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Rekomendacijos “Priemonės ir būdai kultūrinių renginių kokybei didinti” parengtos įgyvendinant 

projektą „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas”, kurį finansavo Lietuvos kultūros 

taryba. 

Projektą 2019 m. kovo - lapkričio mėn. įgyvendino BĮ Kauno rajono švietimo centras 

Projekto tikslas – tobulinti Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo 

kompetenciją, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei. 

Projekto uždaviniai:  

  vykdyti kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, organizuojant praktinių seminarų 

ciklą kultūros darbuotojų kūrybiškumo ugdymui; 

  plėtoti tarpinstitucinę partnerystę per patirčių mainus kultūrinių iniciatyvų generavimo srityje; 

  parengti gerąja patirtimi grįstas rekomendacijas kultūros renginių kokybei ir prieinamumui 

didinti. 

Projekto dalyviai – Kauno rajono kultūros centrų vadovai, kultūrinių renginių organizatoriai, meno 

vadovai, režisieriai, etnografai ir kt. darbuotojai.  

Projekto rezultatai: 

  patobulinta kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetencija ir įgyti nauji 

gebėjimai leis patraukliai, inovatyviai ir kūrybiškai organizuoti kultūros renginius Kauno rajone 

įvairioms tikslinėms grupėms;  

  užsimegė ir bus plėtojama tarpinstitucinė partnerystė, o tai sudarys sąlygas gerosios patirties 

sklaidai, mokymuisi ir projekto tęstinumui;  

  parengtos gerąja patirtimi grįstos rekomendacijos bus naudingos kitiems, projekte 

nedalyvavusiems kultūros centrų darbuotojams. 
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Rekomendacijos parengtos remiantis patirtimi, įgyta dalyvaujant projekto „Kultūros darbuotojų 

kūrybinio potencialo didinimas”  veilose: seminaruose, gerosios patirties vizitų į Šakių ir Klaipėdos 

rajono  kultūros centrus bei Klaipėdos etnokultūros centrą metu. Jos skirtos kultūros 

darbuotojams (tiek dalyvavusiems, tiek neturėjusiems galimybės dalyvauti projekte), norintiems 

užtikrinti organizuojamų renginių kokybę ir skatinti jų prieinamumą. 

Rekomendacijos suskirstytos į 3 dalis:  rekomendacijos renginio planavimo etape, 

rekomendacijos renginio viešinimo etape ir bendro pobūdžio rekomendacijos. 

 

REKOMENDACIJOS RENGINIO PLANAVIMO ETAPE 

  Pagrindinė nuostata planuojant renginį – renginio kokybė ir sėkmė priklauso nuo komandos, 

t.y. visi įstaigos (kultūros centro, bibliotekos ar pan.) nariai turi jausti atsakomybę už būsimą 

renginį, nepaisant jo atsakomybės srities; visi turi žinoti, koks tai renginys, kad esant reikalui 

galėtų prisidėti prie renginio viešinimo, dalyvių  informavimo ar net pakeisti susirgusį ar tuo 

metu užimtą komandos narį; 

  Apsibrėžti tikslinę renginio dalyvių grupę, atlikti jos analizę: 

  išsiaiškinti, kas aktualu (kokio tipo renginiai, tema) planuojamo renginio tikslinei grupei; 

  planuojant renginio vietą ir laiką, trukmę, ypač kaimiškose vietovėse, svarbu atsižvelgti ne 

tik į tikslinę grupę, bet ir metų laiko aktualijas (pavyzdžiui, senjorams patogiau mokymus 

daryti apie 14-15 val.,  kad jie spėtų grįžti į namus žiūrėti mėgstamų televizijos laidų; žiemą 

renginio laikas ypač aktualus, kad nereikėtų senjorams tamsoje grįžti namo; neplanuoti 

renginių, kai vyksta įvairūs žemės apdirbimo darbai tokie kaip bulviakasis, sėja ir pan.; 

dirbantiems žmonėms neplanuoti renginių dienos metu ir t.t.). 

  Į tradicinių renginių organizavimą įr idėjų generavimą įtraukti daugiau įvairaus amžiaus 

vietinių gyventojų, taip pat organizacijų ar įstaigų: mokyklų, darželių, Trečiojo amžiaus 

universitetų, bendruomenių ir pan. 

  Jei renginys skirtas įvairaus amžiaus žmonėms (tėvams—vaikams-—seneliams), reikia 

pagalvoti apie atskiras erdves ir užimtumo galimybes vaikams, kad jie netrukdytų oficialios 

renginio dalies. 

  Nepamiršti pasirūpinti renginio saugumu — pagalvoti apie saugų atstumą nuo scenos ar 

naudojamų pirotechnikos priemonių, dekoracijų stabilumą ir pan.; 
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  Jei renginys planuojamas vėlai vakare,  reikėtų nepamiršti įspėti vietos gyventojų apie 

galimus nepatogumus (triukšmą, šviesas), paprašyti jų supratingumo; 

  Nepamiršti, kad renginyje gali dalyvauti neįgalieji ar senyvo amžiaus žmonės, kuriems 

reikalingos specialios judėjo priemonės, tad renginio erdvėje numatyti vietą ir jiems. Taip pat, jei 

tokie žmonės bus kviečiami užlipti ant scenos, pasirūpinti, kad jiems būtų suteikiama reikalinga 

pagalba; 

  Jei renginys planuojamas atviroje erdvėje, lauke, verta numatyti alternatyvą, kur pasikeitus 

oro sąlygoms renginys galėtų vykti nesukeldamas didelių nepatogumų nei renginio 

organizatoriams, nei dalyviams.; 

  Jei renginyje dalyvauja užsieniečių (nors ir keletas), būtina pasirūpinti vertėju; 

  Renginio vedėjai turi būti pasiruošę – iš anksto susipažinę su scenarijumi, pasitikrinę atlikėjų, 

pranešėjų vardus ir pavardes, organizacijų pavadinimus ir t.t.  

 

REKOMENDACIJOS RENGINIO VIEŠINIMO ETAPE (PRIEŠ IR PO RENGINIO) 

 Informaciją apie renginį pateikti skirtingais būdais ir skirtingais kanalais. Reklama vien tik 

socialiniuose tinkluose nėra pakankama ir pasiekia ne visus potencialius renginio dalyvius; 

 Užeiti į įstaigą (mokyklą, darželį, polikliniką, biblioteką ir kt.) ir pakviesti dalyvauti pristatant 

renginį ir pabrėžiant būtent tų žmonių dalyvavimo jame svarbą; 

 Po renginio į socialinius tinklus įkelti ne tik nuotraukas, bet ir pateikti jų aprašymus, galima įdėti 

ir dalyvių atsiliepimus; 

 Naudoti tik renginio esmę ir dalyvių reakcijas atspindinčias nuotraukas, jos turi būti tvarkingos ir 

kokybiškos;  

 Renginių viešinimas socialiniuose tinkluose, spaudoje ir institucijos tinklalpiuose turi skirtis ir 

turiniu, ir apimtimi; 

 Tam, kad renginio viešinimas vyktų sklandžiai ir atrodytų profesionaliai bei patikimai, renginio 

viešinimu turėtų užsiimti kultūros centro darbuotojas, turintis leidinių maketavimo, marketingo 

žinių ir patirties. Savivaldybėms rekomenduojama investuoti į tokius mokymus, kad kiekviena 

kultūros įstaiga turėtų asmenį, atsakingą už renginių viešinimą, juk viešinimas — svarbi tiek visos 

savivavldybės, tiek atskiros organizacijos įvaizdžio dalis. 
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BENDRO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS: 

  Turėti vieną-du tradicinius renginius, kurie vyskta kasmet, tokiu būdu renginiai tampa 

“atpažįstami” tiek vietos, tiek aplinkinių seniūnijų ar net rajonų gyventojams; 

  Kultūros centro aplinka taip pat turi būti kultūringa pradedant darbuotojų elgesiu ir apranga, 

o baigiant tvarka tualete (popierius, muilas, šiukšlių dėžė ir pan.) ir aplinka kultūros centrą ar 

renginio vietą (pakankamai šiukšliadėžių, įrengtos vietos rūkantiems ir pan.); 

  Parodyti dėmesį kiekvienam atėjusiam į renginį (sutikti ir išleisti, pakalbinti, paklausti, ar 

patiko ar ne, kokių renginių norėtų ateituje ir pan.); 

  Į tradicinius renginius kasmet įtraukti kokią naujovę, pasirinkti kitą renginio formą, vietą ir 

pan., kad jo dalyviai patirtų „netikėtumo efektą”, o renginys netaptų tik dar vienu „tokiu, kaip 

visada” renginiu; 

  Šaltuoju metų laiku atėjusiems į renginį pasiūlyti karštos kavos, vasaros metu — vėsaus 

vandens; 

  Renginio veiklų, įrangos ar dovanėlių finansavimui rengti rajoni ius, regioninius ir 

nacionalinius projektus, ieškoti rėmėjų vietos bendruomenės tarpe; 

  Nepamiršti rėmėjų (tiek, organizacijų, tiek atskirų asmenų) paminėti renginio metu bei 

renginį viešinančioje informacijoje,  po renginio rekomenduojama nusiųsti jiems padėkos 

atvirlaiškį; 

  Laikytis nuostatos, kad geriau 2-3 kokybiški renginiai per metus, įtraukiantys visus 

bendruomenės narius ir seniūnijose veikiančias įstaigas bei organizazijas, nei daug atskirų 

organizacijų organizuojamų renginių, kuriuose dalyvauja itin nedidelis skaičius gyventojų; 

  „Auginti kultūrą”, t.y. organizuoti renginius, kuriuose dalyvautų skirtingos kartos (pavyzdžiui, 

jei koncertuoja moksleiviai, tikėtina, kad į renginį palaikyti vaiko atvyks ir jo tėveliai ir seneliai; 

taip pat organizuojant renginius suaugusiesiems, pagalvoti apie atskiras erdves vaikams, kad 

ir jaunos šeimos galėtų dalyvauti renginyje nesirūpindamos dėl vaikų užimtumo ir pan.).; 

  Siekiant lavinti rajono gyventojų meninį skonį ir kultūrinį išprusimą, organizuoti įvairius 

plenerus ir parodas, kviečiant juose dalyvauti ir daugiau jaunų, mažiau žinomų kūrėjų bei 

atlikėjų. 


