JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XXII TARYBOS ANTROJI SESIJA
KULTŪROS KOMISIJOS NUTARIMAI
2019 m. spalio 11-13d., Čikaga

Kultūros Komisijos pirmininkė: Giedrė Babarskienė
Kultūros Komisijos sekretorė: Skirmantė Juodeikytė-Philippone
Komisijos nariai: Giedrė Babarskienė, Monika Dobrovolskytė, Dijana Norkienė,
Ričardas Širvinskas, Austėja Sruoga, Ričardas Černiauskas, Agnė D’Orso, Tomas
Mitrulevičius, Laima Reiss, Raimundas Šilkaitis, Vytautas Sruoga, Nomeda Vučianienė, Rasa Savičiūtė-Sprindys, Raminta Urbonavičienė.
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė: Giedrė Elekšytė-Knieža.

A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie
buvo įgyvendinti, šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs:
1) (4 nutarimas). Siekiant istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo, pabrėžiant tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, reikšmę,
JAV LB Taryba siūlo KV Kultūros Tarybai tęsti 2017 m. paskelbtus Tautinio
kostiumo metus, pakviečiant ir pristatant JAV Lietuvos Kultūros centre saugomą Tautinio kostiumo kolekciją.
Nutarimas įgyvendintas. Lietuvos liaudies kultūros centro tautinio kostiumo
kolekcija buvo pristatyta Čikagoje, Los Angeles, Filadelfijoje, Australijoje bei Argentinoje.
Šiuo metu Kultūros Taryba bendradarbiauja su Lietuvių Tautinių šokių instituto pirmininke bei Čikagos Tautodailės Instituto nare V. Fabianovich dėl informacinio lankstinuko apie tautinį kostiumą sukūrimo.

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie dar
tebėra įgyvendinami:
1) Siekiant išsaugoti švenčių organizavimo patirtį, rekomenduojame prie Krašto
Valdybos įsteigti nuolat veikiantį Dainų, Šokių švenčių ir kitų renginių komitetą̨. Rekomenduojame šiam komitetui bendradarbiauti su Lietuvių Tautinių
šokių institutu.
Palikti šį nutarimą tęstinumui, kad įsteigtas komitetas toliau vykdytų savo veiklą.
2) JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai tęsti lietuvių
kultūros ir meno pristatymą amerikiečiams ir lietuviškai nekalbančiam jaunimui.
Palikti šį nutarimą tęstinumui. Šis nutarimas turėtų būti pastovus ir vienas iš pagrindinių tikslų, pristatant Lietuvą, jos tradicijas, autentiškumą.
3) Siūlome KV Kultūros Tarybai surasti veikiančius tautodailės institutus Amerikoje, sudaryti sąrašus ir išplatinti informaciją apylinkėms.
Palikti šį nutarimą tęstinumui.

4) Įvertinant kultūros veikėjų kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, JAV LB Kultūros
Komisija ragina KV Kultūros Tarybą įsteigti Kultūros meno premiją
Pratęsti šį nutarimą, šiuo metu nėra šiam nutarimui skirtų lėšų; siūloma ieškoti kitų
finansinių paramų.
5) Skelbti Kultūros Tarybos informaciją socialiniuose tinkluose, pvz Facebook,
Instagram, Twitter, ar kt.
Palikti šį nutarimą tęstinumui. Su JAV LB Krašto Valdybos IT pagalba Kultūros
Tarybos Facebook’o puslapis buvo atrakintas bei prijungtas prie bendro JAV LB
Krašto Valdybos techninio valdymo. Šiuo metu yra kuriamas profesionalus Kultūros

Tarybos grafinis įvaizdis, kuriuo greitu metu bus pasidalinta. Taip pat yra atnaujinama JAV LB internetinė svetainė su Kultūros Tarybos paskyra.
C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
1) JAV LB Kultūros Komisija ragina KV Kultūros Tarybą tęsti jau pradėtus pasiruošimo darbus 2020 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui paminėti. Skatinti minėti šią datą apylinkėse ir ypatingą dėmesį skirti
mažesnėms apylinkėms.
2) JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai įsteigti komitetą, kuris kuruos „Teatro kultūrines dirbtuves”, skirtas vietinių teatro grupių kūrimuisi ir egzistuojančių ansamblių tobulėjimo ir profesionalumo skatinimui.
Siūloma išlaikyti JAV ribose egzistuojančias teatro grupes, sudarant joms sąlygas
augti ir tobulėti.
3) JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai skirti dėmesį
lietuviškam tautiniam kostiumui, kaip nacionaliniam simboliui. Siūlo ieškoti
būdų ir metodų kaip prisidėti ir skatinti jaunimo tautinės savimonės formavimąsi, pažįstant lietuvišką tautinį kostiumą.
4) JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai priimti po
Kultūros Tarybos, kaip skėtinės organizacijos, sparnu įvairias pavienes iniciatyvas ar tęstinius kultūros renginius, siekiant išlaikyti tęstinumą ir padėti gyvuoti tęstinėms iniciatyvoms, tokioms kaip „Poezijos pavasaris” ir panašiai.
Tikslas – kuo plačiau pritraukti aktyvias grupes jungtis prie JAV LB veiklos, auginant potencialą, plečiant veiklos sritis, skatinant pasirodymus kuo platesnei auditorijai.
5) JAV LB Kultūros Komisija įpareigoja KV Kultūros Tarybą užtikrinti Šokių
šventės bendradarbiavimo sutarties paruošimą tarp JAV LB ir Lietuvių Tautinių šokių instituto prieš prasidedant kitai Šokių šventei.

