SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS 2018 m. VEIKLOS PLANAS
Regioninės tarybos tikslas – įtakoti visapusišką etninės kultūros plėtotę Suvalkijoje (Sūduvoje), laiduojančią etnografinio regiono
savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.
Remdamasi EKGT patvirtintais 2018 m. prioritetais, Regioninė taryba patvirtina etnografiniam kraštui svarbius metų veiklos
prioritetus:
1. Stiprinti etninės kultūros pažinimą bei puoselėjimą, siekti išsaugoti etnografinių regionų savitumą.
2. Stiprinti etnokultūrinę savimonę ir lietuvišką tapatybę įgyvendinant Lietuvos šimtmečio minėjimo programos priemones.
3. Remti lietuvių etninės kultūros raišką etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, užtikrinti glaudesnius
ryšius su Lietuva.
4. Pagarbos tautiniam kostiumui ugdymas, tradicinės dėvėsenos pažinimo ir sklaidos skatinimas;
5. Etnografinio krašto vėliavos ir Sūduvos vardo populiarinimas ir sklaida.
Tikslai
1. Stiprinti etninės
kultūros pažinimą bei
puoselėjimą, siekti
išsaugoti etnografinių
regionų savitumą.

Uždaviniai

2. Stiprinti etnokultūrinę
savimonę ir lietuvišką
tapatybę įgyvendinant
Lietuvos šimtmečio
minėjimo programos
priemones.

Baltų vienybės dienos
renginių organizavimo,
Suvalkijos (Sūduvos) regione
(kartu su saugomų teritorijų
direkcijomis, ir
savivaldybėmis)
koordinavimas ir viešinimas
Folklorinio judėjimo
pradžios Lietuvoje 50-mečio
paminėjimo (-ų) ir šio
reiškinio aktualizavimo
Lietuvių etninės kultūros
raiškos skatinimas etninėse
lietuvių žemėse ir lietuvių
bendruomenėse užsienio
šalyse.

3. Remti lietuvių etninės
kultūros raišką etninėse
lietuvių žemėse ir lietuvių
bendruomenėse užsienio
šalyse, užtikrinti
glaudesnius ryšius su
Lietuva.

Etninės kultūros plėtros
programų savivaldybėse
rengimo inicijavimas ir (ar)
programų įgyvendinimo
vertinimas, Etninės kultūros
globos tarybų veiklos
savivaldybėse stebėsena

Priemonės
Konsultacijos, seminarai, konferencijos folkloro kolektyvų vadovams ir nariams,
vietos bendruomenių nariams, kultūros darbuotojams, pedagogams Savivaldybių ir
Visuomeninių organizacijų atstovams, amatininkams ir tautodailininkams.
Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso rengimas (kartu su Lietuvos
kaimo turizmo sodybų asociacija).
Surengti bendrą EKGT ir Regioninių tarybų posėdį Zanavykų muziejuje
Regioninės tarybos posėdžiai.
Pasitarimai su regioninės žiniasklaidos, savivaldybių institucijomis ir
visuomeninėmis organizacijomis,
Folkloro kolektyvų pagerbimas, konsultavimas, veiklos viešinimas

Bendradarbiavimas su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija Punske,
konsultacijos ir pagalba rengiant Rasos, Žolinių šventes, pakvietimas dalyvauti
Sūduvos krašte rengiamose konkursinėse „Sidabro vainikėlio“ ir „Aukso vainiko“
tautodailės, tautinio kostiumo parodose

4. Pagarbos tautiniam
kostiumui ugdymas,
tradicinės dėvėsenos
pažinimo ir sklaidos
skatinimas

Tautinių drabužių
populiarinimas, dėvėjimo
skatinimas bendruomenėse,
reikšmės ir pastangų, saugant
regioninį drabužių savitumą,
vertės suvokimo
visuomenėje stiprinimas.

Konsultacijos, seminarai, konferencijos folkloro kolektyvų vadovams ir nariams,
vietos bendruomenių nariams, kultūros darbuotojams, pedagogams Savivaldybių ir
Visuomeninių organizacijų atstovams, amatininkams ir tautodailininkams.
Bendradarbiaujant su Lietuvos konsulatu Sankt Peterburge, parengti ir pristatyti
Kapsų ir Zanavykų kostiumų parodą Sankt Peterburge.

5. etnografinio krašto
vėliavos ir Sūduvos vardo
populiarinimas ir sklaida.

Etnografinio regiono heraldikos
įteisinimo ir naudojimo
inicijavimas

Parengti ir išplatinti kreipimąsi į Regiono Seniūnijas, Kultūros ir švietimo įstaigas su
raginimu įsigyti Sūduvos vėliavą ir kelti ją valstybinių, savivaldybių švenčių ar
kultūrinių renginių metu

