LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
Rusijos Federacija, Kaliningradas, Raminta Gecevičienė
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2019 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
1.1. Vasario 16-oji
Valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimas

Organizatorius:
LR GKK kartu su kultūros
atašė (minėjimo koncertinės
dalies organizavimas).

Veiklos
įgyvendinimo
vieta ir data

Kaliningradas,
viešbučio
Mercure
konferencijų salė
2019.02.18

Į veiklą įtraukti
kultūros ir
kūrybinių
sektorių
profesionalai

Kaliningrado
simfoninis
orkestras

Veiklos reikšmė, pasiekti
rezultatai (atsakingų
vykdytojų statusas ir
bendradarbiavimo kokybė,
tikslinės auditorijos grupės,
žiniasklaidos vertinimai,
rezultatų tvarumas, įvykę
aukšto lygio susitikimai ir
pan.)
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.

Auditorijos dydis
(lankytojų
skaičius)

Svarbiausi anonsai ir atsiliepimai
žiniasklaidoje, nuorodos
tinklapiuose arba reikšmingų
publikacijų kopijos el. formatu

350 dalyvių

Informacija skelbta URM ir LR
GKK puslapiuose.
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1.2. Kovo 11-osios
minėjimas

Kaliningradas,
LR Generalinis
konsulatas
2019.03.12

Organizatorius:
LRGKK kartu su kultūros
atašė

2.1. Mariaus Mindaugo.
Danio tapybos paroda „Čia
skamba spalvos“

Organizatorius:
Gusevo miesto istorijoskraštotyros muziejus, meno
kolekcininkas I.Kirikov
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
2.2. Personalinė dailininkės
Irenos Piliutytės paroda
„Odė tekstilei“

Gusevo miesto istorijoskraštotyros muziejus,

120 dalyvių

Informacija skelbta URM ir LR
GKK puslapiuose.

1293
lankytojai
(duomenis
pateikė Gusevo
muziejus)

Informacija skelbta LRGKK,
muziejaus svetainėse, vietinėje
žiniasklaidoje, TV laidoje
Выставка «Красок звучные
ступени» Мариуса Миндаугаса
Даниса (Литва, Вильнюс). Видео
репортаж — Вести.

Demonstruotas D.Ulvydo
filmas „Emilija iš Laisvės
alėjos“

Gusevas,
Istorijoskraštotyros
muziejus
2019.02.07 –03.
17

Parodos lankytojai
supažindinami su dailininko
kūryba, ekspozicija
suformuota iš privačios
kaliningradiečio kultūros
mecenato I.Kirikovo
kolekcijos

https://vesti-kaliningrad.ru/vguseve-otkrylis-srazu-dve-vystavkiizvestnyx-xudozhnikov-iz-rossii-ilitvy/
Gusevas,
Istorijoskraštotyros
muziejus
2019.04.15 –
05.20

Organizatorius:

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimo
dalyviams priminta šios
šventės reikšmė mūsų šaliai.

Parodos lankytojams
pristatyti tekstilininkės, LDS
ir grupės ESAME narės,
I.Piliutytės klasikine
gobeleno technika sukurti
kūriniai (tekstiliniai
portretai), įamžinantys
Lietuvių raštijos istoriją ir
literatūros pradininkų
portretus. Susidomėjusi
Prūsijos istorija, menininkė
išaudė L.Rėzos, A.Kulviečio,
M.Mažvydo, K.Donelaičio,

987 lankytojai
(duomenis
pateikė Gusevo
muziejus)

Informacija skelbta LRGKK,
Gusevo miesto muziejaus
svetainėse, vietinėje žiniasklaidoje:
dienraštis «За доблестный труд»
№ 31 от 27 апреля 2019 г.
«Картины, рисованные нитью»
обзор открытия выставки.
ir TV reportažas
https://vk.com/zdt_gusev?w=wall146270644_1361
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J.Bretkūno, S.Rapalionio,
Vydūno ir kt. portretus.
Ekspozicijoje pristatyti ir kiti
autorės darbai iš ciklų „Baltų
ženklai“, „Odė tekstilei“.

bendradarbiaujant su
kultūros atašė

2.3. Tarptautinė VIII-oji
gintaro dirbinių bienalė
„Alatyr“

Organizatorius:
Kaliningrado srities Gintaro
muziejus bendradarbiaujant
su kultūros atašė
Renginį rėmė
Kaliningrado srities
kultūros ir turizmo
ministerija

Kaliningradas,
Kaliningrado
srities Gintaro
muziejus
2019.06.28 -09.09

Marytė
Dominaitė
(kuratorė)
Regina
Makauskienė
(Žiuri narė,
muziejininkė)
Dovilė
Žydelienė
(juvelyrė)

Tarptautinė autorinių darbų
iš gintaro bienalė
Kaliningrade organizuojama
nuo 2005 m. Lietuvos
atstovai tradiciškai kviečiami
dalyvauti konkurso žiuri
komisijoje, juvelyrai
konkursinei programai
pristato naujausius kūrinius.
Lietuvos kūrėjų darbai
visuose jau vykusiuose
konkursuose sulaukdavo
aukštų įvertinimų. Šiais
metais konkurso tema buvo
„Botanica“. 13 Lietuvos
juvelyrų pateikė 29 darbus.
Konkursinėje programoje
dalyvavo virš 200 darbų iš 11
valstybių (Vokietijos,
Danijos, Prancūzijos,
Kinijos, Japonijos, Suomijos,
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,
Estijos ir Rusijos). Lietuvos
atstovės – vilnietės
menininkės Dovilės
Žydelienės kūrinys ( Segių
triptikas) įvertintas
aukščiausiu apdovanojimu –
bienalės Grand-Prix.

Iki 2019 m.
liepos 1d. apie
850 lankytojų

https://rg.ru/2019/06/25/reg-szfo/vkaliningrade-otkrylasmezhdunarodnaia-iantarnaiabiennale.html?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop
http://kulturomania.ru/news/item/vkaliningrade-otkrylas-vystavkauchastnikov-yantarnoy-biennalealatyr-2019/
https://news.rambler.ru/other/42418
782-v-muzee-yantarya-otkrylasmezhdunarodnaya-yantarnayabiennale/
http://kulturomania.ru/news/item/vkaliningrade-otkrylas-vystavkauchastnikov-yantarnoy-biennalealatyr2019/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop
TV
https://vesti-kaliningrad.ru/vmuzee-yantarya-otkroetsyamezhdunarodnaya-vystavkaoriginalnyx-rabot-iz-solnechnogokamnya/?utm_source=yxnews&utm
_medium=desktop
https://vesti-kaliningrad.ru/vmuzee-yantarya-otkrylasmezhdunarodnaya-yantarnayabiennale/
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3.1. Koncertas, skirtas
tarptautinei holokausto
dienai paminėti
“Holokausto naktis“

Kaliningradas,
Katedra
2019.01.27
Vilnius,
Šv.Jonų bažnyčia
2019.01.29

Valstybinis
choras „Vilnius“

Organizatoriai:
Kaliningrado srities
simfoninis orkestras,
asociacija „Tarptautiniam
bendradarbiavimui ir
tolerancijai(Vokietija)
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

3.2. XXVII Tarptautinis
vaikų ir jaunimo muzikos
festivalis „Muzikalnaja
vesna“/ Muzikinis pavasaris

Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija (projektą
remia Kaliningrado srities
kultūros ministerija)
bendradarbiaujant su
Lietuvos kultūros atašė

Kaliningradas,
Filharmonijos
koncertinė salė
2019.03.10 -03.31
Lietuvos atlikėja
koncertavo :
2019.03.24

Ugnė
Katinskaitė
(smuikininkė)

Tarptautinė atlikėjų komanda
:kantorius D.Mutlu (JAV),
dainininkės H.Gold
(Vokietija), T.Gverdciteli,
Kaliningrado simfoninis
orkestras ir 4 chorai
(„Vilnius“, Maskvos žydų
sinagogos, „Kirilica“,
Kaliningrado muzikinio
teatro) pirmą kartą
(premjera) atliko žinomo
žydų religinės muzikos
kūrėjo Lieb Glantz oratoriją
„Holokausto naktis“.
Dramaturginę renginio liniją
dar labiau sustiprino Nobelio
premijos laureato E.Wieselio
memuarų „Naktis“ ištraukos
ir video medžiaga.

500 žiūrovų
(duomenis
pateikė
Kaliningrado
katedra)

Tradicinis, kasmetinis
festivalis, vykstantis
moksleivių atostogų metu.
Koncertinę programą pristato
jaunieji Kaliningrado
muzikos mokyklų, koledžo
atlikėjai, taip pat svečiai iš
kitų Rusijos regionų,
Maskvos, Peterburgo ir
atlikėjai iš užsienio
(Lietuvos, Lenkijos, Latvijos,
Vokietijos, JAV). Užsienio
atlikėjų dalyvavimą įprastai
remia Kaliningrade

250 žiūrovų
(duomenis
pateikė
Filharmonija)

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado katedros svetainėse,
Kaliningrado, Lietuvos spaudoje ir
TV
https://www.diena.lt/naujienos/vilni
us/menas-ir-pramogos/holokaustoauku-atminimui-pasaulinepremjera-898038
https://www.diena.lt/zymes/sv-jonubaznycia-0
http://kaliningrad.bezformata.com/li
stnews/noch-v-pamyat-o-zhertvahholokosta/72483370/
http://www.klg.aif.ru/culture/events
/v_kafedralnom_sobore_proshla_pr
emera_proekta_v_pamyat_zhertv_h
olokosta
Televizija
https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/
12/243200/vilniuje-surengtapasauline-oratorijos-holokaustonaktis-premjera
Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado filharmonijos
svetainėse, spaudoje
https://www.culture.ru/events/4360
64/zakrytie-festivalyamuzykalnaya-vesna
http://kaliningrad.bezformata.com/li
stnews/muzikalnaya-vesna2019/73410912/
TV laidoje
https://youtu.be/HvnekEVQG1U
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Kaliningrade ir
M.Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondu

3.3. XXIX – as
tarptautinis menų festivalis
„Gintarinis vėrinys“

Kaliningradas,
Dramos teatras
2019.05.15

Rokas Makštutis
(klarnetistas)

Kaliningradas,
Istorijos-meno
muziejus
2019.05.17,
Tolminkiemis,
K.Donelaičio
memorialinis
muziejus
2019.05.18

Antanas
Kučinskas
(kompozitorius)
Virginijus
Bagdzevičius
(garso
režisierius)

Organizatorius:
Kaliningrado Dramos
teatras, simfoninis orkestras
bendradarbiaujant su
M.Rostrapovičiaus labdaros
ir paramos fondu „Pagalba
Lietuvos vaikams‘ ir
kultūros atašė

3.4. Teatralizuotas
koncertas „Apie žvėris ir
žmones“ (muzikėčios pagal
Kristijoną Donelaitį).
Renginys skirtas
K.Donelaičio memorialinio
muziejaus 40 įkūrimo
metinėms paminėti

reziduojančios diplomatinės
atstovybės. Lietuvos atlikėjai
beveik kasmet dalyvauja
šiame festivalyje. Šiais
metais festivalio
baigiamąjame renginyje
Lietuvai atstovavo
M.Rostropovičiaus labdaros
ir paramos fondo „Pagalba
Lietuvos vaikams“ remiama
smuikininkė Ugnė
Katinskaitė
Tai klasikinės muzikos
festivalis, vykstantis
Kaliningrade, Klaipėdoje,
Olštyne, Gdanske kas antri
metai. Gegužės 15 d.
Kaliningrado dramos teatro
salėje M.Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo
„Pagalba Lietuvos vaikams“
remiamas jaunasis
klarnetistas Rokas Makštutis
(2003 m.) kartu su
Kaliningrado simfoniniu
orkestru atliko K.M. Vėberio
koncertą klarnetui nr.1 f-moll
1 mov.
Teatralizuotas muzikinis
kūrinys žanriškai apibrėžtas,
kaip muzikėčios (muzikinės
pasakėčios) „Apie žvėris ir
žmones“. Literatūrinė šio
užmanymo inspiracija –
K.Donelaičio pasakėčios.
Pasakojimai realizuojami
muzikiniais kūriniais (

724 žiūrovų
(duomenis
pateikė Dramos
teatras)

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado Dramos teatro
svetainėse

60 žiūrovų
Istorijos meno
muziejuje ir 100
žiūrovų
Tolminkiemyje
K.Donelaičio
muziejuje

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado istorijos-meno
muziejaus svetainėse
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Organizatorius:
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejus
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

3.5 Tarptautinis garso meno
ir eksperimentinės muzikos
festivalis „Sound around
Kaliningrad 2019“

Organizatorius:
Rusijos Federacijos
Valstybinio Šiuolaikinio
meno centro Baltijos
filialas bendradarbiaujant
su kultūros atašė

Kaliningradas,
Kaliningrado
katedros
koncertinė salė
2019.06.07 - 08

Andrius
Bialobževskis
(aktorius)
Rolandas
Romoslauskas
(altas)
Laima Šulskutė
(fleita)
Sergėjus
Okruško
(klavesinas)
Artur Lysiankou
(kontrabosas)
Saulius Auglys
(mušamieji)
Audrius
Šimkūnas (garso
menininkas)

kompozitorius Antanas
Kučinskas) su
melodeklamacija (aktorius
Andrius Bialobževskis).
Kūrinys atliktas Kaliningrado
istorijos-meno muziejaus
konferencijų/koncertinėje
salėje tradicinės Muziejų
nakties renginių programoje
ir K.Donelaičio muziejuje
Tolminkiemyje Poezijos
pavasario Kaliningrado
srityje programos rėmuose.
Festivalis, kurį organizuoja
Valstybinio Šiuolaikinio
meno centro Baltijos filialas,
vyksta Kaliningrade nuo
2011 m. Festivalį finansiškai
remia Prancūzų institutas,
Giotės institutas, Lenkijos,
Vokietijos generaliniai
konsulatai Kaliningrade.
Festivalyje tradiciškai
dalyvauja atlikėjai iš
Prancūzijos, Lenkijos,
Voketijos, Olandijos,
Lietuvos. Septyniuose jau
įvykusiuose festivaliuose
dalyvavo apie 90 atlikėjų iš
17 šalių, festivalio
renginiuose apsilankė virš
3500 žiūrovų. 2016 m.
koncertavo G.Griciūtė ir
A.Bumšteinas. 2017 m.
grupė „Sheap Got Waxed“,

130 žiūrovų
(duomenis
pateikė katedra)
Kūrybinis
susitikimas su
A.Šimkūnu
47 dalyviai

Informacija skelbta LRGKK,
Kaliningrado šiuolaikinio meno
centro svetainėse, spaudoje
https://www.tvoybro.com/affiche/fe
stival/event/kontsiert
https://rugrad.eu/afisha/fests/soundaround-kaliningrad-2019/
https://weekend.klops.ru/afisha/101
449-festival-sound-aroundkaliningrad-2019
https://www.newkaliningrad.ru/afis
ha/festival/23271873-sound-aroundkaliningrad-2019.html
https://www.tvoybro.com/stream/51
455969000000_kakkalininghradtsy-slushali-ghorod-sfrantsuzom-zhiliem-malatre
Interviu su Audrium Šimkūnu
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2018 m. elektroninės
eksperimentinės etnomuzikos
grupės „Esatis“ atlikėjai
Donatas Bielkauskas ir
Viktoras Rubežius. Šiais
metais koncertavo garso
menininkas Audrius
Šimkūnas (kūrinys K.O.P.A)
4.1. Kaliningrado srities
Dramos teatro direktoriaus
pavaduotojoAleksandr
Fedorenko vizitas į III
tarptautinio teatrų festivalio
The Atrium išvakarėse
vykusius Lietuviškos teatro
vitrinos renginius

Klaipėda, Dramos
teatras
2019.05.23 - 27

Vizito tikslas – susipažinti su
naujausiais/populiariausiais
Lietuvos teatrų pastatymais,
perspektyvoje planuojant
pakviesti dalyvauti kasmet
Kaliningrado srityje
vykstančiame festivalyje
„Baltijskije sezony“. Taip pat
viena iš vizito užduočių
užmegzti glaudesnius
bendradarbiavimo ryšius su
Klaipėdos dramos teatru,
perspektyvoje planuojant
rengti bendrus kūrybinius
projektus, galimai
aplikuojant į RusijosLietuvos bendradarbiavimo
per sieną programą.

Vilnius,
2019.05.30-06.02

Vizito metu kaliningradiečiai
apsilankė Tartle, MO
muziejuose, šiuolaikinio
meno mugės renginiuose,
Pamėnkalnio galerijoje ir
Vilniaus grafikos meno
centre. Vizito tikslas –
supažindinti su Lietuvos
dailininkų kūryba, siekiant
galimybės organizuoti

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

4.2. Kaliningrado srities
Šiuolaikinio meno centro
Baltijos filialo meno
direktoriaus asistento
Trofim Popov ir
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejaus
meno skyriaus vedėjos
Valentina Pokladova vizitas
į Tarptautinę šiuolaikinio

https://lt.sputniknews.ru/columnists/
20190610/9271735/soundskapelithuania-festival-kakiningrad.html
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meno mugę Art-Vilnius
2019

personalines, grupines
šiuolaikinio Lietuvos meno
atstovų parodas Kaliningrado
muziejuose.

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva
4.3. Kaliningrado srities
Šiuolaikinio meno centro
Baltijos filialo direktoriaus
pavaduotojos Julia Bardun
vizitas į Kauno bienalę
2019

Vilnius, Kaunas,
2019.06.18- 21

Vizitas organizuotas
kultūros atašė iniciatyva

5.1. Sausio 8 d. – Liudviko
Rėzos gimimo metinių
paminėjimas

Generalinis
konsulatas
Kaliningrade,
L.Rėzos

Kaliningrado
lietuvių
bendruomenė,
Kaliningrado
srities rašytojų

Vizito metu apsilankyta
Kauno bienalės parodose,
Kauno fotografijos galerijoje,
J.Meko parodoje Rupert
parodų centre, MO
muziejuje. Vyko susitikimai
su Kaunas 2022 tarptautinių
ryšių ir programų direktore
Ana Čižauskiene, Kauno
bienalės kuratore Neringa
Stoškute, Lietuvos
fotomenininkų asociacijos
pirmininku Gintaru Česoniu,
„Autarkia“ centre su
menininkais Robertu
Narkumi, Laura
Kaminskaite, Anastasija
Sosunova. Vizito tikslas –
supažindinti su Lietuvos
dailininkų kūryba, siekiant
galimybės organizuoti
personalines, grupines
šiuolaikinio Lietuvos meno
atstovų parodas Kaliningrado
muziejuose.
Paminėtos iškilaus lietuvių
kultūros veikėjo, lituanisto,
vertėjo, teologo ir
Karaliaučiaus universiteto
profesoriaus Martyno

35 dalyviai

Informacija skelbta LRGKK
svetainėje
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Organizatorius:
LRGKK bendradarbiaujant
kultūros atašė

paminklas
(skveras)

5.2. J.Saulėnienės knygos
„Jos didenybė karalienė
Luizė Mėmelyje“
prezentacija Zelenogradsko
miesto bibliotekoje

Zelenogradskas,
J.Kuranovo vardo
biblioteka
2019.03.10

Organizatorius:
Zelenogradsko m.
J.Kuranovo biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

sąjungos,
Kaliningrado
regioninės
lietuvių kalbos
mokytojų
asociacijos
atstovai.
J.Saulėnienė,

Liudviko Rėzos 243-osios
gimimo metinės.

Zelenogradsko miesto
biblioteka kasmet
organizuoja renginius, skirtus
pažymėti paskutinės Prūsijos
karalienės Luizės gimimo
dieną (kovo 10 d.) Šiais
metais organizuotoje
konferencijoje „Karalienės
vardas miesto istorijoje“,
J.Saulėnienė skaitė
pranešimą „Širdžių
karalienė“, draugijos
„Nidden“ direktorė Ilona
Motiejauskienė parengė
pranešimą „Iliustratoriaus
menas“. Konferencijos
rėmuose pristatyta
J.Saulėnienės naujausia
knyga „Jos didenybė Prūsijos
karalienė Mėmelyje“

54 dalyviai

Informacija skelbta LRGKK ir
Zelenogradsko m. bibliotekos
svetainėse,
Kultūros ir meno žurnalas Durys
2019.balandis Nr.4(64) p.60-62
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5.3. Lietuviškos literatūros
dienos Kaliningrade

Organizatoriai:
vertėjas ir grožinės
literatūros leidėjas
G.Jeriomin, Zelenogradsko
m. biblioteka
bendradarbiaujant su
kultūros atašė

Kaliningradas,
literatūrinis
klubas „Katarsis“
2019.03.22
Zelenogradskas,
J.Kuranovo vardo
biblioteka
2019.03.23

Benas
Januševičius
(poetas)
Marija Čepaitytė
(vertėja)

Pristatytas Lietuvos
valstybingumo šimtmečio
proga išleistas specialus
žurnalo „Inostrannaja
literatūra“ numeris „ Litva –
100“. Leidinyje -prieškarinė
ir šiuolaikinė lietuviška
proza, poezija, eseistika.
Šalia gerai žinomų ir rusų
skaitytojui vardų –
J.Baltrušaitis, A.Greimas,
T.Venclova, pristatoma ir
jaunoji Lietuvos rašytojų,
poetų karta. Renginių
dalyviai turėjo gerą progą
išgirsti vieno iš jaunosios
kartos poetų Beno
Januševičiaus skaitomas
eiles.

Kaliningrade
20 dalyvių
Zelenogradske 50
dalyvių

Informacija skelbta LRGKK ir
Zelenogradsko m. bibliotekos
svetainėse

20 dalyvių

Informacija skelbta A.Mickevičiaus
bibliotekos ir Kaliningrado

Specialųjį numerį „Litva 100“ pristatė žurnalo vyr.
redaktorius A.Livergant,
numerio sudarytoja ir vertėja
M.Čepaitytė, vertėjas ir
lietuviškos literatūros
leidėjas G.Jeriomin, vertėja
A.Vasilkova. Lietuvos
kultūros instituto projektų
koordinatorė R.Mėlinskaitė
renginių dalyvius
supažindino su populiariausia
pastarojo dešimtmečio
lietuviška grožine literatūra.
5.4. Kaliningrado
dailininko E.Pečerskio
A.Mickevičiaus bibliotekai

Vilnius,

Vilniuje A.Mickevičiaus
bibliotekoje minint
K.Donelaičio memorialinio
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dovanoto triptiko „Kelias į
Šventovę“ ir Kaliningrado
srities istorijos-meno
muziejaus darbuotojos,
rašytojos knygos
„Stebuklingas Kristijono
Donelaičio žibintas“
prezentacija Vilniuje
A.Mickevičiaus
bibliotekoje.
Renginys skirtas paminėti
K.Donelaičio memorialinio
muziejaus įkūrimo 40
metines.

Organizatoriai:
A.Mickevičiaus biblioteka
bendradarbiaujant su
Kaliningrado srities
istorijos-meno muziejumi ir
kultūros atašė
5.5. Poezijos pavasaris
2019

Organizatoriai:
Lietuvos rašytojų sąjunga,
Kaliningrado srities
rašytojų sąjunga,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė.

A.Mickevičiaus
biblioteka
2019.04.04

Zelenogradsko
miesto
J.Kuranovo vardo
bibliotekoje
autorinis vakaras
2019.05.16
Kaliningrado
miesto A.
Leonovo vardo
bibliotekoje
autorinis vakaras
2019.05.17
K. Donelaičio
memorialiniame
muziejuje

muziejaus įkūrimo 40 metį
pristatytas visuomenei
kaliningradiečio dailininko
Jevgenijaus Pečerskio
bibliotekai dovanotas
triptikas ir naujausia
rašytojos, Kaliningrado
srities istorijos-meno
muziejaus darbuotojos
M.Berežnaja knyga
„Stebuklingas Kristijono
Donelaičio žibintas“.

Poetai:
Julius Keleras,
Antanas Šimkus,
Gasparas Aleksa

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

istorijos-meno muziejaus
svetainėse255

Bibliotekoje
Zelenogradske –
87.
Bibliotekoje
Kaliningrade – 54
Tolminkiemyje 100.

Informacija skelbta LRGKK
,Kaliningrado srities istorijos-meno
muziejaus, Lietuvos rašytojų
sąjungos, Kaliningrado A.Leonovo
vardo bibliotekos, K.Donelaičio
draugijos internetinėse svetainėse,
Zelenogradsko m. vietinėje
spaudoje:
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Tolminkiemyje
2019.05.18.
VISO: 18

VISO: 16

VISO: 5831

VISO: 24
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