Sociologija, miestas ir tvarus bendruomenės dalyvavimas
mokslinio-praktinio seminaro programa
2020 m. kovo mėn. 4 d.
Vytauto Didžiojo universitetas,
Putvinskio g. 23 - 312, Kaunas
10:00 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 11:40

11:40 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:00

Registracija/Kava
Sveikinimo žodis
Paul Draus (Mičigano-Dearborno universitetas, JAV)
ŽLUGIMAS IR ATSTATYMAS: Traumos, ekologijos ir dizaino susidūrimas šiuolaikiniame
Detroite (pranešimas vyks anglų kalba ”WRECKAGE AND RESTORATION: The Collision of
Trauma, Ecology and Design in Contemporary Detroit”)
Liutauras Kraniauskas (Klaipėdos universitetas)
Sociologas kalba miestui: kam, kada ir kodėl? (pranešimas vyks lietuvių kalba)
Kavos pertrauka
Jūratė Tutlytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Dizainas laimei: Kaunas visiems (pranešimas vyks anglų kalba “Designing Happiness:
Kaunas for all”)
Austėja Bliumkytė-Padgurskienė (KultūrBendruoMeniškų projektų kuratorė)
KultūrBendruoMeniškas darbas Šančių kaimynystėje (pranešimas vyks anglų kalba
„CulturCommunitArt Work in Šančiai Neighborhood“)
Pietūs
Darbo grupėse sesija
Darbo grupėse rezultatų pristatymas
Baigiamoji diskusija

Dalyvavimas seminare nemokamas
Kontaktai pasiteiravimui:
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Jonavos g. 66-306, Kaunas.
e-mail: sk@vdu.lt

Atviras kvietimas į mokslinį-praktinį seminarą

Sociologija, miestas ir tvarus bendruomenės dalyvavimas
Seminaro vieta ir laikas
2020 kovo mėn. 4 d.,
Putvinskio g. 23 – 312
Kaunas
Seminaro organizatorius
Sociologijos katedra, Vytauto
Didžiojo universitetas.
Seminarą remia Baltijos –
Amerikos Laisvės Fondas.

Kas gali dalyvauti seminare?
Visus asmenis besidominančius šiais klausimais:
 Kurios vietinės problemos yra aktualiausios Lietuvos miestų bendruomenėse, ir
kurios problemos sukelia daugiausiai ginčų tarp vietinės valdžios atstovų,
savivaldybės įstaigų, aktyvių bendruomenės narių ir „tyliosios daugumos“?
 Kokios tvaraus bendruomeninio dalyvavimo praktikos yra pasirenkamos
bendruomenių, ir kiek tos praktikos yra priimamos kaip tinkamos miesto
valdžios institucijų? Ar egzistuoja praktikos, kurios gali padėti sukurti tvarius
ryšius ir ilgalaikius sprendimus?
 Kaip sociologija, antropologija ir miesto dizainas gali pasitarnauti, kuriant
tvarius ryšius mieste, ir kokius instrumentus gali pasiūlyti?

Seminaro vedėjai ir pranešėjai
dr. Paul Draus
[sociologas, etnografas, Mičigano-Dearborno universiteto (JAV) profesorius, kurio mokslinių interesų sritys
apima kaimynystės, kraštovaizdžio kaitos ir pažeidžiamų gyventojų grupių analizę poindustriniame mieste .]

dr. Liutauras Kraniauskas
[miesto sociologas, vienas iš projekto paraiškos „Klaipėda – Europos kultūros sostinė 2022” rengėjų, Socialinių
pokyčių studijų centro Klaipėdos universitete vadovas, kurio interesų sritys apima kultūros, subkultūrų ir
deviacijos tyrimus mieste]

dr. Jūratė Tutlytė
[architektūros tyrinėtoja, Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos „Dizainas laimei“ kuratorė,
Vytauto Didžiojo universiteto docentė, kurios interesų sritys apima miesto architektūrą ir dizainą]
Austėja Bliumkytė-Padgurskienė
[KultūrBendruoMeniškų projektų kuratorė, gidė]

Dalyvavimas seminare yra nemokamas, organizatoriai pasirūpins visomis reikalingomis priemonėmis.
Seminaro dalyviai bus vaišinami kava ir pietumis.
Norint tapti dalyviu, būtina užpildyti trumpą registracijos formą: https://tinyurl.com/VDU-SMF
Seminaro kalbos: anglų k. ir lietuvių k.
Daugiau informacijos apie renginį ir jo programą galite rasti paspaudę nuorodą:
https://www.facebook.com/events/2689674447753961/
Jeigu turite klausimų dėl renginio, rašykite mums: sk@vdu.lt

