Kvietimas į Japonijos menų ir kultūros projekto
„WABI – SABI: tobulumas netobulume“
atidarymo renginį

2016 m. lapkričio – 2017 m. kovo mėn. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su
Japonijos ambasada Lietuvoje organizuoja nacionalinį Japonijos menų ir kultūros pažintinį projektą
„WABI – SABI: tobulumas netobulume“. WABI-SABI - gyvenimo būdas, kuriuo siekiama atrasti
grožį ir tobulumą netobuluose dalykuose. Projektas skirtas pažinti Japonijos kultūros išskirtinumą,
pasitelkus skirtingas meno raiškos formas.
Kviečiame Jūsų įstaigos atstovus atvykti į projekto atidarymo renginį, kuris vyks š.
m. lapkričio 11 d. 10 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius.
Lapkričio 11 d. pasirinkta neatsitiktinai. Tą dieną pasaulyje minima Origami diena, tad
kviečiame Lietuvos vaikų ir jaunimo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų pedagogus su
ugdytiniais atidarymo renginio metu siekti Lietuvos rekordo „Daugiausia lankstinių lankstytojų“.
Daugiau informacijos priede Nr. 1. Visų norinčių sutalpinti mūsų salėje negalėsime, tad kviečiame po 1
– 3 pedagogus iš įstaigos į Vilniuje vyksiantį atidarymo renginį, o likusius bendruomenės narius
dalyvauti rekordo siekime savo ugdymo įstaigose.
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Numatoma renginio programa:
10:00 - 10:15 Renginio svečius sveikins Japonijos ambasados Lietuvoje atstovas, Azijos
menų centro direktorė Evelina Vilčinskaitė, Jono Meko fondo direktorius Edgaras
Stanišauskas, LVJC direktorius Valdas Jankauskas.
10:15 – 10:25 Projekto „WABI – SABI: tobulumas netobulume“ pristatymas.
10:25 - 10:50 Pauliaus Mielinio pranešimas „Origami - nuo gervės iki kosminių
teleskopų“.
10:50 - 11:00 Techninis pasirengimas Lietuvos rekordo „Daugiausia lankstinių
lankstytojų“ siekimui ir skype konferencijai su mokykla Indijoje.
11:00 - 11:15 Lietuvos rekordo siekimas. Visi renginio dalyviai ir užsiregistavusios
įstaigos lanksto lotoso žiedą. Daugiau informacijos priede Nr. 1
11:15 - 11:45 Japoniškų kimono demonstravimas ir istorija, veda Japonijos ambasados
atstovas.
11:45 Renginio dalyvius kviečiame pasižvalgyti po japoniškų menų darbų parodą.
Į atidarymo renginį prašome registruotis iki lapkričio 4 d. el. paštu wabi-sabi@lvjc.lt,
nurodant atvykstančių vardus, pavardes, tel. nr., el. pašto adresą, atstovaujamą įstaigą,
pareigas.
Lauksime Jūsų renginyje!

*Pridedami dokumentai:
- Rekordo siekimo reikalavimai (priedas nr. 1);
- „WABI – SABI“ projekto nuostatai.
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Priedas Nr. 1
Džiaugiamės, kad jungiatės prie Lietuvos rekordo „Daugiausia lankstinių lankstytojų“ siekimo!
Rekordas – tai išmatuojamas pasiekimas (veiksmas, įvykis), objektas arba jų visuma, pranokstanti kitus
tokio pat pobūdžio rezultatus.
Šiuo metu agentūros „Faktum“ įregistruotas Lietuvoje pasiektas rekordas - 1850 lankstytojai skraidino
31 169 iš popieriaus lankstytus lėktuvėlius. Siekiame šį rekordą pagerinti, lankstydami skirtingose
Lietuvos vietose, tačiau tuo pačiu metu. Visi lankstysime vienodus lankstinius –lotoso žiedus.
Pagrindinės sąlygos, dalyvaujant rekordo siekime:
1. Rekordo siekimo galimybes aptarkite su mokyklos bendruomene – rekordo siekti gali visi –
mokiniai, mokytojai, administracijos darbuotojai, tėvai.
2. Paskirkite atsakingą žmogų, kuris kuruotų renginį ir teiktų informaciją tiek prieš renginį, tiek po
jo.
3. Rekordas gali būti siekiamas tiek viduje, tiek atvirose erdvėse. Įsivertinkite, kur tilptų daugiau
dalyvių, tačiau nepamirškite žvilgtelėti ir į orų prognozę.
4. Praneškite mums, kad jungiatės prie rekordo siekimo iki lapkričio 4 d. el. paštu wabi-sabi@lvjc.lt
Gavę Jūsų laišką išsiųsime reikalingus dokumentus ir lankstinio instrukciją.
5. Įvertinkite tai, kad siekiant rekordo, procese turi dalyvauti nepriklausomi liudininkai-stebėtojai vienas stebėtojas gali matyti iki 50 žmonių. Jei numatote 1000 dalyvių, tai turės būti ne mažiau
kaip 20 stebėtojų. Kiekvienoje negausioje vietoje (mažiau nei 50 dalyvių) turi būti ne mažiau
kaip po du stebėtojus.
6. Liudininkais negali būti:
– rekordo siekiančiojo giminaičiai;
– asmenys iš rekordo siekiančiojo darbovietės, pavaldžios įstaigos, steigėjo;
– abu iš tos pačios organizacijos, išskyrus oficialių sporto organizacijų atstovus.
7. Liudininkų identifikavimui bus privaloma pridėti jų vizitines korteles, asmeninę informaciją,
tokią kaip – vardas, pavardė, gyv. vietos adresas, tel., el. paštas, darbovietė, pareigos.
8. Jeigu tik yra galimybė apie renginį Jūsų įstaigoje informuokite vietinę žiniasklaidą, paskelbkite
elektroninėje erdvėje ir kt. Visa rašytinė informacija pravers registruojant rekordą.
9. Numatykite, kad rekordo siekimas Jūsų įstaigoje būtų fotografuojamas ar filmuojamas. Tuo
pačiu, primename, kad vaikų filmavimui ar fotografavimui būtina gauti tėvų sutikimą.
10. Būkite kantrūs, pateikus visus rekordo siekimo renginio dokumentus, atsakymo - ar mums
pavyko - gali reikti laukti iki 4 savaičių ar ilgiau. Agentūros atstovams reikia viską atsakingai
patikrinti.
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Mes tikime, kad kartu galime pagerinti Lietuvos rekordą, o svarbiausia burti bendruomenes ir smagiai
bei naudingai leisti laiką.

Valstybės biudžetinė įstaiga
Konstitucijos pr. 25
LT-08105 Vilnius

Tel. +370 685 15129
El. p. wabi-sabi@lvjc.lt
www.lvjc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 190996278

