
 
NEMOKAMAS KULTŪROS FORUMAS      

„Kultūros jūra: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti“ 

2022 m. spalio 6-7 d. 

Palangos kurhauzas 

Grafų Tiškevičių al. 1 

 

Šių metų temos – įtraukiantys projektai, naujos marketingo strategijos ir 

motyvuojantys kūrybiniai impulsai. 

 

Kultūros forumas Palangoje – trečią kartą organizuojamas renginys šiemet išsiplėtęs į dviejų dienų programą, 

sukviečiantis kultūros ir meno srities specialistus dalintis patirtimi ir skatinti tarptinklinį bendradarbiavimą. 

Forumas skirtas tobulinti kūrybiškumo gebėjimus, pasidalinti gerosiomis patirtimis, kurios praturtins kiekvieno, 

ypatingai kultūros sektoriaus atstovų darbą. Susitikimai naudingi tiek profesionaliam ar startuojančiam kūrėjui, tiek 

kultūros organizacijos darbuotojui ar aktyviam bendruomenės nariui. 
 

PROGRAMA 

 

SPALIO 6 D., KETVIRTADIENIS 

 

Kurhauzo salės foje 

9.00 val. Dalyvių registracija ir ryto kava 

 

KURHAUZO SALĖ 

 

10.00 val.  I dienos forumo atidarymas. 

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus  

 

10.15 val. GEROSIOS PATIRTYS. 2021 m. geriausias aukščiausios kategorijos Lietuvos kultūros centras – 5 

metų kelionė pirmyn.  

Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė 

 

10.30 val. GEROSIOS PATIRTYS. Palangos Jurginės. Palangos kultūros ir jaunimo centro etnografė, meno 

vadovė Zita Baniulaitytė  

 

11.00 val. GEROSIOS PATIRTYS. Atviras ir įtraukiantis muziejus - projekto „Mano istorija“ patirtys. Lietuvos 

Nacionalinio muziejaus Palangos burmistro muziejaus vedėja Nijolė Laužikienė 

 

11.30 val. GEROSIOS PATIRTYS. Pabaiga yra pradžia:„Kaunas 2022“ bendruomenių programos palikimas. 

„Kaunas 2022“ bendruomenių projekto „Šiuolaikinės seniūnijos“ kuratorė Milda Rutkauskaitė ir projekto „Fluxus 

Labas!“ kuratorė Aistė Ptašinskaitė – Paukštė. 

 

12.00 val Pietų ir kavos pertrauka 

 

13.30 val. GEROSIOS PATIRTYS. Ar periferija gali būti arterija? Akademijos kultūros centro direktorė Žydronė 

Smulskienė 

 

14.30 val. GEROSIOS PATIRTYS. Gamtos ir meno sintezės atradimai Vilhelmo teatrų festivalyje. Priekulės 

kultūros centro direktorė Rūta Steponavičienė 

 

REPREZENTACINĖ SALĖ 

 

Būtina registracija. Dalyvių skaičius ribotas. 

15.00 – 17.00 val. PATYRIMAS grupėje. Diskusijų teatras. LMTA KF Taikomųjų teatro metodų dėstytoja Raimonda 

Agnė Medeišienė 

 

 



 

 

SPALIO 7 D., PENKTADIENIS 

 

Kurhauzo salės foje 

9.00 val. Dalyvių registracija ir ryto kava  

 

TEATRO SALĖ 

 

10.00 val. II dienos forumo atidarymas. MOKYMAI. Reklama socialiniuose tinkluose kiekvienam. Marketingo 

specialistas, lektorius Daugvinas Liberis   

 

14.00 val. Pietų ir kavos pertrauka 

 

REPREZENTACINĖ SALĖ 

 

Būtina registracija. Dalyvių skaičius ribotas. 

15.00 val. PATYRIMAS grupėje. Brand'o transformacijos žaidimas - BLOOMERANG'AS* 

Brand’o strategė, skaitmeninė kūrėja, enterprenerė Eglė Karalytė 

 

17.00 val. Forumo pabaiga 

 

*Prekinio ženklo reklama. 

 

 

Forumą „Kultūros jūra: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti“ organizuoja Palangos kultūros ir jaunimo centras, renginio 

partneris Lietuvos kultūros centrų asociacija, projektą iš dalies finansuoja Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos 

kultūros taryba. 

Dalyvavimas nemokamas. Būtina registracija: www.pkjc.lt 

 


