JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XX TARYBOS
TREČIOJI SESIJA
PRISTATYTI IR PRIIMTI NUTARIMAI
2014 m. spalio 10, 11 ir 12 d.
Glendale, California
3) Kultūros reikalų komisija
Komisijos pirmininkė : Sigita Barysiene
Sekretorė : Giedrė Stankūnienė
Komisijos nariai: Danguolė Varnienė, Teresė Gečienė, Diana Norkienė, Giedrė Stankūnienė,
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Nedalyvavo: Marija Remienė, Irena Nakienė-Valys, Nomeda Vučianienė
A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos nutarimus, kurie buvo priimti antroje sesijoje, nes jie jau
buvo igyvendinti ir nebėra toliau svarbūs ar nėra įgyvendinami:
1.

Projekto Lietuvos archyvų ir PLB “Klausimynas” seminaras įvyko 2014 m. gegužės
31-birželio 1 d. Čikagoje.
2.
Ruošiantis Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui
Kultūros Taryba pavėlavo pasiūlyti savo atstovą į programos įgyvendinimo grupę.
3.
Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių paminėjimui išleista DVD “Sveiks svieteli
margs”.
B. Komisija siūlo trečiąjai sesijai PRATĘSTI šiuos nutarimus, nes jie dar nebuvo (arba
nebuvo pilnai) įgyvendinti:
1. Broniaus Makausko knyga “History of Lithuania” dar maketuojama.
2. JAV LB KV tęsti X Dainų šventės ir XV Šokių šventės paruošimą ir informuoti visuomenę
spaudoje, internete, apylinkėse ir apygardose, pabrėžiant, kad tai yra LB organizuojamas
renginys.
3. Tęsti pradėtą darbą Lietuvių Kultūros ir meno pristatymui amerikiečiams ir lietuviškai
nekalbančiam jaunimui.
4. Tęsti teatro festivalių organizavimą.
5. Tęsti pradėtą darbą propaguojant profesionalaus meno atlikėjų sklaidą.
6. Tęsti atlikėjų duomenų bazės formavimą.
C. Komisija siūlo PRIIMTI sekančius naujus nutarimus:
1. 2015 metai paskelbti etnografinių regionų metais. Tuo tikslu įpareigoja KV:
a. Parodyti iniciatyvą Lietuvos Etnografinių regionų pristatymui, jų kultūros puoselėjimui ir
istoriniam išlikimui.

b. Ištirti galimybes ir pakviesti profesionalią etnografinę folkloro grupę, kuri galėtų surengti
keletą koncertų skirtingose apygardose ta tema.
c. Raginti apylinkes daugiau bendradarbiauti su Tautodailės institutu.
2. Mažėja spaudos prenumerata ir lietuviška žiniasklaida nyksta. Tuo tikslu įpareigoja KV
organizuoti spaudos vajų lietuvškai spaudai paremti.
3. Glaudžiau bendradarbiauti su Kultūros Taryba. Tuo tikslu įpareigoja KV
pasirūpinti, kad apygardų, apylinkių pirmininkai bei Tarybos nariai būtų informuojami ir
gautų metinių renginių planą metų pradžioje
4. Pradėti ruoštis Vasario 16-osios- Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui.
Tuotikslu įpareigoja KV:
a. Surinkti medžiagą ir pristatyti apie Vasario 16-tosios šventes švęstas JAV.
b. Paruošti, užpildyti ir pateikti programos rengimo darbo grupei “Siūlomo projekto dėl
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo paraiškos formą”.
Priedai: LRV kreipimasis
http://www.lrv.lt/lt/veikla/komisijos/simtmecio-minejimas/pasiulymai

