
 
 

 
 

Kvietimas 
 
 
Kviečiame į gerųjų patirčių seminarą ir diskusiją „Prieinamumo kultūra ir menas prieiti: laimės 
vertos patirtys“, švenčiant Tarptautinę laimės dieną Kaune.  
 
Renginys vyks kovo 20 d., trečiadienį, 10.00–14.00 val. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-
muziejuje (S. Daukanto g. 25, Kaunas). 
 
Seminaras vyks lietuvių ir anglų kalbomis. 
 
________________________________________________ 
 
Kaip mes suvokiame laimę? Ar tikrai vien asmeninės laimės pakanka, kad užpildytume savo 
gyvenimo prasmės indus? Kas yra prieinamumo kultūra? Kuo šios sąvokos yra susijusios ir kuo čia 
dėtas menas?   
Imanuelis Kantas iškėlė laimės, kaip stokojančios savarankiškos moralumo reikšmės sampratą, 
teigdamas, kad žmogus turi siekti ne būti laimingu, o tapti vertu laimės, kaip aukščiausio gėrio.  
Laimę, tvirtino Jeremy Benthamas, svarbu suteikti kuo didesniam skaičiui žmonių. 
 
„Nori būti normalus ar laimingas?“ – savo populiarioje knygoje klausė Robertas Betzas. Perfrazavę 
klausiame, ką reiškia būti už „normos“ ribų.  
 
Šį kartą dėmesio centre – visi, kurie su įvairiomis kliūtimis susiduriame kasdienybėje, miesto 
gatvėje, mokykloje ar darbe kiekvieną dieną. Diskusijoje apie fizinius ir vidinius barjerus kelsime 
klausimus: ar kultūra yra prieinama visiems, kaip miestas veikia žmones, turinčius specialių poreikių, 
ką turime daryti, kad jis taptų geresne vieta gyventi, dirbti ir būti – tapti – laimingais. 
 
Seminaro dalyje gerąja patirtimi dalinsis kviestiniai pranešėjai, meno terapeutai ir kultūros 
operatoriai iš Italijos, Lenkijos, Olandijos ir kaimyninės gatvės.  
 
________________________________________________ 

P R O G R A M A 
 
SEMINARAS | 09.30–13.00   
 
 
09.30–10.00  Registracija | sutikimo kava  
 
10.00–10.30  |  DR. IVO CILESI (Innovative Elder Research / Bergamo, Italija / pedagogas ir muzikos 
terapeutas) 
The Pursuit of Happiness: non-pharmacological treatments dedicated to fragile people and their 
families | „Laimės siekis: nemadikamentinis pažeidžiamų žmonių ir jų šeimų gydymas“ 
 
 



10.30–11.00  |  AGATA ETMANOWICZ  (Impact Foundation / Poland Without Barriers, Varšuva, 
Lenkija / viceprezidentė)  
Accessibility in practice: how to make open air music festival for all? Case study on Warsaw Orange 
Festival | „Prieinamumo praktika: kaip pritaikyti muzikos festivalį po atviru dangumi visiems? 
Warsaw Orange Festival atvejo pavyzdžiu“ 
 
11.00–11.30  |  RŪTA STEPANOVAITĖ (Kauno menininkų namų direktorė)  
„Pritaikymas vs prieinamumas: naujų (?) kultūros auditorijų link“ 
 
11.30–12.00  |  MAGDA BRUMIRSKA (Culture Zone Wroclaw, Lenkija / koordinatorė)  
European Night of Literature in Wrocław. A path to inclusiveness | „Europos literatūros naktys 
Vroclave. Įtraukumo link“ 
 
12.00–12.30  |  DINEKE VAN DER VEEN (Bureau Dien / IepenUp live prodiuserė, Leuvardenas, 
Nyderlandai)  
My disability vs My Human Potential | „Mano negalia prieš mano žmogiškąjį potencialą“ 
 
 
12.30–13.00 Kavos petraukėlė 
 
 
DISKUSIJA | 13.00–14.00   
 
Diskusijos dalyviai:  
 
Danas Sodaitis | parasportininkas, Europos vicečempionas, fotografas 
 
Algirdas Orantas | Lietuvos grafinio dizaino asociacijos (LDGA) valdybos pirmininkas, dizaino 
agentūrų „étiquette“ ir „Critical“ partneris 
 
Indrė Adinavičiūtė | Grafikos dizainerė, Vincento mama 
 
Lina Puodžiūnienė | Kultūros ir meno projektų vadovė, VšĮ LASS respublikinis centras 
 
 
 

 


