
 

 

KONFERENCIJA „ETNINĖ KULTŪRA IR TAPATYBĖS UGDYMAS“ 

BENDRAS TARYBOS IR REGIONINIŲ TARYBŲ POSĖDIS 

 

 Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines ir  

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį pasitinkant 

 

2017 m. lapkričio 16 d., Papilė (Akmenės r.) 

 

KVIETIMAS 

 

Konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“ bus pristatomi Etninės kultūros 

globos tarybos vykdomos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos 

2017 metais atlikti tyrimai bei naujausi su etnine kultūra susiję leidiniai. Konferencijos tikslas – 

aptarti aktualius etninės kultūros puoselėjimo klausimus, remiantis naujausiais tyrimų duomenimis. 

Kartu su konferencija rengiamame Etninės kultūros globos tarybos ir jos padalinių – 

regioninių etninės kultūros globos tarybų – bendrame posėdyje bus analizuojami šiuo metu visai 

etninės kultūros puoselėtojų bendruomenei itin reikšmingi klausimai: etninės kultūros specialistų 

poreikis Lietuvos švietimo sistemoje, Lietuvos regioninės politikos gairės ir kt. Šiais klausimais 

pasisakys LR Kultūros, LR Švietimo ir mokslo, LR Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Posėdyje 

taip pat bus pasidalinta pastebėjimais apie Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinus metus. Bus 

paminėtas Regioninių etninės kultūros globos tarybų 15 metų jubiliejus. 

Kviečiame dalyvauti Etninės kultūros globos tarybos narius, regioninių etninės kultūros 

globos tarybų narius, savivaldybių, seniūnijų ir vietos bendruomenių atstovus, etninės kultūros 

mokytojus, mokslininkus, tyrėjus ir visus etninės kultūros puoselėtojus, regioninės kultūrinės, 

periodinės spaudos leidėjus ir autorius! 

 

PROGRAMA 

10.00 – 10.30. Registracija 

10.30 – 14.00. KONFERENCIJA „ETNINĖ KULTŪRA IR TAPATYBĖS UGDYMAS“, 

Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programos 2017 metų tyrimų 

pristatymas  

 

10.30-11.15. Įžanginis žodis. Vitalijus Mitrofanovas (Akmenės rajono savivaldybės 

meras), Virginijus Jocys (EKGT pirmininkas), Giedrius Surplys (LR Vidaus reikalų 

viceministras),  

                  

                 I dalis. Pirmininkauja doc. Rūta Vildžiūnienė. 

11.15 – 11.45. Vida Girininkienė. Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms skirto 

2018-ųjų metų kalendoriaus pristatymas.  

11.45 – 12.00. Doc. dr. Juozas Pabrėža. Leidinio „Žemaičių gramatika“ pristatymas. 

                     

12.00-12.15 Kavos pertrauka 

   

 



                  

II dalis. Pirmininkauja doc. dr. Juozas Pabrėža.  

12.15 – 12.30. Doc. dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė ir doc. dr. Dovilė Kulakauskienė. 

Etninės kultūros specialisto poreikis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.  

12.30 – 12.45. Loreta Lichtarovičienė. Etninės kultūros ugdymas Lietuvos suaugusiųjų 

mokyklose. 

12.45 – 13.00. Prof. dr. Rimantas Balsys. Lietuvos mitologiniai parkai. 

13.00 – 13.15. Auksė Noreikaitė. Latvijos lietuvių etninio tapatumo raiška XXI a. 

pradžioje. 

13.15 – 13.30. Doc. dr. Filomena Kavoliutė. Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų kaitos 

apžvalga (XX a. II pusė). 

13.30 – 13.45. Virginijus Jocys. Norberto Vėliaus ir Lauryno Roko Ivinskio kelias Gulbių 

k. (Šilalės r.) 

 

13.45 – 14.30. Pietūs. 

 

14.30–16.30 Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų 

posėdis.  

 

16.30 – 17.30. Ekskursija. 

 

Išankstinė registracija į renginį (iki lapkričio 14 d.): el. paštu etnolangas@lrs.lt (Audronė 

Daraškevičienė) Platesnė informacija tel. 8 52 107160, 8 605 90120. Konferencijos dalyviams bus 

išduodami dalyvio pažymėjimai. 

 

Organizatoriai: Etninės kultūros globos taryba, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, 

Akmenės rajono savivaldybė, Papilės seniūnija. Organizacinis komitetas: Virginijus Jocys, doc. 

Rūta Vildžiūnienė, doc. dr. Juozas Pabrėža, Vida Girininkienė. 
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