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ANIMATOR projektas tęsia dviejų ankstesnių Varšuvos universiteto Lenkų kultūros 
instituto inicijuotų ir LdV programos finansuotų projektų – bandomojo projekto 
ANIMA ir tarptautinių tinklų projekto ANIMUS – kryptį. ANIMA projekto rėmuose 
buvo sukurta akademinė kultūros animacijos programa, kuri iki šiol dėstoma 
Varšuvos universitete. Ši programa ir kiti ANIMA projekto rezultatai buvo įtraukti į 
tarptautinių tinklų kūrimo projektą ANIMUS, apjungusį 9 švietimo ir profesinio 
rengimo institucijas, dirbančias kultūros animacijos srityje (tarp jų ir VDU Menų 
institutą). Pagrindinis šio projekto tikslas buvo sukurti ilgalaikį ir atvirą tokių 
institucijų tinklą, kuris iki šiol veikia kaip metodinių ir kontaktinių duomenų bazė 
internete: www.animusproject.net

Pagrindinis ANIMATOR projekto tikslas yra sukurti lanksčią, įvairiose edukacijos 
sistemose pritaikomą kultūros animacijos mokymo programą, kuri sujungtų 
universitetines studijas su savarankišku darbu, t.y. teoriją su praktika. Esminis tokios 
programos privalumas yra praktinis jos pobūdis, susiejantis mokymosi procesą su 
realaus darbo kultūros srityje patirtimi. Projekto metu studentai įgyvendins 
savarankiškus kultūrinius projektus padedant šioje srityje patyrusiems dėstytojams 
bei novatoriškai dirbantiems kultūros praktikams. Taip ANIMATOR pasiūlys 
nuoseklios edukacijos modelį: teorija – praktika studijų metu – inkubatoriaus 
modelis – savarankiška veikla. Svarbi projekto dalis taip pat yra bendradarbiavimo 
tarp akademinių švietimo įstaigų, absolventus vienijančių organizacijų, novatoriškų ir 
tradicinių kultūros centrų stiprinimas. Projektas skirtas kultūros animatorių rengimui 
tobulinti bei kultūros animacijos praktikų kvalifikacijos kėlimui.

Kontraktorius:

Varšuvos universiteto Lenkų kultūros institutas vykdo novatorišką mokslinių 
tyrimų ir mokymo studijų programą kultūros antropologijos, kultūros istorijos ir 
teorijos, literatūros, teatro, atlikėjų menų, kino ir audiovizualinių medijų teorijos ir 
istorijos srityje. 1998 m. institute pradėta Kultūros studijų kryptis, į kurios programą 
įtraukti specialūs praktiniai Kultūros animacijos kursai.
www.ikp.uw.edu.pl
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Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas vykdo integruotomis meno 
studijomis paremtą akademinę programą, apimančią architektūros, dailės, muzikos, 
fotografijos, kino, judesio ir teatro teoriją bei istoriją. Bakalauro ir magistro studijų 
lygmenyse ruošiami įvairių meno sričių tyrėjai, dailės ir teatro kritikai, kultūros 
praktikai. Institutas aktyviai bendradarbiauja su muziejais, teatrais, 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir nepriklausomomis kultūros institucijomis.
www.vdu.lt

Laundry yra Anglijos West Midlands regiono menininkų asociacija. Jos nariai 
užsiima tiek individualia kūryba, tiek kolaboraciniais meniniais projektais. Asociacijai 
priklausantys menininkai kuria su socialine aplinka ir kultūrinės įvairovės 
problematika susijusius darbus naudodami įvairias raiškos priemones – fotografiją, 
kiną, dailę, performansą, tekstus ir naująsias medijas. Projekto metu Laundry nariai 
partnerių institucijose padės jauniems kultūros animatoriams įgyvendinti meninius 
projektus.
www.laundryline.co.uk 

Spolek Richelieu (Praha) yra asociacija, vienijanti teatro studijas baigusius 
praktikus, dirbančius kultūros srityje. Asociacija organizuoja įvairius workshopus, 
seminarus ir kultūrinius projektus, susijusius su socialinės kaitos skatinimu, o taip 
pat leidžia biuletenį, kuriame teatro studijų kokybės klausimais diskutuoja jas baigę 
žmonės.
www.divadlo.cz/spolekrichelieu

Stowarzyszenie Katedra Kultury (Varšuva) yra nevyriausybinė organizacija, 
įkurta Varšuvos universiteto Kultūros animacijos programos dėstytojų, studentų ir 
absolventų. Asociacija veikia kaip idėjų apykaitos ir diskusijų platforma studijas 
baigusiems žmonėms.
www.katedrakultury.pl

Leonardo da Vinci  – viena  iš pirmųjų programų, pradėtų Lietuvoje 1997 m., kuria  remiamas ES šalių 
bendradarbiavimas tobulinant profesinį rengimą. Tais pačiais metais  atidarytas už programos plėtrą 
Lietuvoje atsakingas  Europos Sąjungos  Leonardo da Vinci  programos koordinavimo paramos fondas. 
Nuo 2007  m. sausio mėn. 2 d. jis reorganizuotas sujungimo būdu (sujungiant su  buvusiomis ES 
Socrates programos koordinavimo paramos fondo veiklomis) į Švietimo mainų paramos fondą.

ES Leonardo da Vinci programos koordinavimo paramos fondas Lietuvoje 
Geležinio vilko 12
LT-01112 Vilnius
T: (8-5) 2497134, 2498189 
leonardo@leonardo.lt
www.leonardo.lt

ES Leonardo da Vinci programa
www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html
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