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Akademijos miestelis, Kauno rajonas 
 

PROGRAMA 

10.00 – 13.00 Teorinis-praktinis seminaras "Kino panaudojimas propaguojant etninę kultūrą 

vaikų ir jaunimo tarpe“ (III r., 610 a.): 

-  „Etninės kultūros gelmių perteikimas vaidybiniame kine“, Romualdas Povilaitis, doc., 

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio (LEKD KTP) pirmininkas.  

-     „Gyvoji mitologija. Lietuvių etninės kultūros video dokumentikos sklaida internete“. 

Svetainės "Tautosakos vartai" pristatymas, Virginijus Kašinskas, doc., Vilniaus dailės 

akademijos Kauno fakultetas, Lietuvių etninės kultūros draugija. 

11.00 – 11.20 Vaikų meno kolektyvo pasirodymas (III r., „Akvariumas“). 

11.20-11.30 Kavos pertrauka 

- „Žmogaus etniškumas dokumentiniame ekrane“, Saulius Beržinis, kino režisierius.  

- „Etninės muzikos fiksavimas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos 

archyve: galimybių ir idėjų sankirta“, Varsa Zakarienė ir Žaneta Svobonaitė, Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija, Mokslo centras, Etnomuzikologijos skyrius.  

Diskusija  

10.00-14.30 programa mokiniams: 

10.00 – 11.00 Ekskursija mokiniams po ASU. 

11.00 – 11.30 Vaikų meno kolektyvo pasirodymas (III r., „Akvariumas“). Kavos pertrauka. 

11.30 - 12.30 Mokinių konkursas-diskusija: "Ar žinai lietuvių mitologiją?" Geriausio mitologijos 

žinovo (žinovės) paskelbiamas "Mitologijos žiniuoniu (žiniuone)" (III r., 604 a.) (Konkurso gairės 

pridedamos). 

12.30 – 14.00 LEKD KTP projekto "Lietuvių tautosakos atspindžiai vaikų ir jaunimo meninėse 

interpretacijose" dalyvių, kitų vaikų/jaunimo sukurtų interpretacijų tautosakos temomis, jų 

ištraukų ir dokumentinių siužetų peržiūra bei įvertinimas (III r., 604 a.). 

14.00 – 14.20 Vaikų meno kolektyvo pasirodymas. Pabaiga. 

Dalyvavimas apskritajame stale ir seminare nemokamas. Dalyviams bus įteikti pažymėjimai.  
 

Renginį ir projektą remia Lietuvos kultūros taryba. 
Partneriai: ASU Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos komitetas, Verslo ir kaimo plėtros 

vadybos institutas, ASU.  
 
Kontaktai: doc. dr. Romualdas Povilaitis, Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo narys, Lietuvių 

etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas, ASU darbuotojų profesinės sąjungos 

pirmininkas. Tel.: +370(688)43356; +370(640)28281; El.p.: romualdas.povilaitis@gmail.com 
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