LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRAS
2014 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
Įstaigos pavadinimas.
Liudviko Rėzos kultūros centras (toliau - Centras) – tai kultūros įstaiga, kuri puoselėja krašto tradicijas,
tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, ugdo kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, atnaujina
ryšius su savita krašto tradicija, viešai teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei ir
kiekvienam jos nariui dalyvauti kultūros procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į mėgėjų
kūrybinę veiklą, užtikrina profesionalaus meno sklaidą. Centras- atviras naujovėms ir partnerystei.
Centro veiklos tikslai:
 tenkinti ir ugdyti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti
krašto tradicijas;
 puoselėti etninę kultūrą;
 organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas;
 užtikrinti teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę, kultūrinių tradicijų tęstinumą, ieškant naujų
išraiškos priemonių tradiciniuose ir žiūrovų pamėgtuose renginiuose;
 skatinti gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą;
 gerinti įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonių laisvalaikio užimtumą, įvairiapusę
saviraišką bei meninės veiklos kolektyvų kūrybinę veiklą;
 užtikrinti profesionalaus meno sklaidą;
 plėtoti tarptautinį bei vietinį bendradarbiavimą kultūros srityje.
Centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
 rūpinasi vietos bendruomenės kultūros ugdymu, sudaro sąlygas vystytis kūrybinei laisvei,
gyventojų meninei saviraiškai, skatina gyventojus dalyvauti kuriant kultūros vertybes bei
užsiimti kultūrine veikla;
 propaguoja ir plėtoja profesionalųjį meną, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą;
 rūpinasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
 populiarina vietos menininkus bei kūrybine veikla užsiimančius žmones, sudaro sąlygas jiems
dalyvauti parodose ir kituose renginiuose, skatina juos už nuopelnus kultūrai bei pažangias
kūrybines idėjas;
 skatina liaudies meno ir amatų vystymąsi, rūpinasi etninės kultūros globa, saugojimu ir
vystymu, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros
perimamumą;
 padeda menininkams bei kūrybine veikla užsiimantiems žmonėms ginti šių asmenų teises bei jų
interesus valstybinėse, savivaldybių ir kitose institucijose bei organizacijose;
 vykdo ir plėtoja edukacinę veiklą;
 organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimus, miesto šventes, koncertus,
vakarones, parodas, seminarus, kursus, susirinkimus ir kitokius kultūros, švietimo, laisvalaikio
ir poilsio renginius;
 reprezentuoja ir populiarina Kuršių nerijos kultūros istorijos paveldą, akcentuojant ryškiausius
Juodkrantės istorijos raidos momentus ir pristato žymaus šio krašto kultūros asmenybės –
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Martyno Liudviko Rėzos reikšmingus darbus Įstaigoje įrengtoje nuolat veikiančioje istorinėje
ekspozicijoje.
 rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose,
regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
Centro veikla vykdoma remiantis Neringos savivaldybės patvirtintu strateginiu plėtros planu
2014 – 2020 metams.
CENTRO SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorinės aplinkos analizė:
Politiniai – teisiniai veiksniai – Centras savo veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų, vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro
įsakymais, kitais teisės aktais bei Liudviko Rėzos kultūros centro nuostatais (patvirtintais Neringos
savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-77, 2009-04-15).
Ekonominiai veiksniai – esanti dabartinė Lietuvos ekonominė padėtis įtakoja kultūros centrų
vykdomą veiklą.
Socialiniai veiksniai –2014 metais į saviveiklą įsitraukė naujų aktyvių bendruomenės narių. Aktyvūs
bendruomenės nariai, vaikai, jaunimas savo noru, savo iniciatyva įsitraukia į Centro vykdomą
kultūrinę, meninę, edukacinę veiklą. Bendruomenės iniciatyva organizuojamos meno popietės,
pokalbių vakarai, pristatomos bendruomenės narių meno kūrinių parodos, šventės ir kt. Vaikai
įsitraukia į renginių dekoracijų gaminimą, scenos puošimą, renginių vedimą, scenarijų kūrimą.
Technologiniai veiksniai – nuolat atnaujinama, tobulinama Liudviko Rėzos kultūros centro internetinė
svetainė www.lrezoskc.lt – tai langas į virtualią erdvę. Geresnis Centro informacijos pasiekiamumas
Neringos bendruomenei ir Lietuvos gyventojams.
Teisinė bazė – vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos
kultūros ministro įsakymais, Neringos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus
įsakymais, Liudviko Rėzos kultūros centro nuostatais ir kitais teisės aktais.
VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ:
Organizacinė struktūra:
Direktorė - 1 et.
Direktorės pavaduotoja - 1 et.
Vyr.buhalterė - 0,75
Vadybininkė kultūrinei veiklai - 0,5 et.
Kultūrinių renginių organizatorė - 0,5 et.
Meno vadovai - 1,5 et.
Kompiuterių priežiūros specialistas - 0,25 et.
Kasininkai-prižiūrėtojai - 2 et.
Valytojos - 1,75 et.
Inžinierius, scenai,šviesai,garsui - 1 et.
Vasaros sezono metu (spec.lėšos):
Kasininkas-prižiūrėtojas (5 mėn) - 1 et.
Kontrolierius, afišų platintojas - 0,5 et.
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Liudviko Rėzos kultūros centre meninę veiklą vykdo 4 kolektyvai:
vokalinis moterų ansamblis ,,Neringa“ (vad. R.Rušinskienė),
liaudiškos muzikos kapela “Kuršininkai“ (vad. D.Tregub),
folkloro ansamblis “Aušrinė“ (vad. R.Pečiukonytė),
vaikų vokalinis ansamblis (vad. D.Tregub).
Taip pat buriasi: vokalo solistai (Julija Rušinskytė, Marius Balsys, Rita Rušinskienė), smuiko, fleitos
klasės būreliai, instrumentinė grupė, instrumentinis duetas, instrumentinis trio, styginis kvartetas,
kuriems vadovauja Dana Tregub.
Žmogiškieji ištekliai:
Liudviko Rėzos kultūros centre viso patvirtinta 10,75 etato iš jų:
4,5 etato - kultūros darbuotojai: direktorė 1 et., pavaduotoja 1 et., vadybininkė kultūrinei veiklai 0,5
et., kultūrinių renginių organizatorė 0,5 et., 3 meno vadovai po 0,5 et.
4,75 etato – techninis personalas: koncertų salės ir lauko estrados (L.Rėzos g. 54) valytoja 1 et.,
parodų salių ir istorinės ekspozicijos (L.Rėzos g. 8) valytoja 0,75 et., inžinierius šviesai, scenai, garsui
1 et. vyr. buhalterė 0,75 et.
1,5 etato - Iš spec. lėšų esant poreikiui vykdant intensyvesnę Centro veiklą išlaikomi tik vasaros sezono
metu dirbantys - 1 et. kasininkas ir 0,5 etato kontrolierius-afišų platintojas. Viso centre nuolatinai
dirba (su Centro vadovu) 13 žmonių - 9,25 etato.
Planavimo sistema – Centras savo veiklą planuoja rengiant Centro veiklos ir renginių planą, metines
programų sąmatas.
Finansiniai ištekliai:
Centro vykdoma veikla finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų:
2014 m. skirta ir panaudota 302,6 tūkst. Lt asignavimų ir 8,0 tūkst.Lt pajamų įmokų (spec. lėšos).
Iš jų : darbo užmokesčiui: 196,4 tūkst.
ilgalaikio materialaus turto per 2013 metus nebuvo įsigyta.
Centro vykdomų Projektų finansavimas 2013 metais iš Neringos savivaldybės Kultūros programų:
Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektų finansavimo programa;
VII-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ - 5000 Lt;
Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų- M.
L. Rėza ,,Raštai“. Tautosakos tomo leidyba - 6000 Lt;
Tradicinė regioninę vaikų šventė „Sveika vasara“, skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 1000 Lt.
Kompaktinio disko "Kitam krante" leidyba - 5000 Lt.
CENTRO VYKDOMŲ PROJEKTŲ DALINIS FINANSAVIMAS IŠ KITŲ ŠALTINIŲ
Viso 2014 metais gauta papildomų lėšų projektams ir renginiams, šventėms- 40 000,00 Lt, iš jų
Neringos savivaldybės biudžeto – 34000,00 Lt, KRF -6000,00Lt
Iš Neringos savivaldybės biudžeto:
Tarptautinis šokių festivalis ,,Sveika, Vasara- Liudviko Rėzos kultūros centras 1000,00
2014”
VII-oji folkloro šventė ,,Pūsk, Vėjuži!”
Liudviko Rėzos kultūros centras 8000,00
M. L. Rėza ,,Raštai“. Tautosakos tomo leidyba
Liudviko Rėzos kultūros centras 6000,00
Tęstinia projektas K. Donelaičio 300-osioms Liudviko Rėzos kultūros centras 2000,00
metinėms pažymėti „Pasauliui!“
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II tarptautinis jaunųjų vokalistų ir šokėjų Liudviko Rėzos kultūros centras
festivalis – konkursas „Baltic Voice 2014“
A.Balsevičienės knygos "Juodojo kranto žvejai" Liudviko Rėzos kultūros centras
leidyba

6000,00

M.L.Rėzos raštų "Tautosaka" I tomas

6000,00

Liudviko Rėzos kultūros centras

5000,00

Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas:
2014 m. VII-oji tradicinė regioninė folkloro šventė “Pūsk, vėjuži” – 6000 Lt;
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos
Įstaigoje įdiegtas TEO interneto ryšys. Įstaigoje naudojami 2 stacionarūs telefono-fakso aparatai. 2
stacionarūs kompiuteriai, 2 nešiojami kompiuteriai.
Veikia Centro internetinė svetainė -www.lrezoskc.lt
Vidaus darbo kontrolė - įstaigos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja centro direktorius, Neringos
savivaldybės audito tarnyba. Įstaigos veiklos priežiūrą vykdo Neringos savivaldybės kultūros skyrius ir
kt.
Centro veikla
Centro renginiai buvo organizuoti taikant naujoves bei atsižvelgiant į gyventojų siūlymus ir
iniciatyvas, aptarta ir įvertinta renginių kokybė, atsižvelgta į specialistų rekomendacijas, atsiliepimus
spaudoje, pasisakymus apie renginius.
Ugdant ir formuojant gyventojų kultūrinius poreikius, buvo nemokamai organizuoti
profesionalios muzikos koncertai, nemokamos vakaronės, kviečiami įvairaus žanro atlikėjai,
rūpinamasi renginių meniniu apipavidalinimu, naujovišku pateikimu.
Užtikrinant profesionalaus meno sklaidą suorganizuoti klasikinės muzikos vakarai.
Skatinant gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą, buvo siekiama užtikrinti esamų meno
kolektyvų kokybišką veiklos organizavimą bei inicijuoti naujų kolektyvų kūrimąsi, asižvelgiant į
gyventojų poreikius bei skatinant aktyvias kultūrinio laisvalaikio praleidimo formas.
2014 m. Liudviko Rėzos kultūros centre veikė 4 mėgėjų meno veiklos kolektyvai, 3
kolektyvai dalyvavo 2014 m. Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“.
Užtikrintas meninės veiklos kolektyvų dalyvavimas regioniniuose ir respublikiniuose renginiuos.
Kas renovuota, kas suremontuota, atstatyta.
Padarytas dalinis kosmetinis remontas, adresu L. Rėzos g.8, atnaujinta parketo danga, perdažytos
sienos, įrengta tualete pertvara.
Liaudiškai muzikos kapelai „Kuršininkai“ pasiūti rūbai .
Pasiūti liaudiškai muzikos kapelai “Kuršininkai” rūbai - 7 vnt.
Kultūros darbuotojai per metus kvalifikaciją kėlė 15 seminaruose, buvo organizuojamos kultūros
darbuotojų savišvietai skirta viena išvyka. Kultūros renginių lankomumas išlaikė esamą lygį.
Glaudžiau bendradarbiauta su įvairiomis miesto, apskrities, respublikos institucijomis,
įstaigomis bei organizacijomis.
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LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRO SSGG ANALIZĖ
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
-Aukštos meninės vertės ir lygio renginiai.
- Sunku pritraukti jaunus kultūros specialistus.
-Stiprus kūrybinių darbuotojų kompetencijos ir - Projektų rašymui trūksta šią sritį išmanančių
žinių lygis.
specialistų.
-Didelę meninę vertę turi kultūros centro - Trūksta tarptautinių projektų rašymui
organizuojamos Valstybinės šventės, kurių specialisto.
lankymas vietinei auditorijai yra prioritetas.
- Stabilus mėgėjų meno kolektyvų ir jų narių
skaičius.
-Darbuotojų
kompetencijos
tobulinimas
įvairiuose mokymuose ir seminaruose.
-Steigėjo pasitikėjimas Liudviko Rėzos kultūros
centro vykdoma veikla
- Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su
įvairiomis kultūros įstaigomis.
- sutvarkyta kultūros centro koncerto salė, L.
Rėzos 54.
- organizuojami įvairaus tipo renginiai, skirti
visoms amžiaus grupėms.
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
- užmegzti glaudesnius ryšius su įvairiomis - Gyventojų mažėjimas, ypač vaikų ir jaunimo
institucijomis.
grupėse.
- rengti įvairius bendradarbiavimo projektus.
- Kultūros vartojimo įpročių kaita, kada
-įtraukti jaunimą į kultūros centro veiklas.
kultūriniai produktai pateikiami internete,
- ieškoti tarptautinių partnerių projektų masinėse informacijos priemonėse ir kultūros
įgyvendinimui.
centre žmonės retai lankosi.
- gerinti įvaizdį aukštos kokybės kultūrinių - Dalies bendruomenės narių pasyvumas, gali
renginių pagalba bei naujų veiklų pasiūla.
mažinti Liudviko Rėzos kultūros centro
-bendradarbiaujant su kultūros ir meno lankytojų auditoriją.
edukacijos įstaigomis ir organizacijomis, skatinti - Finansavimo stoka gali sumažinti renginių
kultūrinę jaunimo edukaciją.
kokybę ir kultūrinę veiklą.
- į mėgėjų meno veiklas įtraukti kuo daugiau -Dėl mažų atlyginimų kultūros srityje
bendruomenės narių.
kompetentingi darbuotojai nebus motyvuoti,
- aktyviau dalyvauti ES paramos finansinių išeis iš darbo arba dirbs nekokybiškai.
mechanizmų paramos konkursuose.
Stiprybės
Įvairi kultūrinių renginių, meno parodų pasiūla bendruomenės nariams ištisus metus ir vasarą
atvykstantiems poilsiautojams.
Ištisus metus vyksta įvairūs renginiai, kameriniai koncertai, teminiai vakarai, knygų pristatymai,
edukaciniai užsiėmimai, sistemingai keičiamos parodos, pirmenybė skiriama vietos bendruomenės
meno žmonėms, minimos Valstybinės šventės, rengiama jau tradicija tapusi folkloro šventė “Pūsk,
vėjuži” skirta šio krašto iškiliai asmenybei Martynui Liudvikui Rėzai, Mažosios Lietuvos istorijos
puoselėjimui, žymiems šio krašto šviesuoliams, žvejų tradicijų puoselėjimui, etninei sklaidai.
Užtikrinama kultūrinė, meninė saviraiška bendruomenės nariams.
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Prieinamumas kiekvienam norinčiam dalyvauti meninėje veikloje bendruomenės nariui.
Liudviko Rėzos vardo garsinimas, įprasminimas. Centre nuolat veikia istorinė ekspozicija, skirta
iškiliai šio krašto asmenybei – Martynui Liudvikui Rėzai ir Juodkrantės istorijai.
Intensyviai bendradarbiaujama su mokslininkais: 2008 m. sausio 9 d. įsteigtas Liudviko Rėzos centro
kuratoriumas, kuris nuolat pateikia naujų idėjų, rekomenduoja Centrui aiškias veiklos kryptis.
Bendradarbiaujama su švietimo įstaigomis: Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla, Meno
mokykla, Nidos vidurine mokykla, Neringos lopšeliais – darželiais. Taip pat su Klaipėdos Universitetu,
Klaipėdos Baltijos regiono archeologijos institutu. Mokyklų bendruomenė noriai įsitraukia į Centro
vykdomą kultūrinę veiklą.
Centras 2014 metais iš Neringos savivaldybės gavo finansavimą M. L. Rėza ,,Raštai“. Tautosakos tomo
leidybai. Tai svarbus ir reikšmingas mokslo darbuotojų rengiamas leidinys.
Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos įsteigimas ir teikimas respublikiniu mastu už
kryptingus, ryškiausius, brandžiausius darbus muzikos, dailės, mokslo ir istorinės sklaidos srityse
leidžia ne tik garsinti Liudviko Rėzos vardą Lietuvoje ir už jos ribų, bet ir pastūmės mokslo bei meno
darbuotojus intensyviau tyrinėti Prūsų Lietuvos istoriją įvairiais jos raidos etapais, skatins kūrybą,
padės užmegzti glaudesnius ryšius su kitomis kultūros ir mokslo įstaigomis bei organizacijomis tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje.
Liudviko Rėzos kultūros centras sėkmingai vysto ir ateityje vis stipriau vystys kultūrinę veiklą, jos
sklaidą, susijusią su mokslu, Mažosios Lietuvos istorija. Bendradarbiaujant su kuratoriumo nariais, bei
Centro partneriu – Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos konsulatu Kaliningrade ir Kaliningrado srities
lietuvių bendruomenės nariais.
Kyla Centro kolektyvų meninis lygis.
Aktyvi bendruomenės dalis įtraukta į kultūrinę veiklą.
Didėja domėjimasis renginiais.
Aktyvesnis Mažosios Lietuvos etninio paveldo puoselėjimas.
Finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.
Pildoma Centro istorinė ekspozicija.
2014 m. kuratoriumo posėdžių rezultatai:
Tęsiama istorinės ekspozicijos inventorizacija, vadovaujant kuratoriumo nariui KU humanitarinių
mokslų fakulteto Teologijos katedros vedėjui doc. dr. Arūnui Baubliui.
Ieškoma galimybių publikuoti fotoalbiumą iš E. Kluwe fotoarchyvo, kuris turėtų istorinę ir kultūrinę
reikšmę bei galėtų reprezentuoti Neringos miestą. Tai pasitarnautų Neringos nekilnojamojo kultūrinio
paveldo išsaugojimui ir sklaidai.
Ieškoma galimybių bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu išleisti numatytus
devynis M. L. Rėzos raštų tomus – tai būtų kultūrinis - istorinis nuopelnas ne tik Neringos miesto, bet ir
visos Lietuvos bei Europos kultūrai. M. L. Rėzos ,,Raštų“ publikavimas – istorinė galimybė Neringos
miestui prisidėti prie mūsų žemiečio, europinio masto XIX a. kultūros veikėjo palikimo įamžinimo ir
sklaidos. (2012 metais išleistas pirmasis M. L. Rėzos raštų tomas - filologija).
Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo siūlymu Neringos savivaldybė įsteigta Martyno
Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija:
I-oji Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija įteikta Neringos garbės piliečiui, tautodailininkui
Eduardui Jonušui.
II-osios M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta KU BRIAI doc. Dr. Nijolei Strakauskaitei.
III-oji M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta Thomo Manno muziejaus direktorei Vitalijai
Teresai Jonušienei.
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IV-oji M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta humanitarinių mokslų Dr. Arvydui
Juozaičiui.
V-oji M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta Dr. Liucijai Citavičiūtei.
VI-oji M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikta skulptoriui Arūnui Sakalauskui.
ĮSITRAUKTA Į KITUS PROJEKTUS:
XV-asis Tarptautinis folkloro festivalis ,,Tek saulužė ant maračių“, organizuotas Nidos KTIC
,,Agila“;
Tarptautinis folkloro festivalis ,,Parbėg laivelis“ Klaipėdoje;
Klaipėdos jūrų muz. Žvejo kiemo folkloro šventė ,,Žuvys išgalvojo giesmes“
Tarptautinė šventė ,,Senųjų amatų dienos Neringoje“, organizuota Neringos istorijos muziejaus;
Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Laudate dominum“, organizuotas Liudviko
Rėzos jūrų kadetų mokykla;
XV tarptautinis kamerinės muzikos vasaros festivalis „Kuršių nerija 2013“, dalyvauja meno vadovė
Dana Tregub (altas), moterų vokalinis ansamblis „Neringa“, vadovė Rita Rušinskienė;
Kintų miestelio „Marių“ šventė , organizuota Šilutės savivaldybės. Kasmet Kintuose vyksta Marių
šventė, turinti gilias tradicijas. Dalyvavo liaudiškos kapela “Kuršininkai” , vadovė Dana Tregub ir
folkloro ansamblis “Aušrinė” vadovė Ramunė Pečiukonytė.
Tarptautinė kamerinės muzikos studija „MUSICA HUMANA“ , FLEITOS VASAROS AKADEMIJA
Neringoje. Meistriškumo kursai. Organizatorius Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Japonijos
ambasada Lietuvoje, Neringos miesto savivaldybė, dalyvauvo liaudiškos muzikos kapela
„Kuršininkai“ vadovė Dana Tregub.
Sakralinės muzikos festivalis ,,Skamba giesmės Angelų kalvoje“ Trakų raj.
Moterų ansamblis "Neringa" dalyvavo Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus
karaliauja! Aleliuja!“. Dalyvavo Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis
,,Neringa“ (vad. R.Rušinskienė, koncertmeisteris A.Macevičius).
Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos minėjimas , dalyvavo folkloro ansamblis „Aušrinė“
vadovė Ramunė Rušinskienė;
Parengtos meno kolektyvų programos: ,,Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs“ (,,Neringa“), Joninių
šventės programa „Sveikas, Jonai!“ („Kuršininkai“) , Juodojo kaspino dienos minėjimas (moterų
vokalinis ansamblis „Neringa“), Šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas (moterų
vokalinis ansamblis „Neringa“), šventinis koncertas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai (moterų vokalinis ansamblis „Neringa“),
Efektyvesnė informacijos apie Liudviko Rėzos kultūros centro darbą sklaida: LRT radijas,
dienraščiuose ,,Klaipėda“ ir ,,Vakarų ekspresas“, ,,15 min“;, žurnalas „Literatūra ir menas“, svetainėse
www.lrezoskc.lt , www.neringa.lt , www.visitneringa.lt , ir kt.
SILPNYBĖS –
Trūksta kvalifikacijos, patirties tarptautinių kultūros projektų rengimui -rašymui. Reikalinas
specialistas projektų rašymui.
Reikalingas specialistas, kuris vykdytų mokslinę - kultūrinę veiklą, dirbtų su muziejinėmis vertybėmis
istorinėje ekspozicijoje.
Sudėtinga susisiekimo situacija riboja vasarą norinčių atvykti atlikėjų galimybes, tai mažina jų
renginių įvairovę, pasiūlą. Mažėjant kultūrinių renginių įvairovei, mažės žmonių (vietos bendruomenės
narių, miesto svečių ir poilsiautojų) suinteresuotumas kultūriniais renginiais vasaros sezono metu.
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Riboti žmonių resursai, trūksta renginių režisieriaus, dailininko-scenografo srities specialistų. Kurie
surežisuotų profesionaliai renginius ir juos apipavidalintų. Visą tai atlieka Centro darbuotojai
(vadybininkas, pavaduotojas, meno vadovai, inžinierius, kasininkai-prižiūrėtojai. Visi bando bendrom
jėgom režisuoti, apipavidalinti renginius).
Prie koncertų salės nėra privažiavimo, automobilių parkavimo vietos. Vasaros metu ypatingai
susiduriama su parkavimo problema.
Koncertų salė neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų: nėra įrengtos vėdinimo sistemos, kurią
būtina esant galimybei įrengti.
Koncertų salės scenai reikalinga rekonstrukcija: senų pakeliamų lynų atnaujinimas, pasenusių
švietimo aparatūros laikymo mechanizmų atnaujinimas.
Reikalinga lauko estrados renovacija ir modernizavimas: šiandieninė lauko estrados būklė (lauko
scenos apšvietimo įrangos, užkulisių nebuvimas) yra nepatraukli atvykstantiems atlikėjams ir
žiūrovams, ypač, jei renginiai mokami (mokėdami už renginį žiūrovai nori įvairiapusės kokybės).
GALIMYBĖS –
Kultūrinė veikla galėtų būti labiau paremta projektais. Dalyvaujant seminaruose, kvalifikacijos kėlime,
kiltų kvalifikacija, darbuotojai įgytų daugiau žinių, patirties. Naujų idėjų, žinių įsisavinimas, patirties
įgijimas padėtų gerinti renginių kokybę, kultūrinę veiklą, kiltų meno vadovų meninis lygis.
Skiriant pakankamai lėšų konferencijų, seminarų, šviečiamųjų paskaitų organizavimui vis labiau
Populiarėtų Liudviko Rėzos asmenybės vardas, vyktų turininga mokslinė - kultūrinė veikla.
Skiriant lėšas išeksponavimui kitai fotoarchyvo turimai daliai - ,,Juodkrantė – žvejų kaimas ir
kurortas XX a. pradžioje. Iš Elisabeth Kluwe fotoarchyvo“, būtų sudarytos platesnės galimybės
išvežti parodą į kitus miestus ir taip vykdyti kultūrinę, istorinę sklaidą, sudominti žmones pažinti
Kuršių nerijos, Juodkrantės istoriją, pritraukti didesnį lankytojų srautą iš Lietuvos ir užsienio šalių.
Publikavus bent keletą M. L. Rėzos raštų tomų iš devynių numatytų ir rengiamų Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto, Neringos miestas ženkliai prisidėtų prie Lietuvos bei Europos
kultūrinio paveldo, bet ir visos Lietuvos bei Europos kultūrai.
Numatoma ateityje įrengti vokiečių istoriko Valterio Hubačo (Walter Hubatsch) dokumentinio archyvo
ekspoziciją: tai būtų rimtas indėlis papildant esamą Centro istorinę ekspoziciją.
Renovavus ir modernizavus lauko estradą: (apšvietimo įrengimas, užkulisių, ir kt.), ji taptų
patraukli atvykstantiems atlikėjams ir žiūrovams, ypač, jei renginiai mokami, atsivertų plačios
galimybės intensyvesnei ir įvairesnei kultūrinei veiklai.
Ateityje išsprendus transporto neturėjimo problemas ir skiriant daugiau lėšų transporto
paslaugos pirkimui, kuro išlaidų apmokėjimui - atsivertų didesnės galimybės meno kolektyvams
vykdyti intensyvesnę meninę veiklą, puoselėti savo krašto kultūrines tradicijas, garbingai reprezentuoti
Neringos miestą dalyvaujant už miesto ribų, kitų miesto Kultūros centrų rengiamuose tarptautiniuose
festivaliuose, respublikinėse šventėse, ir kituose kultūriniuose renginiuose. Atsivertų platesnės
galimybės bendradarbiauti su kitais Lietuvos kultūros centrais bei dalintis gerąja patirtimi. Centro
darbuotojams turint galimybę vykti į rengiamus susitikimus su kitų miestų kultūros centrų specialistais,
stebint ir jiems pristatant jų darbo veiklas, pasiekimus, taip kiltų Liudviko Rėzos kultūros centro
kultūros darbuotojų kvalifikacija, įgytų daugiau gerosios darbo patirties kultūros srityje.
Papildant Centro parduodamų prekių asortimentą, darant jį patrauklesnį lankytojams ir
turistams, butų didesnė galimybė surinkti papildomų lėšų Centro veiklos plėtrai.
GRĖSMĖS –
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Neskiriant finansinės paramos M. L. Rėzos ,,Raštų“ visiems devynių tomų publikavimui bus
prarandama istorinė galimybė Neringos miestui prisidėti prie europinio masto XIX a. kultūros veikėjo
palikimo įamžinimo ir sklaidos. M. L. Rėzos ,,Raštai“ jau yra leidžiami: išleistas (2012 m.)
atspausdintas M. L. Rėzos ,,Raštų" I tomas (Filologija), 2013 M. išleistas II tomas (Tautosaka).
Ruošiamas 2014 m. III tomas (Traktatai). Su laiku bus išleisti visi devyni planuojami tomai. Neringos
miesto savivaldybė skiriant lėšas tęstiniui projektui įsiamžins kaip vieno reikšmingiausio kultūrinioistorinio paveldo rėmėjas, saugotojas ir savininkas.
Blogėjanti demografinė situacija Neringoje - mažėjantis gimstamumas, gyventojų senėjimas, darbo
jėgos trūkumas, būsto įsigijimo problema – gresia kvalifikuotų specialistų trūkumu, tai įtakos renginių
kokybiškam organizavimui, pateikimui.
Esant sunkiai ekonominei padėčiai gresia mažesnės įplaukos.
Lietuvoje esanti nepalanki ekonominė padėtis gali įtakoti renginių lankomumui: mažėjant lankytojų į
mokamus renginius, sumažės spec. lėšų surinkimas.
BENDRADARBIAVIMAS











Centras bendradarbiauja su Neringos miesto švietimo, kultūros įstaigomis ir kitomis
organizacijomis:
Liudviko Rėzos Jūrų Kadetų mokyklos bendruomene rengiami bendri renginiai, projektai,
teminiai vakarai suteikiama reikalinga organizacinė, kultūrinė pagalba ir kt.,
Meno mokykla – rengiamos ir parodų salėje eksponuojamos Meno mokyklos dailės skyriaus
mokinių darbų parodos, taip stengiamasi įtraukti mokyklų bendruomenę į miesto kultūrinį
gyvenimą, dailės mokytojai padeda renginiams paruošti scenografijas, taip įneša savo indėlį į
Centro vykdomą meninę veiklą.
Muziejais - keičiamasi gerąją patirtimi, parodomis;
Biblioteka - rengiami knygų pristatymai, teminiai vakarai;
Nidos KTIC “Agila” ir kitomis įstaigomis veikiančiomis Neringos mieste.
Vyksta draugiškas bendradarbiavimas su įvairiomis Neringoje esančiomis organizacijomis.
Centras kreipdamasis pagalbos visada jos sulaukia iš įvairių institucijų. Neringos miesto įstaigų
vadovai geranoriškai prisideda prie renginių organizavimo.
Neringos verslininkai pagal savo galimybes paremia renginius, projektus, mielai įsijungia ir
patys kaip švenčių dalyviai, tai parodo glaudų ryšį su Neringos verslininkais, institucijomis ir
džiaugiamės jų palankiu požiūriu į Kultūros puoselėjimą Neringos mieste.
Dėka glaudaus bendradarbiavimo galime pasiekti aukštų rezultatų, ir kokybiškesnio renginių
organizavimo, nes dažnai kultūros įstaigos susiduria su lėšų stygiumi organizuojant renginius ir
vykdant kultūrinius projektus.

Centras gali pasidžiaugti, kad Juodkrantės bendruomenė aktyviai įsitraukia į Centro vykdomą
kultūrinę veiklą, visada sulaukiama iš bendruomenės narių gražių idėjų, iniciatyvų. Yra sudaromos
sąlygos aktyviems bendruomenės nariams, kurie dalyvaudami kultūrinėje veikloje ir Neringos miesto
kultūriniame gyvenime, gali visapusiškai save realizuoti meno srityje, jausti iš to neapsakomą
malonumą, atrasti ir gilinti savo gerąsias vertybes. Neringoje daug kultūrinę veiklą puoselėjančių meno
žmonių. Centras didžiuojasi moterų vokaliniu ansambliu “Neringa“. Šis ansamblis Neringos mieste
yra aukšto meninio lygio, kuris garsina Neringos miestą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Džiugu ,
kad folkloro ansamblis „Aušrinė“ puoselėja ir vykdo etnokuoltūros sklaidą ne tik Neringos mieste, bet
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ir už jos ribų. Liaudiškos muzikos kapela „Kuršininkai“ išsiskiria savo savitumu, šiltumu, grojant
liaudies muziką suburia ir sušildo klausytojus.
Kultūrą Neringos mieste Centras ir toliau stengsis puoselėti visus metus, sieks aukštos kultūros
kokybės ir taip bus tikimąsi pritraukti miesto svečius ne tik vasaros sezono metu. Skatins aktyvesnę
meno kolektyvų veiklą, stengsis išsaugoti išliekamąją vertę pasižyminčius renginius.
Nuo 2007 metų įkurtas Liudviko Rėzos kultūros centras, vykdant kultūrinę veiklą, ypač atsakingai
žiūri ir į mūsų krašto – Mažosios Lietuvos tradicijų bei kultūrinio paveldo puoselėjimą, skleidimą. Tam
tikslui siekti šeštus metus organizuojama folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“.
2008 metais Centre įsteigto Kuratoriumo nariai, gerbiami mokslininkai, profesoriai mielai
įsitraukia į mokslinių pranešimų, paskaitų skaitymą, taip stengiamasi pritraukti kuo daugiau mokslo
atstovų atvykti į Neringą ne sezono metu. Centras stengsis Juodkrantėje vykdyti mokslinę - švietėjišką
veiklą. Centras vykdydamas kultūros nuoseklų ir sistemingą vystymą, tikisi, kad tai galėtų sumažinti
sezoniškumo įtaką kurorto plėtrai.
ETNINĖS KULTŪROS PLĖTRA 2014 METAIS

Š.m. sausio 17 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje vyko seminaras - praktikumas „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta K.
Donelaičio metams paminėti“, kuriame dalyvavo Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis "Aušrinė" vadovė
Ramunė Pečiukonytė.

Gegužės 29 d. Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje Tolminkiemyje (Čistyje Prudy, Rusijos Federacijos
Kaliningrado sritis) vyko tarptautinė konferencija „Literatūra be sienų“, skirta Lietuvos grožinės literatūros pradininko,
poeto, kunigo Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinėms. Konferencijoje, kurią organizavo Karaliaučiaus srities
istorijos ir dailės muziejus, dalyvavo Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“( vadovė Ramunė
Pečiukonytė), Lietuvos, Vokietijos, Baltarusijos ir Rusijos, muziejininkai bei bibliotekininkai, Karaliaučiaus srities rašytojai
bei akademinės visuomenės atstovai.

Etninės kultūros renginiai - folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“ , kitų renginių : Užgavėnės, Velykos,
folkloro šventė „Pūsk, Vėjuži, Kūčių stalo ruošimas, kalėdų valgiai, edukacinis užsiėmimas –
Kalėdinės sveikinimo atvirutės; edukacinis užsiėmimas – Kalėdiniai žibintai; Vėlinės, Šv. Andriejus.
Burtų vakaras; Advento ir žiemos švenčių papročiai.Advento vakaras „Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs“,
edukacinis užsiėmimas – Žvakių liejimas.
Tautodailės plenerai - Margučių rašymas vašku, pažintinis-kūrybinis užsiėmimas ,,Užgavėnių
kaukė“.
VšĮ „TV Mūzos, “ TV laida „Gyvoji kalba“. „Pūsk, Vėjuži 2013“. Ši laida skirta įprasminti iškilius
lietuvių tautosakos rinkėjų vardus, puoselėti senąsias lietuvininkų žvejų tradicijas, bei tiesti, ištisus
amžius besidriekusius, draugystės tiltus tarp marių krantų, jau šeštą kartą kvietė tradicinė Juodkrantės
folkloro šventė „Pūsk, vėjuži".
VšĮ „TV Mūzos , TV laida „Gyvoji kalba“. „Mažoji Lietuva. Pamarys 2013“. Ši laida skirta kelionei po
Mažąją Lietuvą. Šį kartą šišioniškiai pristatys lietuvininkų tautinį kostiumą. Taip pat sužinosite apie
vien tik pamariui būdingą žvejybą plokščiadugniu buriniu laivu -- kurėnu bei apie itin savotišką, šiame
krašte klestėjusį verslą - varnų gaudymą maistui.
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2014 m. išleistas Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Neringa“ kompaktinis
diskas ,,Kitam krante“ .
LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRO
VEIKLOS APŽVALGA:
1.
Liudviko Rėzos kultūros centras 2014 metais vykdė aktyvią kultūrinę veiklą: buvo
organizuojami koncertai, minėjimai, kultūros vakarai, parodos, spektakliai, susitikimai, vakaronės,
vykdomi meno plenerai, kultūriniai projektai, tradicinės šventės ir kt.
Suorganizuota renginių – 162
iš jų :
1.1. vasaros sezono metu – 53
1.2. ne vasaros sezono metu – 69
1.3. koncertinės išvykos – 19
1.4. iš jų vaikų ir jaunimo – 23
Parodų –15 (iš jų - 2 tautodailės., 2 istorinės.,6 profesionalaus meno).
LRKC darbuotojų bei meno kolektyvų suorganizuotų koncertų, švenčių – 31 ;
Spektaklių – 6
iš jų vaikams – 6
Koncertų – 27
klasikinės muzikos – 34
Populiariosios muzikos – 36
Kino filmų – 13
Edukacinių užsiėmimų – 12
Kiti renginiai (paskaitos, susitikimai, konferencijos, popietės ir kt.) - 10
2. Renginiuose apsilankiusiųjų asmenų skaičius –17587
iš jų :
2.1. vasaros sezono metu –
13 300
2.2. ne vasaros sezono metu –
4287
3. Parodas aplankiusiųjų skaičius – 1338,
iš jų :
3.1. vasaros sezono metu –
914;
3.2. ne vasaros sezono metu – 424.
4. Iš nacionalinių fondų papildomai pritrauktos lėšos – KRF – 10000 Lt. skirta projektui VIoji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ ir „Pamario krašto žvejo šventei“.
5. Finansai:
7. Finansai:Liudviko Rėzos kultūros centrui 2013 metais.
buvo patvirtinti 302,70 tūkst. Lt asignavimų. Centras gavo ir panaudojo 302,60 tūkst. Lt asignavimų
(biudžetas). Į Biudžetą gražino 0,1 tūkst. Lt nepanaudotų asignavimų, skirtų kitoms paslaugoms.
Centras 2013 m. panaudojo …302,6..tūkst. Lt asignavimų, iš to skaičiaus :
1. Darbo užmokesčiui 195,40 tūkst. Lt, iš jų kultūros ir meno darbuotojams 123,30 tūkst. Lt,
ilgalaikiam materialiajam turtui – 0 Lt.
2. Socialinio draudimo įmokoms 60,5 tūkst. Lt;
3. Komunaliniams patarnavimams (elektros energijai 8,9 tūkst. Lt ir vandentiekiui 0,3 tūkst. Lt) 9,2.
tūkst. Lt;
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4. Ryšių paslaugoms (internetas ir ryšiai) 6,4 tūkst. Lt;
5. Transportui 5,0 tūkst. Lt;
6. Kitoms prekėms 6,3 tūkst. Lt;
7. Komandiruotėms 2,3 .tūkst. Lt;
8. Kvalifikacijos kėlimui 1,3 tūkst. Lt;
9. Kitoms paslaugoms 16,0 tūkst. Lt (renginiai, koncertai, valstybinių švenčių minėjimui, miesto
jubiliejinio gimtadienio šventei, saugos tarnybai už apsaugą, fortepijono ir pianino derinimo paslaugos,
gesintuvų patikra, banko paslaugos, kitos paslaugos);
10. Spaudiniams 0,2 tūkst. Lt.
Per 2013 m. gavo pajamų įmokų ( spec. lėšos) 8,0 tūkst.Lt. Buvo panaudota 7,9 tūkst.Lt, iš to skaičiaus
1. Darbo užmokesčiui 1,0 tūkst. Lt;
2. Socialinio draudimo įmokoms 0,2 tūkst. Lt
3. Ryšių paslaugoms 0,2 tūkst. Lt;
4. Prekėms (skirtos parduoti) 5,6 tūkst. Lt ;
5. Kitoms paslaugoms 0,9 tūkst. Lt.
6.
Lietuvos ir užsienio partneriai, organizacijos, įstaigos, su kuriais bendradarbiauta
įgyvendinant 2013 metų kultūros projektus ir vykdant Centro kultūrinę veiklą:
Neringos savivaldybė;
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla;
Juodkrantės bendruomenės namai;
Preilos ir Pervalkos bendruomenės namai;
Radijas ,,Neringa FM"
Radijo stotis "RadijoGAMA"
Radio pirmoji programa “Ryto garsai” kultūros žinios
Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus;
Klaipėdos Etnokultūros centras;
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas;
Martyno Jankaus muziejus;
Všį. ,,Impetus musicus“;
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius;
Birštono savivaldybės kultūros centras ir kt.;
Lietuvos jūrų muziejus;
VSAT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinė;
UAB ,,Neringos komunalininkas”;
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
Neringos savivaldybės kultūros įstaigos ir muziejai: Thomo Manno kultūros centras, Neringos istorijos
muziejus, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, Neringos meno mokykla, Nidos
KTIC ,,Agila“, Juodkrantės Miniatiūrų muziejus;
Klubas ,,Palangos fotoklubas 750“ ir fotomenininkas Adas Sendrauskas;
Lietuvos liaudies kultūros centru.
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (LŽSNAPA);
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS)
Lietuvių kalbos institutas;
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;
Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas (Kaliningradas)
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Lietuvos kukltūros centrai.
7. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su:
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla;
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija;
Lietuvių kalbos institutas;
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugija
Lietuvos jūrų muziejus
VšĮ „MEDIA PROJECT“
Neringos lopšelis-darželis“Vyturėlis“
Lietuvos dailės muziejus
8. Liudviko Rėzos kultūros centro rėmėjai ir partneriai:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija;
Radio stotis Neringa FM;
Lietuvos jūrų muziejus;
Kuršių nerijos nacionalinis parkas;
UAB „Neringos komunalininkas“;
Saustuvėlė „Spauda verslui“;
AB poilsio namai „Ąžuolynas“, „Santauta“;
Svečių namai „Vila Vita“
UAB Velux Lietuva;
Kavinė ,,Žvejonė";
Kavinė ,,Žuvelė“;
Kepykla ,,Gardumėlis“;
Kavinė ,,Pamario takas”;
E.Zinkevičiaus IĮ ,,ZINERBUS”;
Leidybos grupė ,,Druka“;
UAB ,,Audėjo” viešbutis ,,Eglių slėnis”, „Juodasis kalnas“
Svečių namai ,,Kurėnas";
9. Liudviko Rėzos kultūros centre meninę veiklą vykdo 4 kolektyvai:
vokalinis moterų ansamblis ,,Neringa“ (vad. R.Rušinskienė), - 11 ansamblio narių.
liaudiškos muzikos kapela “Kuršininkai“ (vad. D.Tregub), -10 kapelos narių.
folkloro ansamblis “Aušrinė“ (vad. R.Pečiukonytė) – 11 ansamblio narių.
vaikų vokalinis ansamblis (vad. D.Tregub) 5- vaikai.
Viso saviveikloje dalyvauja apie 92 žmonės.
Centras suteikia galimybę groti fortepijonu, esančiu parodų salėje Juodkrantės žmonėms, bei visiems
kitiems atvykstantiems į Juodkrantę meno atlikėjams bei.
Pagal Centro rengiamą kasininko-prižiūrėtojo statistiką, pasinaudojo galimybe groti fortepijonu apie
200 žmonių.
APIE MUS RAŠO:
Vilniaus diena > Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras

13

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras

2014-08-22 13:41:00

Juodkrantėje – regioninė folkloro šventė "Pūsk, vėjuži!
Rugpjūčio 23-ąją, šeštadienį, Juodkrantėje vyks VII-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“ šiais metais
kviesianti palyginti Mažosios (Prūsų) Lietuvos ir Aukštaitijos regionų dainuojamąją tautosaką. Prūsų Lietuvos
(Mažosios Lietuvos) tautosakos rinkėjų vardams įprasminti skirta šventė visų pirma siejama su Kuršių nerijoje
gimusio Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos vardu. Šventės metu galima išgirsti žymaus
mokslo ir kultūros veikėjo užrašytas dainas. Marių krantinėje šalia Raganų kalno vyksianti šventė šia
Skaityti daugiau

2013-11-08 10:00:00

Juodkrantėje eksponuojamoje vilnietės grafikės parodoje – jūra, padavimai, Neringa
Liudviko Rėzos kultūros centre Juodkrantėje nuo šio penktadienio eksponuojama visą mėnesį veiksianti Vidos Janinos
Jovaišienės (Vilnius) grafikos darbų paroda „Jūra, padavimai, Neringa“. Jos autorė gimė 1943 m. Kaune, užaugo
Klaipėdoje. 1968 m. baigė tuometį Vilniaus dailės institutą, kur grafiką studijavo pas lietuvių dailės grandus Vytautą
Valių, Leoną Lagauską, Rimtautą Gibavičių ir kitus. Dar studijuodama pradėjo dirbti Vilniaus J.Vienožinskio dailės
mokykloje, kurioje (su pertraukomis) iki šiol dėsto grafiką ir kompoziciją. Grafikė nuo 1969 m. nuol
Skaityti daugiau

2013-10-04 09:00:00

Dailiosios tekstilės paveiksluose – dingę prūsai
Juodkrantėje penktadienį atidaroma Jūratės Buožienės (Vilnius) dailiosios tekstilės darbų paroda „Dingę prūsai“. Jos
autorė jau yra surengusi devynias personalines parodas, jos darbai sulaukė pasisekimo Skandinavijoje, Šveicarijoje,
Austrijoje ir Anglijoje. Kūrėja dirba fortepijono mokytoja Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, užsiima edukacine
veikla. „Prūsija, prūsai – kažkam tai išnykusi iš žemėlapio valstybė, kažkam – senovės baltų gentis, dar kitiems –
užgesusios kalbos atgarsiai. Ir visiems – kažkas prarasto, negrįžtamai nugrimzdusio praeitin.
Skaityti daugiau
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2013-08-30 17:00:00

Juodkrantę papuošė kauniečio kalvio kūriniai
Šią savaitę Juodkrantėje įsikūrė tautodailininko Ričardo Grekavičiaus (Kaunas) metalinių kryžių ir saulučių paroda
„Kryždirbystė“. Jos autorius gimė 1965 m. Kaune, mokėsi Kauno pramonės technikume. Kalvyste susidomėjo 1988aisiais. Nuo 2001 m. R.Grekavičius yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos, nuo 2004 m. – Lietuvos kalvių sąjungos
narys. Jis surengė per 10 autorinių parodų, kurios vyko Kaune, Prienuose, Šakiuose. R.Grekavičiaus kūriniai
eksponuoti Kauno krašto ir respublikinėse parodose. Šis tautodailininkas kasmet dalyvauja kūrybiniuose pleneruose i
Skaityti daugiau

2013-06-21 02:30:57

„Baltic Voice“ pajūryje suburs jaunąją dainininkų kartą
Kitą savaitę Juodkrantėje pirmą kartą vyks vaikų ir jaunimo tarptautinis festivalis-konkursas „Baltic Voice“. Į jį
suvažiuos jaunoji dainininkų karta ne tik iš Lietuvos miestų, bet ir užsienio šalių – JAV, Švedijos, Baltarusijos,
Latvijos, Rusijos, Estijos, Azerbaidžano, – puoselėjanti dainavimo žanrą, tobulinanti savo dainavimo įgūdžius ir
skleidžianti žinią apie jaunimo polėkius, siekius žengiant meno, muzikos platybės keliu. Pagrindinis festivalio tikslas
– sukviesti vaikus ir jaunimą iš visų šalių, suteikiant jiems galimybę kartu pasidalyti savo
Skaityti daugiau

Skaitykite
daugiau: http://www.diena.lt/zymes/juodkrantes-liudviko-rezos-kulturoscentras#.VRKN__mUem4#ixzz3VONNPwxQ

TAUTINIS ŽINIŲ IR GYVENIMO BŪDO PORTALAS.
„ALKAS.LT“

Neringoje vyks E. Žvaigždino paveikslų paroda „Mūsų krašto
motyvai“ (0)
2014 12 08 11:36
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Gruodžio 8 d. 18 val. Neringos Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8 Neringa) bus
pristatyta Ernesto Žvaigždino tapybos paroda „Mūsų krašto motyvai“. Paroda veiks nuo 2014 m. gruodžio 8
iki 2015 m. sausio 15 d.
Dailininkas E. Žvaigždinas prismena: „Vienas iš įsimintinų jaunystės etapų – darbas su to meto
archeologais Klaipėdoje. Kai formavosi „stuburas“, kūrybišką priėjimą prie darbo įskiepijo tuo metu buvęs
archeologas vyresnysis mokslo darbuotojas Skaityti toliau →

Juodkrantėje prasidėjo tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis
„Baltic Voice 2014“ (1)
2014 07 10 16:14

Liepos 10-ąją, Juodkrantėje prasidėjo antrasis Tarptautinis vaikų ir jaunimo
festivalis – konkursas „Baltic Voice 2014“, kuriame savo gebėjimus pristatys per du šimtus atlikėjų.
Į konkursą-festivalį suvažiavo vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 23 metų ne tik iš Lietuvos miestų, bet ir iš užsienio
šalių – Švedijos, Suomijos, JAV, Makedonijos, Baltarusijos, Lenkijos, Italijos, Latvijos, Estijos, Rumunijos,
Armenijos, Azerbaidžiano.

ŽURNALAS „LIETUVĖ“
Pradinis / Ne didmiesčių gyvenimas / K. Donelaičio laikų dvasia atgimė Liudviko Rėzos kultūros centro scenoje

K. Donelaičio laikų dvasia atgimė Liudviko Rėzos
kultūros centro scenoje
in Ne didmiesčių gyvenimas lapkričio 20, 2014 0
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Paskelbė, kam skirta L. Rėzos vardo premija
www.DELFI.lt
2014 m. lapkričio 24 d. 17:26







Šeštoji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą
veiklą skirta dailininkui, skulptoriui, Nacionalinės premijos laureatui, Lietuvos dailininkų
sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkui Arūnui Sakalauskui.

„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus
2014 m. gruodžio 5 d., Nr. 8 (59)
Kronika

PRIEDAI

Skulptoriui Arūnui Sakalauskui – Martyno
Liudviko Rėzos premija
NERINGA. Šeštoji Martyno Liudviko Rėzos kultūros ir meno premija už Kuršių
nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą skirta dailininkui, skulptoriui, Nacionalinės
premijos laureatui, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkui Arūnui
Sakalauskui. Premija skirta Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, vienbalsiai pritarus
Liudviko Rėzos kultūros centro tarybai (kuratoriumui).
„Kuršių nerija garsi išskirtinėmis asmenybėmis. Viena iš jų – Karvaičių kaime gimęs
žymus mokslo ir kultūros veikėjas Martynas Liudvikas Rėza. Neringos savivaldybės tarybos
įsteigta premija – bendruomenės indėlis, puoselėjant Kuršių nerijos vertybes, įamžinant
Rėzos vardą, pristatant jo asmenybę ir darbus plačiajai visuomenei“, – apie premijos reikšmę
kalba Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Vertinant A. Sakalausko kandidatūrą premijai gauti, buvo atsižvelgta į jo indėlį
įamžinant žymaus lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojo vardą.
Žinomas skulptorius yra sukūręs didelę meninę vertę turinčias skulptūras, saugančias
Martyno Liudviko Rėzos atminimą Juodkrantėje bei Karaliaučiuje (Kaliningrado srityje).
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Anot kuratoriumo narių šiuos menininko darbus galima vertinti kaip Mažosios Lietuvos
istorijos liudytojus.
Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija Neringos savivaldybės
tarybos sprendimu skiriama nuo 2009 metų už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą
veiklą puoselėjant etninę kultūrą ir kultūros paveldą, už šiam kraštui reikšmingus pasiekimus
literatūros, liaudies meno, klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaidos srityse bei iniciatyvas,
populiarinančias Kuršių neriją ir prisidedančias prie turizmo plėtros regione.
Premijos teikimo iškilmės vyks 2015 m. sausio 10 d. Juodkrantės evangelikų liuteronų
bažnyčioje, minint 239-ąsias Martyno Liudviko Rėzos gimimo metines. Ceremonijos metu
premijos laureatui bus įteikta skulptoriaus Vytauto Baransko sukurta žalvarinė plaketė su
Martyno Liudviko Rėzos portretu bei jo pasaulėžiūrą formavusiais, ryškiausiais Kuršių
nerijos simboliais.

Sandra Vaišvilaitė
© 2014 „XXI amžius“

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija
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Kauno diena > Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras
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Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras

2014-08-22 13:41:00

Juodkrantėje – regioninė folkloro šventė "Pūsk, vėjuži!
Rugpjūčio 23-ąją, šeštadienį, Juodkrantėje vyks VII-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“ šiais metais
kviesianti palyginti Mažosios (Prūsų) Lietuvos ir Aukštaitijos regionų dainuojamąją tautosaką. Prūsų Lietuvos
(Mažosios Lietuvos) tautosakos rinkėjų vardams įprasminti skirta šventė visų pirma siejama su Kuršių nerijoje
gimusio Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos vardu. Šventės metu galima išgirsti žymaus
mokslo ir kultūros veikėjo užrašytas dainas. Marių krantinėje šalia Raganų kalno vyksianti šventė šia
Skaityti daugiau

Skaitykite daugiau:http://www.klaaipeda.daily.lt/zymes/juodkrantes-liudviko-rezos-kulturos-centras#.VRKS_mUem4#ixzz3VOSTwYGt

„Operomanija“: nauji kūrybiniai ryšiai ir meniniai eksperimentai lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-07 16:22 Koncertas „Džiazo [ne]standartai“. Tomo
Tereko nuotrauka Laikydamasis įprasto vasaros veiklos tvarkaraščio, šiuolaikinės
operos ir tarpdisciplininio meno judėjimas „Operomanija“ liepos 27 – rugpjūčio 4
dienomis jau septintus metus iš eilės stovyklavo Juodkrantėje. Apie penkiasdešimt
kūrėjų ir atlikėjų iš Lietuvos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Baltarusijos, Rumunijos,
Prancūzijos, Izraelio, Suomijos ir Norvegijos čia pat realizavo įvairius kūrybinius
sumanymus.
Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/-operomanija-naujikurybiniai-rysiai-ir-meniniai-eksperimentai/185178
© Lietuvos žinios
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ŠILUTĖS IR PAGĖGIŲ KRAŠTO LAIKRAŠČIO INTERNETO SVETAINĖ











Pradžia
Aktualijos
Gyvenimas
Šilutės rajone
Pagėgių kraštas
Ūkis
„Mažoji Lietuva – per amžius“
Šalyje
Apie mus

Šilutės muziejaus ekspozicija mena K. Donelaičio laikus
kovo 21 d. 11:31 O. K. Parašykit komentarą

2014-uosius LR Seimui paskelbus Kristijono Donelaičio metais, reikia tikėtis,
kad kultūros darbuotojai įsiklausys į „Metų“ ritmą ir gražiai apmąstydami, metų laikais suskirstydami
veiklas, gražiai pagerbs kunigą ir poetą, taip išgarsinusį lietuvių kalbą. Susidomėjimas K. Donelaičiu ir
jo gyventu laiku tikrai bus nemažas ne tik Lietuvoje, tačiau ir pasaulyje. Gal mes su šeimomis,
pedagogai su moksleivių grupėmis keliausime į Tolminkiemį. Taip parodytumėm, jog mename savo
šaknis, gerbiame savo kalbos lopšį ir tai labai reikalinga mūsų vaikams. Tačiau ruošiantis renginiui ar
kelionei į Tolminkiemį siūlyčiau pasidomėti ir šalia mūsų esančiais ženklais, siejančiais mus su
Kristijono Donelaičio laikais.

http://www.delfi.lt/pramogos/kultura/paskelbe-kam-skirta-l-rezos-vardo-premija.d?id=66485436#ixzz3VOQoluzU

Pagal amžiaus grupes suskirstyti konkursantai tarptautinei komisijai pristatys vieną laisvai pasirenkamą
dainą ir vieną pasaulinį hitą. Dalyvių pasirodymus Juodkrantės lauko estradoje galės stebėti Skaityti
toliau →

Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ (Neringos puslapyje) antradieniais, ketvirtadieniai vykstančius
renginius.
Kultūros savaitraštyje „Literatūrą ir menas“ skiltyje „Vakarai“ ir „Parodos“ – nuolat selbimuose apie
parodas ;
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Internetinėje svetainėje „Žemaitijos gidas“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-01-08 - „L. Rėzos gimimo metinės“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-01-15 – „Įteikta ketvirtoji L. Rėzos premija;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-03-12 – „Neringoje nutūps dvi „Aukso paukštės“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-03-14 – „Juodkrantiškių gyvenimo akimirkos – fotografijų
parodoje“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-03-26 – Neringos meno kolektyvai – tarp geriausiųjų;
Dienraštis „Klaipėda“ 2013-03-29 – „Moterys, prisijaukinusios mūzą“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-05-16 – „Džiazuojantis savaitgalis Neringoje“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“2013-06-25 – „Juodkrantėje – vaikų ir jaunimo festivalis „Baltic
Voice“;
Dienraštis „Klaipėda“ 2013-07-01 – „Kerėjo talentų balsai“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-08-20 – Folkloro šventė „Pūsk, vėjuži“;
Laikraštis „Klaipėda“ -2013-08-24 „Folklorą paskanino ir žuvienė“;
Internetiniame portale „Vilniaus diena“ 2013-08-24 „Juodkrantėje – žuviene pagardinta folkloro
šventė“;
Internetiniame portale „Kauno diena“ 2013-08-21 „Juodkrantėje – folkloro vėjužis“;
Laikraštis „Skaudvilės kraštas“ 2013-09-19 – „Skaudviliškiai linksminosi savo miesto šventėje“;
Laikraštis „Klaipėda“ 2013-09-17 – Dailininkai atranda Juodkrantę“;
Dienraštis „Vakarų Ekspresas“ 2013-09-26 – Kviečiame teikti siūlymus Liudviko Rėzos premijai
gauti“;
Internetiniame portale „Klaipėda“ 2013-09-30 – Dailiosios tekstilės paveiksluose – dingę prūsai;
www.nemunas.net – 2013-11-20 – Draugystės tiltas: Saulkrastė – Nida – Juodkrantė – Prerovas2013“;
SKLAIDA RADIO ETERYJE
LRT radijas , programa „Ryto garsai“ nuo 7.00 val. ryto
LRT radijas , programa „Kultūros laidų anonsas“ nuo 7.50 val
KURATORIUMAS
Kuratoriumo posėdis.
Data : 2013-01-10.
Dalvyvavo: kuratoriumo nariai.
Vieta: Liudviko Rėzos kultūros centro, parodų salė. L. Rėzos g. 8, Juodkrantė.
Kuratoriumo posėdis.
Data: 2013-11-15
Dalyvavo: kuratoriumo nariai
Vieta: Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje. L. Rėzos g. 8, Juodkrantė.
Liudviko Rėzos kultūros centro
l. e. direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoja
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Aušra Mikalauskienė

