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Per iškilmingą Lietuvos kultūros sostinės atidarymą Didžiojoje žemaičių sienoje atidengta meninė plokštė, kurioje pavaizduotas
didysis Žemaitijos žemėlapis. Centre iš kairės – prof. A. Žebrauskas, prof. R. Inčirauskas, rajono meras P. Kuizinas
Romo Gurklio nuotr.

Lietuva nuo A iki Z

Kaišiadorys – rajonas tarp keturių sostinių _____________________________________________________ 6–7 p.

Naujas biokuro katilas Jurbarke šilumą atpigins ir kauniečiams _________________________________ 8 p.
Miestą ir rajoną sujungė dviračių takas_ _________________________________________________ 15 p.
K. Miškinienė:
Geri ketinimai kartais apsunkina nekaltų žmonių gyvenimą _________________________________ 19 p.

Projektas

„Kultūra visiems“ pranoko
lūkesčius

Karolina Baltmiškė

Balandžio 21 d. Kultūros ministerijoje vyko spaudos konferencija, skirta Lietuvos ir Norvegijos projekto „Kultūra visiems“ rezultatams aptarti.

Pasirinktas teisingas kelias
Į spaudos konferenciją ir po jos vykusią baigiamąją projekto konferenciją susirinko projekto vykdytojo – Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) bei visų projekto partnerių – „Trondheim Vikinglag“, Biuskeriudo apskrities savivaldybės, Lazdijų, Molėtų, Pasvalio, Tauragės, Šiaulių ir Utenos rajonų savivaldybių
atstovai (nuotr.).
Spaudos konferenciją pradėjęs LLKC direktorius Saulius Liausa pabrėžė, kad nuo 2015 m. rugsėjo
iki 2016 m. balandžio įgyvendintas projektas svarbus visiems Lietuvos kultūros darbuotojams, nes jame
buvo analizuojamos labai aktualios temos. „Tarptautinio projekto metu skirtingas tradicijas ir pasaulėvaizdžius turinčių šalių kultūros darbuotojai užmezgė ilgalaikius ryšius, dalijosi vertinga senosios norvegų ir lietuvių kultūros patirtimi. Šis projektas svarbus ir tuo, kad sudarė galimybes kultūros darbuotojams
tobulėti. Juk šiuo metu pati reikalingiausia investicija yra investicija į žmogų, – projekto svarbą apžvelgė
LLKC direktorius. – Akivaizdu, kad ten, kur dirba geras specialistas, puikūs rezultatai pasiekiami net neturint pakankamai pinigų.“
„Po šio projekto peršasi išvada, kad Lietuva, sugrįžusi prie savo šaknų ir puoselėjanti savo tautinę
kultūrą, yra teisingame kelyje. Net neturėdami daug pinigų, mes esame daug padarę. Be savo šaknų,
savo praeities nebūsime įdomūs nei sau, nei pasauliui. Pritraukia mūsų išskirtinumas“, – pritarė Molėtų
kultūros centro direktorė Inga Narušienė.
Lemia iniciatyva
Kaip pažymėjo S. Liausa, mūsų šalies kultūros darbuotojams buvo įdomu susipažinti su Trondheimo patirtimi saugant ir populiarinant vikingų kultūrą, to paties laikotarpio kultūrą imasi gaivinti ir ne
vienas Lietuvos klubas. Spaudos konferencijoje dalyvavusi „Trondheim Vikinglag“ atstovė Ingrid G. Aune
Nilsen sakė, kad anksčiau panaši situacija buvo ir Norvegijoje. „Buvo susibūrusios entuziastų grupelės,
kurios domėjosi ir senaisiais amatais, ir ginklais, ir senaisiais drabužiais, jie ir dainuodavo senąsias dainas, šokdavo senuosius šokius. Ir visos tos grupelės veikdavo atskirai, – „Savivaldybių žinioms“ pasakojo
Ingrid. – Prieš septynerius metus pasiūlėme visoms grupelėms susivienyti ir kartu organizuoti tą veiklą.
Pasiūlymas buvo gana greitai priimtas, nes kartu dirbant atsirado daugiau galimybių ir patiems tobulėti,
ir veiklą labiau išplėsti. Pagaliau labai svarbu buvimas kartu, draugystė, ko labai trūksta šiuolaikiniams
žmonėms.“
Projektas, atskleidęs norvegų patirtį saugant ir puoselėjant savo tautiškumą, kurio vienas iš elementų yra tautinis kostiumas, paskatino kitaip vertinti ir savo tautinius drabužius.„Norvegai tautiniu kostiumu
vilki ir per Norvegijos nepriklausomybės dieną, ir per šeimos šventes, kitus renginius“, – pasakojo „Trondheim Vikinglag“ atstovė.
Naujas iniciatyvas skatina pažintis su Biuskeriudo savivaldybės patirtimi puoselėjant tautinių šokių
tradicijas. „Tas tradicijas jie puoselėja jau trečią šimtmetį, nes tautinių šokių festivalius norvegai rengia nuo
1896 metų“, – pažymėjo S. Liausa ir pasidžiaugė, kad šokio tradicijos ir Lietuvoje įgyja naujas formas.
Dėmesys edukacijai
Projekto partnerių iš Norvegijos pasiteiravus, kuo juos nustebino Lietuvos kultūra, Biuskeriudo apskrities savivaldybės atstovė Mette Indrehus sakė, kad ją nustebino naujomis technologijomis aprūpinti
muziejai. Pasak jos, Norvegijos muziejuose daugiausia dėmesio skiriama ne naujausioms technologijoms, kurios plėtojasi sparčiau negu galimybės jomis naudotis, bet edukacinėms programoms, per kurias
vaikai, jaunimas, šeimos per eksponatus susipažįsta su šalies ir krašto istorija. Svarbiausia, kad jie nėra
pasyvūs stebėtojai, bet tampa aktyviais dalyviais. Molėtų kultūros centro direktorė I. Narušienė pažymėjo,
kad šioje srityje mūsų muziejai turi labai daug neišnaudotų rezervų. Jos pastebėjimu, Lietuvoje reikėtų

veiksmingiau panaudoti ir turimas patalpas. „Norvegai labai daug investavo į erdvių modeliavimą.
Ir, manau, tai teisingas sprendimas. Jie labai greitai,
be didesnio vargo iš didelės erdvės suformuoja kelias mažas “, – įspūdžiais dalijosi I. Narušienė.
Specialistų mokymai
S. Liausos pastebėjimu, projektas buvo labai
svarbus ir kultūros darbuotojų mokymui. Žinių ir
patirties jie galėjo pasisemti per tris vizitus į Norvegiją. 15 projekto dalyvių iš Lietuvos viešėdami
Trondheime praplėtė savo žinias apie nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimą, populiarinimą,
bendruomenių įtraukimą į kultūrinę veiklą, istorinių kostiumų atkūrimo metodologiją. Per antrąjį
vizitą, stebėdami jaunimo šokių festivalį, jie susipažino su vaikų šokių mokymo metodika. Per trečią vizitą Drameno savivaldybėje jie susipažino su
kultūros politika. Norvegai turi labai daug kultūros
finansavimo galimybių. Vien kultūros taryba per
metus perskirsto daugiau nei 130 mln. eurų, Lietuva – tik 15 mln. eurų“, – spaudos konferencijoje
sakė S. Liausa ir pasidžiaugė, kad projektas „Kultūra visiems“ suteikė galimybes organizuoti kultūros
darbuotojų mokymus.
Į vasario mėnesį Klaipėdoje ir kovo mėnesį
Trakuose vykusias dvi vadovų ir kultūros darbuotojų akademijas susirinko po 16 dalyvių iš
kiekvienos projekte dalyvaujančios savivaldybės.
Jiems paskaitas skaitė režisierius Gytis Padegimas,
edukologas, rašytojas Tomas Staniulis ir kiti garsūs
lektoriai, kurių, kaip teigė centro direktorius, pasikviesti kultūros darbuotojai be tarptautinių projektų pagalbos finansiškai nėra pajėgūs.
Administracinių ir viešųjų gebėjimų mokymuose vadovams dalyvavo 16 kultūros centrų vadovų. Padedant psichologei Filomenai Žurauskienei ir įvaizdžio bei viešųjų ryšių konsultantei Ritai
Mikailienei, jie mokėsi administravimo, lyderystės,
komunikacijos, komandinio darbo, kūrybiškumo
skatinimo. Vienadieniai seminarai vyko visose projekte dalyvaujančiose savivaldybėse. Šių mokymų
tikslas – padėti kultūros darbuotojams, valstybės ir
savivaldybės darbuotojams tobulinti administracinius gebėjimus, stiprinti vidinės komunikacijos
įgūdžius, skatinti konstruktyvų komandinį darbą.
„Per aštuonis mėnesius mes apmokėme 120 kultūros darbuotojų, – pažymėjo S. Liausa. – Nuo šių
metų Lietuvos liaudies kultūros centrui perduota
nauja funkcija – šalies kultūros darbuotojų mokymas. Per metus apmokysime 1700 specialistų. Šis
projektas mums buvo mokykla, kaip organizuoti
mokymus, kad jie suteiktų žmogui daugiausia
naudos. Vienas pats nedaug ką sugalvosi. Naujos
idėjos ateina bendraujant ir bendradarbiaujant.“
Projektas yra vykdomas pagal programą
„Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės,
paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų,
vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ ir
yra finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.

