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Seminaro rengėjai: Etninės kultūros globos taryba, 

 Šiaulių universitetas,  

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 

Šiemet – Vietos bendruomenių ir bibliotekų metai,  jų tikslas – pabrėžti vietos bendruomenių 

svarbą stiprinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje, formuoti bendruomenių 

plėtrai palankią aplinką ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą. Etninė kultūros 

globos taryba, turėdama sukaupusi patirtį iš Tarmių ir Etnografinių regionų metų veiklos ir sklaidos, bei 

matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir 

formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizuoja praktinių seminarų ciklą.  

Šių seminarų tikslas – bendradarbiaujant su universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkais ir 

etninės kultūros puoselėjimo praktikais įvairiose srityse perduoti sukauptą teorinę ir gyvąją patirtį vietinių 

bendruomenių nariams, aktyviai besidominčiais tradicinių ir kalendorinių švenčių šventimu. Padėti ir 

skatinti tradicinių amatų meistrams ir tautodailės kūrėjams savo dirbinių realizacijai naudoti įvairias 

klasikines ir naujas informacinės sklaidos ir pirkėjų paieškos formas. Padėti bendruomenėms ir 

savivaldybėms aiškiau išreikšti etnokultūrinio ugdymo poreikį ir to siekti visose žmogaus ugdymo 

pakopose, pradedant ikimokykline įstaiga ir baigiant aukštąja mokykla. Siekti glaudesnio abipusio 

regioninės kultūrinės, periodinės spaudos leidėjų, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo. 

PROGRAMA 

10:00–11:00 Registracija į seminarą. 

 

I DALIS.  

Pirmininkauja doc. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius. 

 

11:00–11:10 Seminaro atidarymas. Sveikinimo žodis.  

 LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. 

 



11:10–11:25 „Etninė kultūra ir bendruomenės. Etnografinių regionų metų informacinės 

sklaidos patirtis“. Virginijus Jocys (Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas). 

 

11:25–11:45 „Etninė kultūra vietos bendruomenės gyvenime“. Jolanta Marija Malinauskaitė 

(Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga). 

 

11:45–12:30 „Tradicinių amatininkų ir tautodailininkų dirbinių realizavimas, praktinė 

patirtis“. Prof. dr. Astrida Miceikienė, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Aleksandro Stulginskio 

universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas).  

 

12:30–12:45 „Tradiciniai amatai, muzika ir šokiai šeimose, mokymo įstaigose ir 

bendruomenėse”. Albertas Martinaitis (Tradicinių amatų meistras, muzikantas). 

 

12:45–13:45 Pietų pertrauka. 

 

II DALIS.  

Pirmininkauja Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas. 

 

13:45–14:05 „Etninės kultūros jungtis tarp bendruomenės ir mokyklos“. Emilija Bugailiškienė 

(Švietimo ir mokslo ministerija). 

 

14:05–14:25 „Gyvenamųjų vietų vardai ir vietos bendruomenės tapatybė”. Prof. dr. Vykintas 

Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas). 

 

14:25–14:45 „Etninė kultūra ir universitetas: poreikiai, turiniai, tęsiniai". Lekt. dr. Nerijus 

Brazauskas (Šiaulių universitetas). 

 

14:45–15:05 “Regioninė kultūrinė, periodinė spauda, biblioteka ir bendruomenės“. Doc. dr. 

Janina Švambarytė–Valužienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centras).  
 

15:05–15:30 Diskusijos. 

Etninės kultūros globos tarybos leidinio „Etninė kultūra“ Nr. 9 (2015 m.) pristatymas ir regioninės 

kultūrinės bei periodinės spaudos leidinių paroda. 

 

Seminaro rėmėjai ir informaciniai rėmėjai: Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kaimo 

bendruomenių asociacija, Lietuvių kalbos draugija, Žemaičių kultūros draugija, Šilalės kraštiečių 

draugija, Lietuvos bibliotekų asociacija.  

Planuojamos kitų seminarų datos ir vietos: Suvalkija (Sūduva) – 2016 m. kovo 17 d. Marijampolėje;  

Mažoji Lietuva – 2016 m. balandžio 22 d. Pagėgiuose; Aukštaitija ir Dzūkija – rugsėjo – lapkričio mėn. 

 

Daugiau informacijos: 

Etninės kultūros globos taryba, tel. (8 5) 210 7161, mob. 8699 04239, el. p. etnotaryba@lrs.lt 

Sigita Dacienė 8699 04993, el. p. etnozemaitija@gmail.com 

https://www.facebook.com/etnotaryba/ 

URL adresas: http://www.etnotaryba.lrs.lt 

https://www.facebook.com/etnotaryba/

