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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
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I. Reziduojamos ir priskirtų šalių ir jų regionų kultūros lauko charakteristika (kontekstas, procesai, aktualijos, svarbūs kultūros renginiai,
personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.
Trumpa Kaliningrado srities charakteristika:
Kaliningrado srityje, o ypač pačiame Kaliningrade, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Kas mėnesį ir dažniau vyksta koks nors tarptautinis kultūrinis renginys,
kuriame būtinai dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Jaučiama didelė konkurencija kultūros srityje, nes labai aktyviai savo kultūrą pristato Vokietija, Lenkija, atvyksta aukšto
lygio menininkai, atlikėjai iš Rusijos. Kaliningrado kultūros visuomenė tikrai išprususi ir tikisi iš Lietuvos taip pat aukšto lygio atlikėjų, menininkų. Šiek tiek liguistai
priima praeitį, ypač senuosius vietovardžius, istoriją interpretuoja pagal oficialią Rusijos poziciją, nors neoficialioje aplinkoje pasitaiko ir objektyvių įvykių vertinimų.
Nemažai žmonių jaučia nostalgiją sovietinei praeičiai. Labai gerai žino to laikmečio mūsų aktorius, atlikėjus. Organizuojant kultūros renginius, yra ypač svarbus
asmeninis ryšys, bei nusistovėję kontaktai. Bendraujant su Kaliningrado kultūros administratoriais labai svarbu išlaikyti subordinaciją. Tam tikrą specifiką kultūrinių
ryšių mainams bei plėtrai suteikia vizų bei valstybės sienos kirtimo be eilės klausimas, su kuriuo susidūrus, kartais nepavyksta įgyvendinti numatytų planų arba skubiai
tenka juos koreguoti. Kadangi Lietuva yra šalia ir daugelis kaliningradiečių dažnai ten lankosi, jie gerai žino mūsų situaciją tiek kultūros, tiek visuomeninio gyvenimo
srityse. Lietuvos kultūra yra vertinama, čia laukiama mūsų atlikėjų, menininkų, parodų, spektaklių. Yra nusistovėjęs aktyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos kultūros
įstaigomis, universitetu, tačiau pasigirsta norų bendradarbiauti ir plačiau – su Kauno bei Vilniaus menininkais.
Atskiras darbo baras yra su lietuvių bendruomene, kuri taip pat turi tam tikrus nacionalinius kultūrinius poreikius bei lietuvių kalbos mokytojais. Apibendrinant galima
pasakyti, jog būtina tęsti aktyvų bendradarbiavimą Kaliningrade muzikos ir dailės (parodų) srityse, stiprinti literatūrinius bei teatro ryšius ne tik su Klaipėdos, bet ir su
Kauno ir Vilniaus menininkais.
Konsulatas laikosi strategijos, kad Lietuvos kultūra būtų pristatoma ne tik Kaliningrade, bet ir srities miestuose. Paprastai praktikuojama, kad parodos, kurių
atvežimui/išvežimui reikia daug pastangų, butų eksponuojamos ne viename mieste, o ir kituose Kaliningrado srities miestuose, žinoma, ten kur yra tinkamos tam tikslui
sąlygos.
2014 m. antrasis pusmetis išskirtinis tuo, jog Rusijos Federacija vykdė savo kryptingą ideologinę ir ekonominę kovą prieš Lietuvą, kuri pasireiškė įvestomis
sugriežtintomis valstybės sienos kirtimo taisyklėmis, savotiška ekonomine blokada. Visa tai formuoja neigiamą požiūrį į Kaliningrado sritį, o tai atsiliepia ir
kultūriniam bendradarbiavimui. Lietuva atsižvelgdama į RF vykdomą agresiją Ukrainoje, nedalyvavo Tarptautiniame festivalyje ,,Territorija mira“. Tam tikros kliūtys
iškilo rengiantis pagrindiniam iškilmingam K.Donelaičio jubiliejaus paminėjimui Kaliningrade ir srityje, kuomet vos ne paskutiniu metu vietinė valdžia pakeitė ir
minėjimo laiką, ir minėjimo vietą.
Jau antri metai kai mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalbos, direktoriai nekviečia Lietuvos diplomatų į Rugsėjo 1-osios šventę, nors 2011 ir 2012 m. tekdavo
dalyvauti.

II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
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Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

1. XII-asis tarptautinis
J.S.Bacho vargonų
festivalis
,,Bachosluženije“
Kaliningrade

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Kaliningrado srities
filharmonija,
Liepos 21 - 28 d.

Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė
Kaliningrade
2. Kaliningradiečio
dailininko Vitalij
Michailiak kūrybos
paroda Kaune

Kaunas,
M.Dobužinskio rusų
kultūros centras,
Spalio 15 d.

3. Dailininkės Rūtos
Katiliūtės kūrybos
paroda ,,Šviesos
studija“

Kaliningrado dailės
galerija,
Lapkričio 12 d. –
Gruodžio 7 d.

Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas
ir kultūros atašė
Kaliningrade.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Klaipėdos mišrus
choras ,,Aukuras“
(vad. Alfonsas
Vildžiūnas)

Autorė Rūta
Katiliūtė, VDA doc.
Marija
Marcelionytė
Paliukė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Lietuva turi gilias chorinio dainavimo
tradicijas, kurios žinomos ir vertinamos
Kaliningrado srityje. Koncertas sulaukė
puikaus tiek žiūrovų, tiek specialistų
įvertinimo.

Koncerte buvo apie
300 klausytojų.

Kauniečiams pristatytas jaunas, įdomų,
savitą tapybos braižą turintis dailininkas.
Tai aktualu M.Dobužinskio centre
besimokantiems dailės, bei rusų dailės
mėgėjams
.

Atidaryme dalyvavo
40 žmonių

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 60
žmonių

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba reikšmingesnių
publikacijų kopijos el. formatu

Informacija buvo paskelbta
Kaliningrado spaudoje
(Kaliningradskaja pravda ir
Komsomolskaja pravda)

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose, vietinėje spaudoje
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4. Klaipėdos džiazo
orkestras XI-ąjame
tarptautiniame džiazo
festivalyje
Kaliningrade
Organizatoriai:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė
Kaliningrade.
5. Trečioji tarptautinė
jaunųjų dailininkų
paroda ,,Art sesija“

Kaliningrado srities
filharmonija,
Lapkričio 15 d.

Klaipėdos džiazo
orkestras (vad.
Kęstutis Sova)

Lietuva išlaikė tęstinumą ir tradiciją
dalyvauti šiame festivalyje

Koncerte buvo apie
300 klausytojų

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose, vietinėje spaudoje

Kaliningrado dailės
galerija,
Lapkričio 14 –
Gruodžio 19 d.

Parodoje buvo
pristatyta Vilniaus
dailės akademijos
grafikos
specialybės 11
studentų darbai.
Parodos kuratorė,
VDA Grafikos
katedros vedėja,
doc. Marija
Marcelionytė
Paliukė
LEU profesorė
Grasilda Blažienė

Lietuva išlaikė tęstinumą ir tradiciją
dalyvauti šioje parodoje.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 200
žmonių

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose, vietinėje spaudoje

Pristatytas iškilus Mažosios Lietuvos
kultūros veikėjas, tautosakos,
vietovardžių rinkėjas ir lietuviškų knygų
leidėjas.

V.Kalvaičio
atminimo vakare
dalyvavo 35 lietuvių
bendruomenės nariai

Profesorė Veronika
Vitaitė, jos dukra
profesorė
Aleksandra
Žvirblytė ir anūkas
Lietuvos muzikos ir
teatro studentas
Paulius Erikas
Andersonas

Kaliningrado muzikos mylėtojams
pristatyta unikali Lietuvos muzikų
dinastija ir rimta koncertinė programa,
kurioje skambėjo M.K.Čiurlionio,
V.Barkausko, F.Šopeno, F.Listo ir
S.Rachmaninovo kūriniai.

Koncerte buvo 250
klausytojų

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose
Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose

Organizatoriai:
Kaliningrado srities
dailės galerija
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Kaliningrade.
6. Mažosios Lietuvos
kultūros veikėjo
Viliaus Kalvaičio
mirimo 100-osios
metinės

LR GKK,
Gruodžio 12 d.

7. Lietuvos pianistų
dinastijos koncertas

Kaliningrado srities
filharmonija,
Gruodžio 13 d.
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda ir
pan.) ir kultūros atašė indėlis į
projektą

Valstybinių švenčių ir
atmintinų datų minėjimai:
1.Valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo)
diena, bendradarbiaujant
su kultūros atašė
Kaliningrade

2. Juodojo kaspino ir
Baltijos kelio diena

2. Kristijono Donelaičio
jubiliejinių
metų
renginiai:
2.1. Pasaulio lietuvių
bendruomenių
pirmininkų vizitas į
Tolminkiemį
ir
Kaliningradą.

2.2.
Iškilmingas
Kristijono
Donelaičio
jubiliejaus minėjimas –
koncertas Kaliningrade

Projektą
inicijavusi
organizacija

Lietuvių
bendruomenė ir
LR GKK

Lietuvių
bendruomenė ir
LR GKK

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Lietuvių
bendruomen
ės patalpos,
Liepos 6 d.

LR GGK,
Rugpjūčio
24 d.

URM ir LR
GKK

Kaliningradas, Tolminkiemis
Liepos 10 –
11 d.

LR kultūros
ministerija,
LR GKK

Kaliningrado
srities
filharmonija
Spalio 28 d.

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Pagrindinis
pranešimas
kultūros atašė
Romanas
Senapėdis

Pagrindinis
pranešimas
kultūros atašė
Romanas
Senapėdis

Pasaulio
lietuvių
bendruomenės
valdybos
pirmininkė
Danguolė
Navickienė
LRS pirmininko pirmasis
pavaduotojas
V.Gedvilas,
Seimo kultūros
komiteto
pirmininkė
A.Pitrėnienė,
Kultūros viceministrė A.
Lobačevskytė

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Lietuvių bendruomenei priminta
šios šventės prasmė ir reikšmė
Lietuvos istorijoje

Lietuvių bendruomenei priminta
šios šventės prasmė ir reikšmė
Lietuvos istorijoje

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Dalyvavo 50 lietuvių
bendruomenės narių

Dalyvavo 50 lietuvių
bendruomenės narių

Susipažinta su lituanistiniu
paveldu ir K.Donelaičio
pasirengimo jubiliejui eiga bei
memorialiniu muziejumi

20 žmonių

Pagerbtas K.Donelaičio atminimas
ir jo atminimui nusipelnę Lietuvos
bei Kaliningrado srities žmonės.
Koncertavo Vilniaus savivaldybės
choras ,,Jauna muzika“ ir
mušamųjų instrumentų grupė
,,Giuner Percussion“

220 žmonių

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba reikšmingesnių
publikacijų kopijos el. formatu

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose
Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose, spaudoje
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2.3. Dailininkės Irenos
Piliutytės tekstilės darbų
paroda
,,Mažosios
Lietuvos
kultūros
veikėjai“
2.4. Kaliningrado srities
literatūros
dienų
baigiamasis
renginys
Tolminkiemyje: Lietuvos
ir Kaliningrado srities
poetai, rašytojai svečiuose
pas
K.Donelaitį.
Bendradarbiaujant
su
kultūros atašė Kaliningarde
(K.Donelaičio muziejaus
35-metis)
2.5. Tarptautinė jungtinė
tapybos, grafikos ir
mažosios plastikos paroda
,,Vakarų vėjai“ Klaipėdos
dailininkų sąjungos
galerijoje,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Kaliningrade
3. Europos Sąjungos
šalių kino festivalis,
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Kaliningrade

LR GKK

Kaliningrado
istorijos dailės
muziejus,
Kaliningrado
rašytojų
sąjunga,
Lietuvos
rašytojų
sąjunga ir LR
GKK

Lietuvių
bendruomenė,
Kaliningrado
kultūros fondo
atstovai
Tolminkiemis, Lietuvos
Spalio 29 d.
rašytojų
sąjungos
nariai:
Eugenijus
Ališanka,
M.Burokas,
D.Mitaite,
S.Kašauskas
Kaliningrado
4-ojoje
bibliotekoje,
Spalio 30d.

Tęsiamas K.Donelaičio jubiliejui
skirtų parodų ciklas.

50 žmonių

Informacija buvo skelbta konsulato
puslapyje

Tęsiama graži tradicija ne tik
Poezijos pavasario metu susirinkti
Tolminkiemyje, bet ir rudenį Kaliningrado literatūros dienų
uždarymo baigiamojo renginio
metu

120 renginio svečių

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, Lietuvos
Respublikos generalinio konsulato
Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose

Lietuvos
dailininkų
sąjungos
Klaipėdos
skyrius ir LR
GKK kultūros
atašė

Klaipėda,
Liepos 25 d.
– Rugpjūčio
31 d.

Parodoje
dalyvavo 9
Kaliningrado
srities ir 15
klaipėdiečių
dailininkų

Tęsiamas K.Donelaičio jubiliejui
priemonių plane numatytas parodų
ciklas.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 60
žiūrovų

Informacija skelbta Lietuvos
spaudoje.

Kino teatras
,,Zaria“,
direktorius
Artiomas
Ryžkovas,
bendradarbiauja
nt su kultūros
atašė

Kaliningrada
s, kino
teatras
,,Zaria“,
Lapkričio 11
d.

Festivalio
atidaryme
dalyvavo
užsienio šalių
diplomatai ir
Europos
Sąjungos
ambasadorius
Rusijoje
Vygaudas
Ušackas

Rodytas Audrius Juzėno filmas
,,Ekskursantė“

Filmą žiūrėjo apie
200 žiūrovų

Informacija skelbta Kaliningrado
spaudoje.
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4. Tarptautinis muzikos
festivalis ,,AntiFon“:

Kompozitorius
Larion Djakov
bendradarbiauja
nt su kultūros
atašė

5. 13–asis, vaikų
lietuviškų dainų festivalis
,,Skambėk, skambėk
lietuviška dainele”

Lietuvių kalbos
mokytojų
asociacija
bendradarbiauja
nt su kultūros
atašė

Muzikinis
klubas
Kaliningrade
,,Dread
nought“
Liepos 25 d.
Gusevas
Gruodžio 13
d.

Pianistas Vytis
Smolskus ir
gitaristas
Domantass
Aleksa

Pristatomi Kaliningrado
visuomenei Lietuvos muzikos
virtuozai. Šis projektas jau
pastebėtas Kaliningrado muzikos
mylėtojų, labai populiarus.

60 klausytojų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Buvo parodytas Kaliningrado
srities vaikų lietuvių kalbos
mokėjimas, vaikai paskatinti dar
geriau jos mokytis.

Dalyvavo per 300
vaikų

Informacija buvo skelbta LR
kultūros, užsienio reikalų ministerijų,
LR GKK internetiniuose puslapiuose

III. Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
Su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos:
Kalininagrade yra susiformavęs tam tikrų renginių (parodų, bienalių ir tarptautinių festivalių), kuriuose dalyvauja ir Lietuvos atstovai, cikliškumas, todėl būtina tęsti ir
palaikyti Lietuvos atstovų dalyvavimą.
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida:
Tęsiami kontaktai su įvairių televizijų ir laikraščių žurnalistais, jie informuojami apie būsimus renginius. Jų kontaktai nurodyti 1 priede.
Kultūros turizmo produktų sklaida:
Bendraujama su Valstybiniu turizmo departamentu (pav. Juozu Ragucku), bei reklamos agentūra Galley Group, atvežama ir dalinama (vizų skyriuje) turistinė - reklaminė
medžiaga apie Lietuvą .
Rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams:
Lietuvos generalinio konsulo padėkos raštais apdovanoti Kaliningrado rašytojai, dailininkai, lietuvių bendruomenės nariai, kai kurių kultūros – švietimo įstaigų vadovai.
Kaliningrado rašytojų sąjungos pirmininkas Borisas Bartfeldas pristatytas ir apdovanotas Lietuvos Respublikos valstybiniu apdovanojimu (Liepos 6 d.).
Pranešimai spaudai:
2014 m. II pusmetį apie pagrindinius kultūros įvykius surašyta 10 pranešimų spaudai. Dalyvauta vienoje spaudos konferencijoje Kaliningrado filharmonijoje, duota 3
interviu Kaliningrado radijui ir televizijai.
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Lietuvių bendruomenė:
Kaliningrade veikia Lietuvių kultūrinė autonomija – skėtinė organizacija, kontroliuojama valdžios. Kaip savarankiškos, turinčios juridinio asmens statusą, ir nuosaikiai
bendradarbiaujančios su autonomija, veikia tik trys bendruomenės – Kaliningrado Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugija (vadovė – Nida Lukoševičienė); Gvardeisko
lietuvių bendruomenė (vadovė Vanda Čiursina) ir Sovetsko lietuvių kultūros draugija ,,Birutė“ (vadovė Danutė Norušaitė). Nuo 2013 m, dėl virtinės valdžio trukdymų
niekaip nepavyksta Sovetske įregistruoti Vydūno draugiją.
Lietuvių kalbos mokymas:
Lietuvių kalbos ir etnokultūros Kaliningrado srityje mokoma 22 švietimo įstaigose, jose mokose apie 800 moksleivių.
Rugsėjo 11 d. GKK patalpose vyko Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos vardo lituanistinės sekmadieninės mokyklos moksleivių ir jų tėvelių susirinkimas. Buvo aptarta
mokymo programa bei mokymo proceso organizaciniai klausimai.
Spalio 9 d. Sovietske vyko Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojų pasitarimas, dalyvaujant Kaliningrado srities Lietuvių kalbos mokytojų asociacijai
bei LR švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ministerijų atstovams.
Gruodžio 13 d. Guseve įvyko 13–asis, vaikų lietuviškų dainų festivalis ,,Skambėk, skambėk lietuviška dainele”, kuriame dalyvavo per 300 vaikų iš Kaliningrado miesto ir
srities švietimo įstaigų, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir etnokultūros. Festivalio dalyviai buvo suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje grupėje varžėsi 18 ansamblių, antrojoje – 6
etnografiniai kolektyvai, o trečiojoje – 11 solistų. GKK specialusis prizas buvo įteiktas Krasnoznamensko folkloriniam kolektyvui ,,Malūnėlis“ (vadovė – Alma Janvariova).
Lieka atviras klausimas dėl Nesterovo mokykloje buvusio lietuvių kalbos ir etnokultūros dėstymo atnaujinimo bei 48-ojoje gimnazijoje lietuvių kalbos dėstymo (buv.
mokytoja išvyko į užsienį, kitoje mokykloje mokytoja išėjo į pensiją).
Ryšiai su Kaliningrado žydų bendruomene:
Lapkričio 9 d., dalyvauta, minint tragiškų įvykių 1938 m. Kaliningrade, įgavusių ,,Krištolinės nakties” pavadinimą, atminimo minėjime.
Pagalba Lietuvos kultūros atstovams:
Rugsėjo 12d. žurnalistės Editos Mildažytės, kūrybinės grupės ir N.Kitkausko vizitas Kaliningrade;
Spalio 23 – 24 d. Signatarės Birutės Valionytės vizitas Kaliningrade ir srityje.

IV. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija /
veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)
V. Pastabos ir pasiūlymai:
1. Labai reikalingas Lietuvos kultūros centras Kaliningrade (patalpų nuoma arba statyba). Tokius centrus Kaliningrade turi ir išlaiko Vokietija,
Lenkija, Armėnija;
2. Naujo muzikos instrumento (fortepijono) nupirkimas arba seno restauravimas konsulato renginių salei;
3. Darant veiklos kontaktų suvestinę surašyti tik asmenys, su kuriais dažniausiai tenka bendradarbiauti. Oficialių asmenų, kurių kontaktiniai
duomenys viešai prieinami, nenurodžiau.
__________________
(parašas)

___Romanas Senapėdis___________
(vardas, pavardė)
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Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.
1 priedas
Veiklos kontaktų suvestinė

