Savivaldybių etninės kultūros specialistams,
folkloro ansamblių vadovams, pasakotojams

2021-04-07 Nr. R1-180

DĖL DALYVAVIMO NUOTOLINIAME SEMINARE

2021 m. vyks į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių renginių sąrašą įtrauktas Lietuvos
pasakotojų konkursas „Žodzis žodzį gena“. Siekiant kuo geriau jam pasirengti, sudaryti galimybę
pasakotojams, etninės kultūros specialistams, folkloro ansamblių vadovams bei kultūros darbuotojams
patobulinti žinias apie sakytinės tautosakos repertuaro pasirinkimą ir atlikimą, skirtingų žanrų perteikimo
ypatumus, Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Druskininkų kultūros centras rengia nuotolinį
seminarą.
Seminaras vyks balandžio 20 d. nuo 10.00 iki 15.00 val.
Paskaitas skaitys Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo
darbuotoja Gražina Kadžytė, to paties instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo
darbuotoja, hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė ir vyriausioji mokslo darbuotoja hum. m. dr. Daiva
Vaitkevičienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė,
konkurso nuostatus ir eigą pristatys Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė, pasakojimo
tradicijos plėtojimo ir pasakotojų konkurso organizavimo nuotoliniu būdu patirtimi dalinsis Panevėžio
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina
Daubarienė, Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro meno vadovė Jurga Švagždienė.
Norinčius dalyvauti seminare prašome iki balandžio 16 d. užpildyti elektroninę registracijos formą
adresu: https://bit.ly/31TAP8K
Seminaras nemokamas. Visą programą išklausiusiems mokymų dalyviams bus išduodami
Lietuvos nacionalinio kultūros centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kilus klausimams kreiptis į
Liną Balčiūnienę (tel. +370 616 31249, el. p. etnografas@druskininkukulturoscentras.lt) arba Vidą
Šatkauskienę (tel. 8 5 261 1190, el. p. satkauskiene@lnkc.lt).

Direktoriaus pavaduotoja
etninės kultūros veikloms

Vida Šatkauskienė

NUOTOLINIS SEMINARAS ETNINĖS KULTŪROS SPECIALISTAMS,
FOLKLORO ANSAMBLIŲ VADOVAMS, PASAKOTOJAMS
skirtas Lietuvos pasakotojų konkursui „Žodzis žodzį gena“ pasirengti

PROGRAMA
2021 m. balandžio 20 d.
10.00 Konkurso nuostatų ir eigos pristatymas
Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė
10.15 Sakytinės tautosakos atlikimas
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė
10.45

Pasakojimo tradicijos plėtojimo ir pasakotojų konkurso organizavimo nuotoliniu
būdu patirtis Panevėžio rajone
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Lina Daubarienė, Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro meno
vadovė Jurga Švagždienė

11.15 Linksmos stilistikos tekstų pasirinkimo ir perteikimo ypatumai
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja
Gražina Kadžytė
12.15 Pertrauka
12.30 Pasakų sekimo ypatumai. Repertuaro pasirinkimas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo
darbuotoja, hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė
13.30 Apie sakmes ir padavimus (pavadinimas bus patikslintas)
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo
darbuotoja, hum. m. dr. Daiva Vaitkevičienė

