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DĖL TARPTAUTINIO LIETUVOS KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIŲ, PAVADUOTOJŲ
SEMINARO
Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su Birštono kultūros centru, lapkričio 15–
17 d. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2) organizuoja savivaldybių kultūros centrų direktorių, pavaduotojų
seminarą „Kultūros centrų misija šiuolaikinėje bendruomenėje“. Į seminarą kviečiami savivaldybės kultūros
centrų direktoriai, pavaduotojai.
Seminaro metu seminaro dalyviai turės galimybę susipažinti su įvairių šalių: Estijos, Latvijos,
Norvegijos, Belgijos, Slovakijos kultūros centrų sistema, veikla, finansavimu, jiems keliamais uždaviniais.
Su šių šalių specialistais dalinsimės turima patirtimi, diskutuosime įvairiais darbo kultūros srityje klausimais.
Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičiene
aiškinsimės Darbo kodekso naujoves ir naujus įpareigojimus darbdaviui, su Kultūros ministerijos Personalo
skyriaus vyriausiąja specialiste Svetlana Kneziauskaite nagrinėsime kultūros ir meno darbuotojų veiklos
vertinimo aktualijas ir kt.
Taip pat bus plečiamas vadovų akiratis, gilinamos viešosios komunikacijos, dalykinio etiketo žinios,
kalbėsime apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo problematiką, supažindinsime su 2018 m.
Lietuvos dainų šventės „Vardan tos...“ naujovėmis, aktualijomis. Paskaitas skaitys VGTU Kūrybinių
industrijų fakulteto dekanė Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos
prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis ir kiti lektoriai.
Maloniai prašome sudaryti sąlygas Jūsų miesto, rajono, savivaldybės kultūros centrų direktoriams ir /
ar jų pavaduotojams dalyvauti seminare.
Seminaro pradžia lapkričio 15 d. 13.30 val. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2).
Prašome iki lapkričio 6 d. užpildyti elektroninę registracijos formą, kurią rasite internete adresu:
https://docs.google.com/forms/d/1AQCG7rKnlmHgErrAtU9M8N6hfaV9oKXZMN7KnfL0yis/edit
Nakvynė ir maitinimas viešbutyje „Royal SPA Residence“ (Pakalnės g. 3). Registracija viešbutyje nuo
11 val. Pietūs 12 val. 13 val. užsakytais autobusais išvykstame į seminaro vietą – Birštono kurhauzą.
Seminaras nemokamas. Nakvynės ir maitinimo išlaidas padengia organizatoriai, už kelionę sumoka
komandiruojanti įstaiga.
Informaciją Vilniuje teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Regionų kultūros, stebėsenos,
analizės ir informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, tel.: (8 5) 261 2594, 8 678 18 934,
el. p. ekinfo@llkc.lt
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