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RAŠTAS  

  

DĖL DALYVAVIMO KULTŪRINĖS EDUKACIJOS FORUME „KULTŪRA ATRAKINA“  

  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros ministerija 

bei  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021–2022 metais įgyvendina projektą „Kultūrinės 

edukacijos administravimo platformos, kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti 

kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą“ (toliau – Projektas). Projekto 

tikslas – tobulinant kultūrinės edukacijos sistemą ir įrankius (Kultūros paso programą, kultūrinės 

edukacijos koordinatorių ir kultūros edukatorių kompetencijas ir tinklą, kultūrinių intervencijų metodus 

bei tam pritaikytą IT sistemą) plėtoti kultūros ir švietimo sinergiją, ugdyti mokinių 

kūrybingumą. Daugiau informacijos apie projektą: kesm.lnb.lt ir Facebook .   

Šio Projekto vykdymo metu iš viso planuojama įgyvendinti 10 kultūrinės edukacijos 

forumų visose Lietuvos apskrityse. Forumų tikslas – sutelkti kultūrinių edukacijų teikėjus ir mokyklų 

atstovus bendrai diskusijai apie kultūros ir švietimo sinergiją. Forumuose patirtimi dalijasi kultūrinės 

edukacijos ekspertai ir praktikai, vyksta kultūrinės edukacijos teikėjų (dirbančių pagal Kultūros paso 

programą) kontaktų mugė bei praktinės edukacinės veiklos kultūros įstaigose.  

Džiaugiamės sėkmingai įvykusiais forumais Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune bei Alytuje ir 

kviečiame į kultūrinės edukacijos forumą „KULTŪRA ATRAKINA“ Anykščiuose, kuris vyks 

lapkričio 11 d. 13.00 val. VšĮ Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje (J. Biliūno g. 53, 

Anykščiai). Maloniai kviečiame Utenos apskrities savivaldybių švietimo, kultūros ar kultūros, švietimo 

ir sporto skyrių bei švietimo centrų atstovus pagal galimybes dalyvauti forume ir pakviesti juose 

dalyvauti švietimo ir kultūros sričių atstovus. Kontaktinis asmuo: ginta.liberyte@lnb.lt  
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