioms gimimo
metinėms paminėti.
Organizatorius:
Zelenogradsko
J.N.Kuratovo vardo miesto
biblioteka.

zelenogradskas
spauda apie atase vizita.pdf
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mokslinį ir kūrybinį palikimą.
Planuojama parengti nuolatinę
parodą skirtą F.Kuršaičiui ir
A.Mickevičiui. Kadangi miestas
kurortinis, didžiąją dalį lankytojų
sudaro poilsiautojai (dažniausiai
45-70 m. asmenys).

3. Koncertų ciklas
„Opernyj Evrosojuz“
Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Kaliningrado srities
kultūros ministerija)
bendradarbiaujant su
Lietuvos ir Lenkijos
kultūros atašė Kaliningrade.

4. Poezijos pavasaris 2016
Organizatoriai:
Lietuvos rašytojų sąjunga,
Kaliningrado srities
rašytojų sąjunga,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

5. Poezijos ir muzikos

Kaliningrado
srities
filharmonijos
koncertinė salė
2016.05.13.

L. JonutytėLileikienė –
Lietuvos
nacionalinio
operos ir baleto
teatro solistė.

Kasmetinis muzikinis projektas
„Opernyj Evrosojuz“ specialistų
vertinamas, kaip vienas
sėkmingiausių Kaliningrado
filharmonijos projektų,
pritraukiantis ženklų žiūrovų
skaičių, tiek Kaliningrade, tiek
Olštyne. Mūsų šalies operos
solistų dalyvavimas šiame
projekte – galimybė supažindinti
kaliningradiečius su mūsų
operinio meistriškumo
tradicijomis.

Koncerte
Kaliningrade
buvo apie
280
klausytojų.

Informacija skelbta
spaudoje:
https://www.newka
liningrad.ru/afisha/
concert/detail.php?i
d=9064188&code=
galakontsertopernyy-evrosoyuz

A. A. Jonynas,
K. Platelis, Sara
Poisson (R.
Čergelienė).

Kaliningrado rašytojams,
visuomenės atstovams ir lietuvių
bendruomenei pristatyta Lietuvos
poetų kūryba.

Bibliotekoje
– 60.
Tolminkiemy
je - 50.

Informacija skelbta
URM, LRGKK ir
Lietuvos rašytojų
sąjungos
internetinėse
svetainėse.

Į kasmetinį renginį susirenka

170

Informacija skelbta

Olštynas,
Varmijos ir
Mazūrijos
filharmonijos
koncertinė salė
2016.05.15.
LRGKK 2016.05.19
Kaliningrado
miesto A.
Leonovo vardo
bibliotekoje
autorinis vakaras
2016.05.20
K. Donelaičio
memorialiniame
muziejuje
Tolminkiemyje
2016.05.21.
K.Donelaičio
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šventė „Svečiuose pas
Donelaitį“
Organizatoriai:
Kaliningrado srities lietuvių
kalbos mokytojų asociacija,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

memorialiniame
muziejuje
Tolminkiemyje
2016.05.29.

Kaliningrado srities vidurinių
mokyklų moksleiviai,
besimokantys lietuvių kalbos ir
etnokultūros, Kaliningrado srities
lietuvių kalbos mokytojai,
Kristijono Donelaičio draugijos
atstovai. Moksleiviai deklamuoja
K. Donelaičio ir kitų Lietuvos
poetų eiles, atlieka lietuvių
liaudies dainas. Tai – puiki
galimybė įtraukti moksleivius į
lietuvišką kultūrinę veiklą.

URM, LRGKK ir
Kaliningrado srities
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos
internetinėse
svetainėse.
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6. Tarptautinis
simpoziumas
„Atsisveikinimas su
ginklais“
Organizatoriai:
Valstybinio šiuolaikinio
meno centro Baltijos
filialas ir Europos Sąjungos
ambasada Rusijos
Federacijoje.
Kultūros atašė organizavo
Vilniaus universiteto prof.
A. Bumblausko atvykimą.

Kaliningradas,
„Kronprinco“
kareivinių
mansardos parodų
salė
2016.06.03-05.

Vilniaus
universiteto
prof. A.
Bumblauskas.

Tarptautiniame forume istorikai,
filosofai, sociologai, meno
teoretikai iš Vokietijos, Danijos,
Lietuvos. Latvijos, Ispanijos,
Kroatijos ir Rusijos kartu su
auditorija (Kaliningrado kultūros
ir meno visuomenė, žiniasklaidos
atstovai, akademinė
bendruomenė, valdžios atstovai)
diskutavo apie karinių konfliktų
ištakas, XX ir XXI amžių
globalinių socialinių, politinių ir
humanitarinių katastrofų
ilgalaikes pasekmes.
Atidarydamas simpoziumą, ES
ambasadorius Rusijos
Federacijoje V. Ušackas pabrėžė,
kad tai, jog forumas vyksta
buvusių kareivinių pastate, rodo,
kad istorijos ratas gali pasisukti
taikos ir gilios transformacijos
kryptimi. Vilniaus universiteto
profesorius, istorikas A.
Bumblauskas pranešimą skyrė
ypač aktualiai temai - istoriniokultūrinio kaliningradietiško
identiteto problematikai.
Organizatoriai planuoja 2017
metų pavasarį surengti dar vieną
simpoziumą – parodą, skirtą tai
pačiai temai, kurios pavadinimą
padiktavo garsus E.
Hemingvėjaus romanas
„Atsisveikinimas su ginklais“. Šį
kartą savo darbus pristatys ir
diskutuos karo ir taikos tema
dailininkai, kultūrologai,
menotyrininkai.

Simpoziume
dalyvavo
apie 90
asmenų.

Informacija skelbta
URM, LR GKK
svetainėse ir plačiai
atspindėta
Kaliningrado bei
Maskvos
žiniasklaidoje:
http://pregel.me/isla
nd/vigaudas_ushac
kas_vojdu_v_istori
yu_kak_krizisnyj_p
osol/
http://ria.ru/world/2
0160603/14425390
03.html
http://tass.ru/mezhd
unarodnayapanorama/3338420
https://www.youtub
e.com/watch?v=kp
Yay0cQimk
Paskutinę
simpoziumio dieną
prof.
A.Bumblauskas
buvo pakviestas į
„Radio svoboda“
laidą, skirtą
sulaukusių ypatingo
dėmesio pranešimų
aptarimui. Laidos
įrašas
https://youtu.be/0Yi
Zwcrr6a0
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7. Dailininko Romano
Borisovo personalinė
paroda „Buvo toks miestas
Kioningsbergas“
Organizatoriai:
Kaliningrado katedros
muziejus,
bendradarbiaujant su LR
GKK ir kultūros atašė.

8. XI vidurvasario
folkloro festivalis
Organizatoriai:
Vokiečių-rusų namai, L.
Rėzos draugija
bendradarbiaujant su LR
GKK ir kultūros atašė.

VISO: 11

Kaliningrado
katedros
muziejaus
patalpose
2016.06.06 07.08.

R. Borisovas.

Dailininko darbai gana dažnai
eksponuojami Kaliningrado
parodų salėse, personalinės
parodos palankiai vertinamos
vietos meno ekspertų, palyginti
gausiai lankomos kaliningradiečių
ir turistų.

Atidaryme
dalyvavo
apie 60
lankytojų.

Informacija skelbta
URM, LRGKK
svetainėse ir
vietinėje spaudoje.

Kaliningradas,
Vokiečių – rusų
namų kultūros
centras.

Vyrų ansamblis
„Penkia vaike“,
moterų
ansamblis
„Gabija“ (abu iš
Kaliningrado) ir
moterų
ansamblis
Birutė“ iš
Sovetsko.
VISO: dalyvių
skaičius 25

Pristatoma Lietuvos etnokultūra.

Apie 240
dalyvių.

Informacija skelbta
URM, LRGKK,
Vokietijos,
Lenkijos
generalinių
konsulatų
svetainėse.

VISO: apie
2176

VISO: 6

III. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija, tik elektroniniu būdu, kaip priedas prie ataskaitos).
Nurodomi paskyrimo valstybės kultūros ir kūrybinių sektorių bendradarbiavimo partneriai (vardas, pavardė, įstaiga / įmonė, veiklos sritis,
pareigos, kontaktiniai duomenys, bendrai įgyvendintos arba planuojamos įgyvendinti veiklos; informacija teikiama tik II pusmečio ataskaitoje).
IV. Pastabos ir siūlymai

__________________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)
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