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1. Santrumpos 
 
AVAKA – audiovizualinių kūrinių, autorių teisių asociacija. Kolektyvinio administravimo 
organizacija. Atstovaujanti išskirtinai tik audiovizualinių kūrinių teisių turėtojų interesams 
DKI – Danijos kino institutas (angl. DFI – Danish Film Institute) 
FIAF – Tarptautinė kino archyvų federacija (ang. „International Federation of Film Archives“) 
FILMOTEKA/SINEMATEKA (angl. cinematheque) – filmų kaupimo ir rodymo vieta, 
neatliekanti archyvo funkcijų. Tai išskirtinai filmų kaupimo, restauravimo ir sklaidos/rodymo – 
pristato ir rodo juos publikai keliose savo salėse – įstaiga/vieta. Sklaidos aspektas skiria filmoteką 
nuo kitų panašių institucijų – filmų archyvų. Pirmą sinemateką Henri Langlois ir Georges’as Franju 
įkūrė Paryžiuje 1936 m.  
GOSFILMOFOND – Rusijos Federacijos valstybinis kino fondas. 
INAC – Intelektinės nuosavybės apsaugos centras 
JKC – Jeruzalės kino centras (ang. JFC – Jerusalem Film Center) 
KT – Kino teatras 
LKC – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos 
LR –  Lietuvos Respublika 
LRKM/KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija/Kultūros ministerija 
ŠKI – Švedijos kino institutas (angl. SFI – Swedish Film Institute) 
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2. Įvadas 
 
Pagrindinė problema, kurią spręstų nacionalinės filmotekos įkūrimas – nacionalinio Kino 
neprieinamumas Lietuvoje, kuris keliais aspektais (per filmotekos funkcijas) yra LR Vyriausybės 
veiklos prioritetinis klausimas, detaliai apžvelgiamas šios ataskaitos 2.1 tyrimo pagrindimo skiltyje.  
Pagrindinės nacionalinio kino neprieinamumo Lietuvoje problemos priežastys: mažas kino teatrų 
bei platintojų dėmesys komerciškai galbūt ne visada pelningiems, tačiau meninės vertės 
nestokojantiems filmams, kuris galėtų būti sprendžiamas nekomercinių filmų konkurencingumo 
skatinimu; lietuviško kino paveldo ir kitų lietuviškų filmų kaupimas privačiomis arba projektinėmis 
iniciatyvomis. Valstybiniu lygiu užtikrinant nacionalinių filmų kaupimą, kartu didėtų ir 
nacionalinių filmų prieinamumas visuomenei; taip pat mažinamas, nacionalinio kino 
neprieinamumas regionuose. Lietuvos statistikos departamento 2017 m. duomenimis, šiuo 
metu Lietuvoje yra 28 kino teatrai ir jų padaliniai penkiose apskrityse, 12-oje miestų. Sukūrus 
nacionalinėje filmotekoje kaupiamų filmų prieigą virtualioje erdvėje, nacionalinio kino 
prieinamumas būtų užtikrintas visose Lietuvos apskrityse ir miestuose. 
Gretutinės nacionalinių filmų neprieinamumo problemos: informacijos teikimo apie Lietuvos kino 
industriją trūkumas ir tęstinių, bei nemokamų kino edukacijos iniciatyvų stoka. Šiuo 
metu informacija apie kino industriją Lietuvoje teikiama tik industrijos atstovams (Lietuvos kino 
centras prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija, kino biurai) bei 
pavienėmis privačiomis, riboto turinio iniciatyvomis, neapimančiomis visos aktualios ir archyvinės 
informacijos. Taip pat, vykdomi netęstiniai ir nereguliarūs mokymai/edukacija skirta 
neprofesionalams ir mėgėjams. Aukščiau įvardytos problemos galėtų būti sprendžiamos Valstybiniu 
lygiu vystant kino edukaciją Lietuvoje, bei įkuriant informacinį centrą (taip pat ir virtualioje 
erdvėje), prieinamus ne tik kino industrijos atstovams, bet ir kitoms pilietinės visuomenės grupėms. 
Viena didžiausių nacionalinio kino neprieinamumo Lietuvoje pasekmių – dideli piratavimo mastai. 
INAC duomenimis, 2016 m. 800 tūkst. Lietuvos interneto vartotojų bent kartą per metus mokėjo už 
neteisėtą turinį, o visa sumokėta suma siekia 4 mln. eurų. Legalios produkcijos užtikrinimas galėtų 
ženkliai sumažinti šiuos skaičius ir prisidėti prie kasdienės kovos su nelegalaus turinio platinimu ir 
įsigijimu. 
Tyrimo tikslas – atlikti esamos situacijos Lietuvoje (identifikuojančios problemas) ir gerųjų 
užsienio praktikų (analizuojančios užsienio praktikų pritaikomumą Lietuvoje) analizes, siekiant 
identifikuoti viešosios konsultacijos poreikį ir pobūdį (suinteresuotąsias grupes, konsultacijos 
mastą, imtį, laukiamus rezultatus ir kt.), temas, nustatyti konsultacijos tikslus ir identifikuoti 
pagrindines suinteresuotąsias šalis, padėsiančias sukurti efektyvų nacionalinės filmotekos modelį ir 
koncepciją. 
 
2.1. Tyrimo pagrindimas 
 
Tyrimo tema ir jos potemės yra glaudžiai susijusios su LR Vyriausybės prioritetais pateikiamais ir 
detalizuojamais toliau šiame dokumente.  LR Vyriausybės Programos įgyvendinimo plane išskirtini 
du pagrindiniai prioritetai, pagrindžiantys nacionalinės filmotekos poreikį.  
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II prioritetas. Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas: 
2.1. Kryptis. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, 
kuriant darnią pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką. 
2.1.4. Darbas. Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, 
siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio 
dialogo plėtojimą. 
2.2. Kryptis. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas. 
2.2.2. Darbas. Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę. 
2.4. Kryptis. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje. 
2.4.1. Darbas. Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant 
kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu. 
2.4.3. Darbas. Kultūros paslaugų išplėtimas regionuose, sukuriant europinius, nacionalinius, 
regioninius kultūros kelius. 
 
V prioritetas. Saugi valstybė: 
5.3. Kryptis. Pilietiškumo ugdymas, pilietinių galių ir žmogaus teisių apsaugos stiprinimas. 
5.3.1. Darbas. Pilietinio ir tautinio ugdymo atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų 
aktyvumo bei bendruomeniškumo stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas. 
3. Kino edukacijos visuomenės pilietiškumui didinti panaudojimas.  
 
Antrasis prioritetas akcentuoja edukacijos pasitelkiant įvairias meno ir kultūros priemones 
skatinimą bei kultūros ir švietimo prieinamumo klausimus, kuriuos tiesiogiai spręstų filmotekos 
įkūrimas. Penktasis prioritetas pabrėžia pilietiškumo ugdymo svarbą per kino edukaciją, kuri yra 
numatoma kaip viena pagrindinių filmotekos funkcijų bei galimų naudų. 
 

3. Dėstymas 
 
3.1. Metodologija 
 
Atliktą tyrimą sudaro dvi dalys. Pirmosios tyrimo dalies metu atlikta esamos situacijos Lietuvoje 
analizė, antrosios – tirtos gerosios užsienio šalių praktikos steigiant nacionalines filmotekas. 
Analizuojant esamą situaciją Lietuvoje ir gerąsias užsienio praktikas, buvo pasitelkti įvairiausiai 
tyrimo metodai: statistiniai duomenys/rodikliai, atliekama antrinių šaltinių analizė, kokybiniai 
interviu, analizuojami valstybinių institucijų rekomendacijos ir kiti dokumentai. Taip pat, taikyti 
duomenų analizės metodai.  
 
Pirmosios dalies metu: 

1. Rinkti statistiniai duomenys  
Renkami duomenys apie kino teatrus (jų paplitimas šalyje, bilietų kainos ir kt.) Statistikos 
departamento, LKC, KT, Kultūros ministerijos dokumentų ir darbuotojų konsultacijų pagalba.  
Analizuojama ir vertinama piratavimo (nelegalaus turinio) problema konsultuojantis ir renkant 
statistinius duomenis iš INAC, bei AVAKA.  

2. Atlikta antrinių šaltinių analizė 
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Lietuvoje sukurtų filmų, KT ir kita statistinė informacija renkama naudojantis Lietuvos statistikos 
departamento leidiniais.  

3. Atlikti kokybiniai interviu 
Kino paveldo restauravimo/skaitmeninimo klausimai analizuojami pasitelkus oficialius LKC 
leidinius, bei konsultacijas su įstaigos darbuotojais.  

4. Apžvelgtos institucijų rekomendacijos  
Esamos situacijos problemų analizė (įskaitant kino edukacija, mokymai ir dirbtuvės, ,,Kino 
Mainai’’, neįgaliųjų poreikiai ir kt.) vykdoma apklausiant kompetentingus tiek valstybinių 
institucijų atstovus – LR Kultūros ministerijos, Meno ir kūrybinių industrijų politikos 
departamento, Profesionalaus meno skyriaus, vyriausioji specialistė Jolita Bečienė, Lietuvos kino 
centro prie Kultūros ministerijos, Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėja Dovilė 
Butnoriūtė, UAB ,,Lietuvos Kinas’’ direktorius Arūnas Stoškus, tiek kino industrijos dalyvius, 
tokius, kaip kino kritikė Živilė Pipinytė. 
 
Antrosios tyrimo dalies metu pasitelkti metodai: 

1. Pirminių ir antrinių šaltinių analizė 
2. Interviu (kokybiniai struktūruoti) 
3. Konsultacijos su suinteresuotomis šalimis 

 
Analizuojant	 gerąsias	 užsienio	 praktikas	 ir	 atliekant	 rašytinių	 šaltinių	 (daugiausia	 oficialią	
raštu	 pateikiama	 informaciją	 anglų	 kalba)	 	 išgrynintos	 tokios	 užsienio	 šalių	 nacionalinių	
filmotekų	funkcijos/paslaugos	bei	aspektai,	kaip:		
	

ü Infrastruktūra,	valdymo	ir	teisiniai	aspektai	(pavaldumas,	finansavimas)	
ü Įkūrimas/pradžia	
ü Bilietų	kaina	
ü Repertuaras	
ü Edukacinės	veiklos	
ü Paslaugos	verslui	ir	visuomenei	
ü Mokymai	ir	dirbtuvės	
ü Kino	paveldo	sklaida	
ü Restauravimas	ir	skaitmeninimas	
ü Kino	sklaida	šalyje	(įskaitant	regionus)	
ü Bibliotekos	ir	archyvai	
ü Priklausymas	tarptautinėms	organizacijoms	

 
Naudojantis aukščiau išvardytais metodais, bei analizuojant pateiktus aspektus, atskleista, kokios 
yra pagrindinės nagrinėjamos srities problemos (esamos situacijos analizė) ir kokie galimi jų 
sprendimai (sprendimų alternatyvos), remiantis užsienio praktikomis bei pavyzdžiais, kurie gali būti 
pritaikomi Lietuvoje bei dėl kurių būtų tikslinga atlikti viešąją konsultaciją.  
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3.2 Esamos situacijos Lietuvoje analizė 
 
Šioje analizėje apžvelgiama esama kino industrijos situacija Lietuvoje, pasirinktais aspektais, kurie 
daugiau ar mažiau turi sąsajų su nacionalinio kino neprieinamumo problema šalyje, ypač 
regionuose. Taip pat, pateikiami Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos, Kultūros 
ministerijos, jai pavaldžių įstaigų ir kitų institucijų specialistų bei kino industrijos atstovų įžvalgos 
analizuojamais klausimais. Papildomai pateikiami statistiniai ir kiti pagalbiniai duomenys, 
pagrindžiantys iškeltas problemas. 
 
Pav. KT paplitimas Lietuvoje, iliustruojantis kino neprieinamumą šalyje, ypatingai regionuose. 
 

 
 
 
Analizė parodė, jog nacionalinės filmotekos įkūrimas tiesiogiai darytų įtaką bei spręstų ne tik 
pagrindinę problemą, tačiau ir iš jos iškylančias pasekmes, priežastis bei gretutines problemas, 
tokias kaip (įskaitant, bet neapsiribojant): 

− Dideli piratavimo mastai šalyje; 
− Industrinės informacijos neprieinamumas; 
− Kino neprieinamumas regionuose; 
− Edukacinių kino veiklų ribotumas; 
− Nekomercinių filmų prieinamumas šalies KT; 
− Kino paveldo prieinamumas visuomenei; 
− Kino dirbtuvių ribotumas; 
− Kino mainų ribotumas; 
− Spec. seansų, turinio ir erdvių nepritaikomumas neįgaliesiems (įskaitant akluosius ir 

kurčiuosius); 
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− Maži kino paveldo restauravimo/suskaitmeninimo pajėgumai; 
− Neformaliojo kino ugdymo programų ribotumas; 
− Nemokamų kino seansų neprieinamumas visuomenei; 
− Pavienės, riboto turinio kino bibliotekos; 
− Nacionalinių kino apdovanojimų nebuvimas. 

 
 
Remiantis suinteresuotųjų šalių nuomonėmis, išryškinama tai, kad dėl nepakankamų tiek 
žmogiškųjų, tiek finansinių resursų, bei vieningos struktūros egzistavimo, didžioji dalis 
potencialiais būsimų filmotekos funkcijų nėra įgyvendinamos maksimaliai efektyviai.  įkūrus 
nacionalinę filmoteką, ji galėtų perimti ir praplėsti dalį LKC funkcijų bei bendradarbiaujant su 
industrija ir organizacijomis vykdančiomis panašias veiklas/atliekančias funkcijas – pasiekti 
geresnių rezultatų. 
 
Analizė leidžia daryti išvadą, kad nacionalinės filmotekos koncepcijos sukūrimas ir projekto 
įgyvendinimas turi potencialo: sprendžia visą eilę opių kino industrijai bei apskritai kultūros sričiai 
problemų, taip prisidedant prie šalies ir visuomenės gerbūvio.  
 
 
3.3. Gerųjų užsienio praktikų analizė 
 
Išstudijavus esamą situaciją Lietuvoje ir išgryninus esmines problemas toliau nagrinėtos užsienio 
šalių praktikos. Remiantis LKC direktoriaus rekomendacijomis, bei industrijos bendradarbiavimo 
patirtimi ir dėl atliekamų funkcijų ir veiklų įvairovės, kaip artimiausios nacionalinės filmotekos 
vizijai Lietuvoje, analizei pasirinktos trys šalys: Švedija, Danija ir Izraelis. Išsamesnė informacija 
apie šių šalių filmotekas pateikiama priedo Nr. 1 – ,,Nacionalinės filmotekos koncepcija: esamos 
situacijos Lietuvoje ir gerųjų užsienio praktikų analizė’’, 21 – 48 puslapiuose.  
 
Aukščiau įvardytoje analizėje apžvelgiamos pagrindinės užsienio filmotekų funkcijos, teikiamos 
paslaugos, bilietų kainos, įkūrimo istorija ir kiti, bendram filmotekos veikimo principo suvokimui, 
vertingi aspektai. Apžvelgiant užsienio filmotekas orientuotasi ne į jų tarpusavio palyginimą, o į 
atliekamų funkcijų įvairovę, nesiekiant palyginti ir įvertinti sutampančių funkcijų ir paslaugų, o 
suprasti jų spektrą, teikiamą naudą ir poreikį – vėliau pritaikant jas Lietuvoje.  
 
Analizė parodė, jog nacionalinės filmotekos skiriasi savo atliekamų funkcijų įvairove, edukacinių 
programų temomis, infrastruktūriniais ir kitais aspektais, kadangi yra įkurtos atsižvelgiant į tos 
šalies kultūrą ir visuomenės poreikius. Naudojantis analizuotų šalių patirtimis, galima galvoti ir apie 
novatoriškesnių sprendimų pritaikymą, tokių kaip (neapsiribojant): filmotekos padaliniai visoje 
Lietuvoje, kurių funkcijas galėtų atlikti Kultūros Centrai ar kitos meno sklaidos veiklą vykdančios 
įstaigos ar glaudus bendradarbiavimas su verslu ir visuomene komerciniais/pramoginiais tikslais, 
siekiant sumažinti valstybinį finansavimą ir ieškant galimybių sugeneruoti reikšmingą dalį metinio 
įstaigos išlaikymo biudžeto iš mokamų paslaugų. 
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Išgrynintos pagrindinės užsienio filmotekų funkcijos, kurių pritaikymas Lietuvos filmotekoje turi 
galimybę tiesiogiai paveikti esamos situacijos Lietuvoje analizėje išgrynintas problemas: 
 
 
 

Problema, jos pasekmė ar priežastis 
Lietuvoje 

Sprendimas įkuriant nacionalinę filmoteką 
ir pritaikant gerąsias užsienio praktikas 

Dideli piratavimo mastai Nacionalinio kino prieinamumo tiek 
filmotekos KT, tiek virtualioje erdvėje 
užtikrinimas 
Edukacinės/švietimo veiklos filmotekoje 
piratavimo tema 

Kino edukacijos trūkumas ir 
neprofesionalumas 

Patrauklių kino edukacijos programų 
vykdymas filmotekoje 

Nacionalinių filmų neprieinamumas Efektyviai funkcionuojančios ir platų 
paslaugų spektrą visuomenei siūlančios 
filmotekos įkūrimas. 

Informacijos apie kino industriją ir jos 
teikimo trūkumas 

Informacinio ‘walk-in’ centro įkūrimas 
filmotekoje 

,,Kino Mainų’’ nereguliarumas, netęstinumas 
ir trūkumas 

Reguliarus ,,Kino Mainų’’ organizavimas, 
tam pritaikytoje filmotekoje 

Nekomercinių filmų neprieinamumas 
visuomenei 

Reguliarių seansų organizavimas filmotekoje. 

Kino paveldo ir kitų nacionalinių filmų 
neprieinamumas visuomenei 

Filmų restauravimas, skaitmeninimas, 
kaupimas ir rodymas filmotekoje 

KT nepritaikomumas neįgaliųjų poreikiams Kino salių  filmotekoje ir filmų 
pritaikomumas bei spec. seansų 
organizavimas filmotekoje 

Pavienės, riboto turinio kino bibliotekos Vieningos, gausios bibliotekos įkūrimas 
filmotekoje 

Proginės ir netęstinės kino, kaip neformaliojo 
ugdymo programos 
 

Filmotekos bendradarbiavimas su 
Ministerijomis ir neformaliojo ugdymo 
programų tęstinumo bei reguliarumo 
užtikrinimas 

Nacionalinių filmų nepatekimas į KT 
repertuarus 

Nekomercinių filmų konkurencingumo 
skatinimas, rodant juos filmotekoje 

Kino neprieinamumas regionuose Filmotekos padalinių įkūrimas regionuose 
Filmotekos virtualioje erdvėje sukūrimas. 

Kino dirbtuvių ir mokymų profesionalams ir 
mėgėjams trūkumas 

Reguliarūs ir patrauklūs mokymai ir 
dirbtuvės tiek industrijos profesionalams, tiek 
mėgėjams 

Filmotekos išlaikymo ir finansavimo 
problema 

Alternatyvaus finansavimo modelio 
sukūrimas, filmotekos mokamų paslaugų 
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spektro didinimas: salių nuoma, pramoginės 
ir verslo programos bei kt., repertuarinės 
programos demonstravimas 

Nacionalinių kino apdovanojimų 
neprivačiomis iniciatyvomis nebuvimas 

Nacionalinių kino apdovanojimų įsteigimas ir 
organizavimas filmotekos veiklos rėmuose 

Brangūs kino bilietai KT Nemokamų seansų ir nuolaidų taikymas 
filmotekoje 

Nacionalinių kino festivalių neprivačiomis 
iniciatyvomis nebuvimas 

Nacionalinio kino festivalio 
bendradarbiaujant su esamais industrijos 
dalyviais organizavimas, filmotekos funkcijų 
ribose 

Mažas kino paveldo 
suskaitmeninamų/restauruojamų filmų per 
metus skaičius 

Ženkliai (mažiausiai dvigubai) didesnis 
suskaitmeninamų/restauruojamų filmų kino 
paveldo skaičius filmotekoje 

 
 
3.4 Konsultacijos temos 
 
Atlikus tyrimą išgrynintos pagrindinės esamos situacijos problemos ir galimos nacionalinės 
filmotekos funkcijos, kurios leistų šias problemas spręsti. Siekiant sukurti efektyvų nacionalinės 
filmotekos modelį, atitinkantį suinteresuotų šalių poreikius, tikslinga atlikti viešąją konsultaciją dėl 
nacionalinės filmotekos koncepcijos projekto išgryninimo. Tikslinga ir planuojama surengti dvi 
apklausas: ekspertams ir visuomenei.  
Ekspertų apklausos tikslas – pasitvirtinti hipotezes ir identifikuoti funkcijas – paslaugas, bei kitus 
nacionalinės filmotekos įkūrimo aspektus, atliepiančias ekspertų (Lietuvos kino industrijos 
dalyvių/atstovų) poreikius, siekiant sukurti efektyvų nacionalinės filmotekos modelį ir koncepciją. 
Apklausa bus vykdoma naudojantis Google formomis. Planuojama pakviesti apklausoje sudalyvauti 
apie 100 industrijos atstovų ir sulaukti ne mažiau nei pusės jų nuomonių.  
Visuomenei skirtos konsultacijos tikslas – patvirtinti hipotezes ir nustatyti reikiamas funkcijas / 
paslaugas, atitinkančias visuomenės poreikius, siekiant sukurti efektyvų nacionalinės filmotekos 
modelį ir koncepciją. Apklausa bus vykdoma per „E-pilietis“ platformą.  
Abiejų apklausų klausimus sudarys: nacionalinės filmotekos funkcijos (edukacija, kino paveldas, 
mokymai, sklaida regionuose ir kt.), jų aktualumas ir naudojimosi jomis dažnumas, bilieto kaina 
filmotekoje, įtaka piratavimo mastams, pavaldumo valstybinėms institucijoms ir infrastruktūros 
klausimai, demografiniais klausimai. Planuojama apklausti ne mažiau 500 respondentų, 
priklausančių skirtingoms socialinėms ir amžiaus grupėms, lytims, gyvenamosioms vietoms bei 
kitiems demografiniams rodikliams.  
Siekiant užtikrinti konsultacijų kokybę, atsirenkant dalyvius bei rengiant klausimus, bus tariamasi 
su LR Kultūros ministerijos ir LKC darbuotojais.  
Konsultacijų rezultatai bus pristatomi LR Kultūros ministerijai bei remiantis jais bus sukurtas 
pirminis, o vėliau ir baigtinis, nacionalinės filmotekos koncepcijos projektas.  
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4. Išvados 
 
Tyrimo metu buvo prieita prie išvados, kad nacionalinės filmotekos įkūrimas yra galimas 
sprendimo būdas pagrindinei problemai – nacionalinio kino neprieinamumo Lietuvoje mažinimui. 
Tyrimas taip pat leido identifikuoti ir dalį pagrindinės problemos priežasčių, pasekmių ir gretutinių 
problemų, kurias spręsti galėtų padėti nacionalinės filmotekos įkūrimas. Taip pat identifikuota, kad 
šios problemos, jų priežastys ir pasekmės yra ir LR Vyriausybės prioritetinės sritys. 
Išnagrinėjus problemas bei identifikavus galimus sprendimų būdus atsižvelgiant į gerąsias užsienio 
praktikas, išryškėjo poreikis rengti viešąją konsultaciją, siekiant konsultuotis su Lietuvos kino 
industrijos ekspertais (dalyviais profesionalais: režisieriais, kino kritikais, platintojais, rodytojais ir 
kt.) bei visuomene dėl nacionalinės filmotekos įkūrimo poreikio, jos funkcijų, pavaldumo, 
finansavimo, infrastruktūrinių, teisinių ir kitų aspektų tikslingo parinkimo bei optimalaus 
įgyvendinimo.  
Pagrindinė viešosios konsultacijos tema: nacionalinės filmotekos poreikis Lietuvai bei jos funkcijų 
identifikavimas. Ja bus siekiama pasitvirtinti hipotezes ir identifikuoti funkcijas – paslaugas, bei 
kitus nacionalinės filmotekos įkūrimo aspektus, atliepiančias ekspertų ir visuomenės poreikius. Tuo 
pačiu bus siekiama informuoti interesų grupes apie esamas problemas ir planuojamus jų sprendimo 
būdus.  
 
Konsultacijos tikslai: 
1. Pasitvirtinti nacionalinės filmotekos poreikį;  
2. Gauti ir aptarti pasiūlymus dėl įgyvendinimo: kur, kokia, kaip ir kada turėtų būti įkurta 
nacionalinė filmoteka.  
 
Laukiami konsultacijos rezultatai: 

1. Identifikuotas nacionalinės filmotekos poreikis, funkcijos ir kiti įstaigos įkūrimo aspektai ir 
remiantis rezultatais sukurta pirminė koncepcija. 

 
Suinteresuotos grupės: LR Kultūros ministerija, jos partneriai ir pavaldžių institucijų vadovai ir 
darbuotojai, bei skirtingų sričių Lietuvos kino industrijos profesionalai. Ne mažiau dešimties 
skirtingų industrijos profesijų atstovai: režisieriai, prodiuseriai, platintojai, kritikai, rodytojai, 
programų sudarytojai, aktoriai, lektoriai, operatoriai, asociacijų vadovai ir nariai. Taip pat ir visi 
Lietuvos piliečiai – pilietinės visuomenės nariai, besinaudosiantys nacionalinės filmotekos 
paslaugomis.  
Atitinkamos suinteresuotosios šalys turi reikšmingą įtaką tiek visuomenės, tiek valdžios atstovų 
nuomonei ir galimybėms įgyvendinti nacionalinės filmotekos projektą, todėl būtina įtraukti puses 
tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektoriaus, sudarant galimybes jiems išreikšti nuomonę tuo pačiu 
klausimu.  
 

5. Naudota literatūra/šaltiniai 
 
Izraelis: http://www.jer-cin.org.il/ 
Švedija: http://www.filminstitutet.se/en/about-us/filmhuset/ 
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Danija:http://www.dfi.dk/Service/English/Filmhouse-activities/The-DFI-Cinematheque.aspx 
Lietuvos Kino Centras prie Kultūros Ministerijos 
Kino centras ,,Skalvija’’ 
Kino teatras ,,Pasaka’’ 
Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija ,,AVAKA’’ 
Intelektinės nuosavybės apsaugos centras INAC 
Lietuvos statistikos departamentas 
Estija: http://www.kino.ee/eng/, http://www.filmi.ee 
Lenkija: http://www.fn.org.pl 
LR Vyriausybės nutarimas dėl LR vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc 
https://lt.coinmill.com 
http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Vyriausybes%20prioritetiniai%20darbai.pdf 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc 
http://www.indiewire.com/2016/10/the-best-movie-theater-in-the-world-critics-survey-alamo-
drafthouse-1201739632/ 
http://www.lkc.lt/wp-content/uploads/2013/10/Audiovizualiniu-terminu-zodynas.pdf 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sustabdytas_kadras 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_фонд_кинофильмов_Российской_Федерации 
https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=27660 
LR Kino įstatymas: 
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C828E20E430B 
Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija: 
A. Stoškus ,,Trumpas nacionalinės filmotekos vizijos pristatymas’’ 
Ž. Pipinytė ,,Filmoteka’’ 
,,LKC Pažyma dėl nacionalinės filmotekos’’, 2017-03-08 
LRKM ,,Filmoteka’’ 
LR Kino įstatymo 5 straipsnis, 2 dalis (Lietuvos kino centro funkcijos) 
Nuotraukos/iliustracijos: 
http://www.freepik.com 
https://unsplash.com/ 
https://www.pexels.com/ 
https://pixabay.com/ 
http://hikersbay.com ,,Prices in Israel 2017’’ 
 

6. Priedai 
 
1. ,,Nacionalinės filmotekos koncepcija: esamos situacijos Lietuvoje ir gerųjų užsienio praktikų 
analizė’’.  
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NACIONALINĖS FILMOTEKOS KONCEPCIJA 
 

Esamos situacijos Lietuvoje ir gerųjų užsienio praktikų 

analizė 
 

 

 
 
 

    

              Juliana Miliut  
2017 m. 
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ŠIAME DOKUMENTE 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šiame dokumente yra pateikiamos esamos situacijos Lietuvoje 

(identifikuojančios problemas) ir gerųjų užsienio praktikų (analizuojančios 

užsienio praktikų pritaikomumą Lietuvoje) analizės, padėsiančios sukurti 

efektyvų Nacionalinės Filmotekos modelį ir koncepciją. Pagrindinė problema, 

kurią spręstų Nacionalinės filmotekos įkūrimas – Nacionalinio Kino 

Neprieinamumas Lietuvoje.  

Švedija, Danija ir Izraelis pasirinkti remiantis LKC direktoriaus Rolando 

Kvietkausko rekomendacijomis, industrijos bendradarbiavimo patirtimi bei dėl 

atliekamų funkcijų ir veiklų įvairovės.  

Apžvelgiant užsienio filmotekas orientuotasi ne į jų tarpusavio palyginimą, o į 

atliekamų funkcijų įvairovę, nesiekiant palyginti ir įvertinti sutampančių funkcijų 

Gerosios užsienio 
praktikos arba 
kaip atrodo 
užsienio 
filmotekos 

Esama situacija 
Lietuvoje: 

statistika, įžvalgos, 
faktai  

Išvados 
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ir paslaugų, o suprasti jų spektrą, teikiamą naudą ir poreikį – vėliau pritaikant 

jas Lietuvoje.  
 

 

TRUMPINIAI IR SĄVOKOS (A – Ž)  
 

DKI – Danijos Kino Institutas (angl. DFI – Danish Film Institute) 
 
FIAF – Tarptautinė kino archyvų federacija (ang. ,,International Federation of 
Film Archives’’) 

FILMOTEKA/SINEMATEKA (angl. cinematheque) – filmų kaupimo ir rodymo 
vieta, neatliekanti archyvo funkcijų. Tai išskirtinai filmų saugojimo/kaupimo, 
restauravimo ir sklaidos/rodymo – pristato ir rodo juos publikai keliose savo 
salėse – įstaiga/vieta. Sklaidos aspektas skiria filmoteką nuo kitų panašių 
institucijų – filmų archyvų. Pirmą sinemateką Henri Langlois ir Georges’as 
Franju įkūrė Paryžiuje 1936 m.  

GOSFILMOFOND – Rusijos Federacijos valstybinis kino fondas. 

INAC – Intelektinės nuosavybės apsaugos centras 

Ingmaras Bergmanas – garsus švedų teatro ir kino režisierius, laikomas 
vienu iš didžiausią įtaką XX a. kinui padariusių filmų kūrėjų 

JKC – Jeruzalės Kino Centras (ang. JFC – Jerusalem Film Center) 

KT – Kino Teatras 
 
LKC – Lietuvos Kino Centras prie Kultūros ministerijos 
 
LRKM/KM – Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija/Kultūros Ministerija 
 
STATE-OF-THE-ART (iš anglų kalbos) – šiuolaikinis.  
 
STOP KADRAS arba SUSTABDYTAS KADRAS (angl. stop motion) yra 
animacijos technika, kurios pagalba fiziškai manipuliuojami objektai atrodo, jog 
juda patys. Objektai yra judinami mažais žingsniais tarp individualiai 
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fotografuojamų kadrų. Sudėjus nufotografuotus kadrus į vieną nuoseklią seką, 
sukuriama tikro judesio iliuzija 
 
ŠKI – Švedijos Kino Institutas (angl. SFI – Swedish Film Institute) 
 

ESAMA SITUACIJA LIETUVOJE 
 

Šiuo metu Lietuvoje nėra Nacionalinės Filmotekos, kurios įkūrimas 

spręstų vieną didžiausių kino industrijos problemų Lietuvoje – 

Nacionalinių filmų neprieinamumą visuomenei bei iš to kylančias 

gretutines problemas, jų priežastis ir pasekmes.  
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Pasak kino kritikės Živilės Pipinytės: ,,Lietuvoje nėra institucijos, kuri 

nuosekliai užsiimtų lietuvių kino paveldu, jo restauravimu, sklaida, 

edukacine veikla, niekas nesirūpina kino lituanica. 

Dabar tuo užsiima daug organizacijų, veikla nekoordinuojama: Kino 

centras perka filmus iš „Gosfilmofond“, juos skaitmenina, restauruoja, 

bet tuo viskas ir baigiasi, nes filmai neišleidžiami jokiais formatais, yra 

prieinami tik internete ir tik mokykloms, nerengiama jų sklaidai skirta 

metodinė ir kitokia medžiaga, kuri, esant reikalui, būtų pritaikoma įvairių 

tarptautinių renginių ar pristatymu katalogams ir pan.  

Panašias funkcijas atlieka ir „Meno avilys“ – restauruoja dokumentinius 

filmus, kurių nereikia įsigyti „Gosfilmofond“, gaudami grantus 

konkretiems projektams. Paprastai filmai yra išleidžiami DVD, 

parengiami leidinukai, vyksta pristatymai Lietuvoje ir užsienyje, bet 

finansinės galimybės labai ribotos’’.  

Lietuvos Kino Centro duomenimis, daugelyje pasaulio šalių veikia 

nacionalinės filmotekos. Pavyzdžiui, vienai didžiausių Europoje Lenkijos 

nacionalinei filmotekai (Filmoteka Narodowa) priklauso kino teatras, 

turintis techninės galimybės rodyti ir 16 mm juostoje išsaugotus, ir 3D 

filmus. Švedijos nacionalinė filmoteka turi dvi kino sales Stokholme, o 

Izraelyje veikia filmotekų tinklas įvairiuose šalies miestuose. Estijos kino 

institutas taip pat turi galimybę kino teatre pristatyti meniškai vertingus 

šalies ir pasaulio filmus. Jame archyvas atlieka filmotekos funkciją. 

Filmotekų pavaldumas bei jų finansavimas įvairiose šalyse skirtingas: 

priklausomai nuo pavaldumo (kultūros ministerija, nacionalinis kino 

institutas, nacionalinis valstybės archyvas) skiriamas ir finansavimas. 

Pavyzdžiui Lenkijos filmoteka yra pavaldi Kultūros ministerijai ir 

Nacionalinio archyvo institucijai, o Švedijoje filmoteka priklauso kino 

institutui. 
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2016 m. 800 000 Lietuvos interneto vartotojų bent kartą per 

metus mokėjo už neteisėtą turinį, sumokėta suma – 4 000 

000 EUR. 
Viena didžiausių nacionalinio kino neprieinamumo Lietuvoje pasekmių – 

dideli piratavimo mastai. INAC duomenimis, 2016 m. 800 tūkst. Lietuvos 

interneto vartotojų bent kartą per metus mokėjo už neteisėtą turinį, o visa 

sumokėta suma siekia 4 mln. eurų. Legalios produkcijos užtikrinimas, bei 

edukacija/ugdymas, kaip prevencijos priemonė, galėtų ženkliai sumažinti 

šiuos skaičius ir prisidėti prie kasdienės kovos su nelegalaus turinio 

platinimu ir įsigijimu. 
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2016 m. Lietuvoje sukurti 58 filmai, 13 – rodyta Lietuvos 

Kino Teatruose (toliau – KT).  
 

 
Lietuvos Statistikos Departamento, ,,Kultūros’’ leidinyje pateikiamais 

duomenimis, 2016 m. Lietuvoje sukurti 58 filmai, iš jų 21 vaidybinis, 10 

dokumentinių, 18 trumpametražių, 9 animaciniai. Daugiausia šalyje 

parodyta Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurtų filmų – 162. 

Daugiausia šalyje parodyta Jungtinėse Amerikos Valstijose sukurtų filmų 

– 162.   
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Lietuvoje vyrauja mažas kino teatrų bei platintojų dėmesys 

nekomerciniam kinui, galbūt ne visada pelningiems, tačiau meninės 

vertės nestokojantiems filmams, kuris galėtų būti sprendžiamas 

nekomercinių filmų konkurencingumo skatinimu. 

 

Lietuvoje yra 28 kino teatrai ir jų padaliniai penkiose 

apskrityse, 12-oje miestų. 

 
Lietuvos statistikos departamento 2016 m. ir Lietuvos Kino Centro 2017 

m. duomenimis, Lietuvoje yra 28 kino teatrai ir jų padaliniai visose 

Lietuvos apskrityse, 12-oje miestų. Tačiau daugiau nei pusė jų – 16, yra 

įsikūrę trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir 

Klaipėdoje.  
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Žemėlapis – KT paplitimas Lietuvoje 
 

 
 

Šiuo metu šalyje veikia privačios filmotekų virtualioje erdvėje iniciatyvos, 

tokios, kaip ,,Meno Avilio’’ sinemateka, suteikianti prieigą internetu prie 

šešiolikos lietuviškų filmų; LRT Mediateka; kinofondas.lt ir kitos.  

Sukūrus nacionalinėje filmotekoje kaupiamų filmų prieigą virtualioje 

erdvėje, nacionalinio kino prieinamumas būtų užtikrintas visose Lietuvos 

apskrityse ir miestuose. 
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Informacija apie kiną Lietuvoje teikiama tik industrijos 

atstovams (LKC, Kultūros Taryba, LRKM, Kino biurai). 
Viena iš gretutinių nacionalinių filmų neprieinamumo problemų: 

informacijos teikimo apie Lietuvos kino industriją trūkumas.  

Šiuo metu informacija apie kino industriją Lietuvoje teikiama tik 

industrijos atstovams (Lietuvos Kino Centras, Kultūros Taryba, Kultūros 

Ministerija, Kino biurai) bei pavienėmis privačiomis, riboto turinio 

iniciatyvomis, neapimančiomis visą aktualią ir archyvinę informaciją. 

Problema galėtų būti sprendžiama, filmotekos veiklų ribose, įkuriant 

informacinį centrą (taip pat ir virtualioje erdvėje). Tai užtikrintų prieinamą 

ne tik kino industrijos atstovams, bet ir kitoms pilietinės 

visuomenės grupėms. Tokiu būdu būtų ne tik patenkinami visuomenės 

poreikiai, tačiau ir skatinamas domėjimasis audiovizualiniais menais, 

vykdomas visuomenės kultūrinis ugdymas.  

 

Vykdomi proginiai nemokami kino seansai. Vidutinė kino 

bilieto kaina Lietuvoje – 4.83 euro.  
Dėl bilietų kainos ir retų nemokamų bei ne visur, ypatingai regionuose 

prieinamų kino seansų, sumažėjęs nacionalinio kino prieinamumas 

visuomenei (ypatingai regionuose), nors poreikis KT paslaugoms auga.  
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Leidinio ,,Kultūra’’ duomenimis, per 2016 m. kino teatruose apsilankė 3 

791 tūkst. žiūrovų. Kino žiūrovų skaičius kino teatruose per metus išaugo 

327 tūkst., arba 9 proc. Vienas gyventojas per metus vidutiniškai kine 

lankėsi 1,3 karto.  

 

2016 m. šalyje kino filmai buvo rodomi 83 kino salėse. Vienoje kino 

salėje per metus vidutiniškai parodyta 1,3 tūkst. kino filmų seansų. Kino 

teatrų pajamos už parduotus bilietus per metus išaugo nuo 15,8 mln. 

EUR iki 18,1 mln. EUR (2,3 mln. EUR, arba 13 proc.). 
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Per metus restauruojama/suskaitmeninama 5 lietuviško 

kino paveldo filmai. 
Nesant reguliariam ir pakankamam finansavimui, restauruojama –

suskaitmeninama kone per pusę mažiau filmų, nei galima būtų tikėtis, 

esant tikslingam bei tęstiniam valstybiniam finansavimui.  

Lietuvos kino centro iniciatyva iš viso jau įsigytos 37 reikšmingų Lietuvos 

kino istorijai vaidybinių filmų, kurie saugomi užsienio saugyklose ir 

archyvuose, kopijos. 2015 m. iš „Gosfilmofond“ ir archyvų  buvo 

įsigytos 10 filmų kopijos. 
 

LKC užsakymu suskaitmenintos ir restauruotos kino juostos: 
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„Gražuolė“ (1969 m.) rež. A. Žebriūnas 
Filmo pristatymas įvyko 2015 m. kovo 17 d. 
( DCP / „Blu-ray“ ) 

„Sadūto tūto“ (1974 m.) 
rež. A. Grikevičius 
Filmo pristatymas įvyko 
2015 m. gegužės 25 d 
(DCP / „Blu-ray“ )  

 
 
 
„Velnio nuotaka“ (1973 m.) rež. A. 
Žebriūnas 
Filmo pristatymas įvyko 2015 m. spalio 30 
d. (DCP / „Blu-ray“ ) 

 
 
 
„Jausmai“ (1968 m.) rež. A. Dausa ir A. 
Grikevičius 
Filmo pristatymas įvyko 2015 m. gruodžio 15 
d. (DCP / „Blu-ray“ ) 

 
„Herkus Mantas“ (1972 m.) rež. M. 
Giedrys.Filmo pristatymas įvyko 2016 m. 
rugsėjo 14 d. (DCP) 

 
„Niekas nenorėjo mirti“ (1966 m.) rež. V. 
Žalakevičius.Filmo pristatymas įvyko 2016 m. 
lapkričio 15 d. (DCP) 
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„Maža išpažintis“ (1971) rež. A. Araminas. 
Filmo pristatymas įvyko 2017 m. vasario 14 
d. (DCP) 

 
 
 
„Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990 m.) rež. 
R. Banionis. Filmo pristatymas įvyko 2017 kovo 9 
d. (DCP) 
 
 
 

Visiems filmams yra parengti subtitrai anglų ir prancūzų kalbomis, o visų 

filmų kopijose skamba originali fonograma lietuvių kalba. Analoginio 

formato juostos, kurios yra įsigytos iš „Gosfilmofond“ ir užsienio 

archyvų  2013-2015 m. yra perduotos nuolatiniam saugojimui Lietuvos 

centriniam valstybės archyvui. 

Viešam nekomerciniam demonstravimui restauruotų filmų skaitmeninės 

kopijos gali būti skolinamos, suderinus su LKC ir gavus leidimą rodyti 

filmą. Filmo skaitmeninė kopija viešam demonstravimui 

perduodama, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą. 

 

Vykdomi netęstiniai ir nereguliarūs mokymai/edukacija 

skirta neprofesionalams ir mėgėjams. 
Lietuvos Kino Centro prie Kultūros Ministerijos, Filmų sklaidos, 

informacijos ir paveldo skyriaus vedėjos Dovilės Butnoriūtės teigimu: 

,,Ko gero, didžiausia problema ta, kad nėra apibendrintų duomenų apie 

kino edukaciją Lietuvoje. Pastaraisiais metais iniciatyvų ir projektų 

vykdoma išties nemažai. Deja, mažuma jų tampa tęstiniais. Džiugu ir 
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labai svarbu, kad daugėjant iniciatyvų, ši sritis auga ir kino edukacija 

tampa vis labiau prieinama ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir 

rajonuose, mažesniuose miesteliuose. 

Kino edukaciją (mokymus, diskusijas, aptarimus) daugiausiai vykdo 

įvairios nevyriausybinės organizacijos. Dauguma kino edukacijos 

projektų sumanytojų yra kino profesijų žmonės, kino kritikai, kino 

istorikai, kurie nori padėti jaunajai kartai suprasti ir pamėgti kiną ir jie 

koncentruojasi ir veiklą vykdo pagrinde didžiuosiuose miestuose. Kai kur 

veikia ilgamečiai būreliai kaip antai Kaune moksleivių techninės kūrybos 

centre (reikėtų patikslinti pavadinimą), veikia kino studiją mėgėjams 

moksleiviams „Kadro kino akademija“. 

Nemažai smulkesnių  regioninių kino edukacijos projektų remia Lietuvos 

Kultūros taryba ir miestų savivaldybės. Tačiau čia svarbu ir tai, kad kino 

edukacija daliai tokių projektų vykdytojų yra tik galimybė gauti dar lėšų 

kokiam nors sumanymui ar bendrai NVO veiklai palaikyti, todėl tokios 

mintys dažnai nuo pat pradžių nėra vystomos į ilgalaikius ilgamečius 

projektus. Kita problema – kino profesionalų regionuose trūkumas, 

kuomet jie koncentruoti ir vysto veiklas didžiuosiuose miestuose, tad 

realiai yra gana nedaug galinčių inicijuoti kokybiškas ilgalaikes veiklas 

regionuose. 

Kino edukacijos laukas prieš šias veiklas pradedant vykdyti Lietuvos 

kino centrui nebuvo tuščias. LKC nuo pat pradžių  ieškojo savo nišos, 

kaip galėtų jį papildyti. Dauguma Lietuvoje vykstančių iniciatyvų 

orientuotos į neformalųjį ugdymą. Tad atsigręžėme į formalųjį ugdymą, 

ieškodami bendradarbiavimo galimybių su švietimo sistema ir už ją 

atsakingomis institucijomis. 

Lietuvos kino centras, vykdydamas savo inicijuotas kino edukacijos 

veiklas, organizuoja mokymus, skirtus tų veiklų vartotojams. Daugumą 
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savo kino edukacijos programų bei projektų LKC skiria vaikams ir 

jaunimui per formalųjį ir neformalųjį ugdymą, todėl orientuojasi į vidurinio 

lavinimo mokyklų pedagogus. Jiems skirtuose mokymuose bei 

seminaruose pristatomos LKC kino edukacijos siūlomos veiklos, 

pateikiama išsami informacija, kaip dalyvauti viename ar kitame 

projekte, supažindinama su kino edukacija, analizuojamos naudojamos 

priemonės. Kasmet įvairiuose šalies regionuose surengiama po keletą 

tokių seminarų, dalyvaujama pedagogams skirtuose renginiuose (pvz., 

paroda "Mokykla" ir pan.)’’. 

	 

Vykdomos proginės ir netęstinės kino, kaip neformaliojo 

ugdymo programos. 
Vykdomi netęstiniai ir nereguliarūs mokymai/edukacija skirta 

neprofesionalams ir mėgėjams. Įvardytos problemos galėtų būti 

sprendžiamos Valstybiniu lygiu vystant kino edukaciją Lietuvoje. Būtinas 

tęstinis Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos glaudus 

bendradarbiavimas, remiantis LR Vyriausybės nutarimi dėl LR 

vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 5.3.1. Darbo 3 

dalimi, kurios dėmesys yra kino edukacijai: ,,Kino edukacijos 

visuomenės pilietiškumui didinti panaudojimas’’.  

 

Vykdomos proginės (nereguliarios ir netęstinės), dažnai 

mokamos, ,,Kino Mainų’’ programos. 
Lietuvos Kino Centro prie Kultūros Ministerijos, Filmų sklaidos, 

informacijos ir paveldo skyriaus vedėjos Dovilės Butnoriūtės teigimu: 

,,Kino mainus – nacionalines kino programas planingai rengia skirtingų 

šalių kultūros institutai Lietuvoje, kurie rūpinasi savo kultūros sklaida pas 
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mus (vokiečių, lenkų, prancūzų ir kt. kino dienos) ir vis aktyviau Lietuvos 

kino centras, kuris dirba su nacionalinio kino sklaida pasaulyje. 

Nuo įsikūrimo LKC  bendradarbiauja su Gosfilm fondu Maskvoje, drauge 

rengiamas kasmetinis archyvinio kino festivalis, taip pat nuolat 

skatinamas bendradarbiavimą  su kino festivaliais (lietuviško kino 

programų pristatymas juose). Nuo 2018m. LKC dar aktyviau 

bendradarbiaus su kitų šalių filmotekomis – Lenkijoje, Prancūzijoje, 

Gruzijoje, Švedijoje, Danijoje. Anksčiau surengta programa Izraelio 

filmotekose. Neturint nacionalinės filmotekos Lietuvoje planingą 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą su filmotekomis vykdyti yra sunkiau, nes 

filmotekos yra svarbios ne tik dėl archyvų, filmų, jose dirbančių kuratorių, 

bet ir kino rodymo galimybių, savitų auditorijų ir jų pasiekiamumo. Mes 

galime pasirodyti ten, bet kol kas neturime kur analogiškos programos 

pakviesti’’.  

 

Ribotas prieinamumas prie kino paveldų filmų ir 

ankstesniais metais pagaminti filmai nėra prieinami KT 

ekranuose. Nacionalinių filmų kaupimas projektinėmis 

ir/arba privačiomis iniciatyvomis.  
Lietuviško kino paveldo ir kitų lietuviškų filmų kaupimas privačiomis arba 

projektinėmis iniciatyvomis. Valstybiniu lygiu užtikrinant nacionalinių 

filmų kaupimą, kartu didėtų ir nacionalinių filmų prieinamumas 

visuomenei; taip pat, nacionalinio kino neprieinamumas regionuose.  

Pasak UAB ,,Lietuvos Kinas’’ direktoriaus ir kino prodiuserio Arūno 

Stoškaus: ,,Šiuo metu Lietuvos kino paveldas labai išskaidytas, funkcijos 

išsimėčiusios – ne visada vieni žino ką daro kiti, nėra sistemos. Centrinis 

valstybės archyvas saugo filmų originalias medžiagas, o kopijas, 
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„popierinį“ paveldą apie kiną, saugo Literatūros ir meno archyvas. 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus renka eksponatus, plakatus, 

foto medžiagą. Atskirus filmus bando skaitmenizuoti „Meno Avilys“, taip 

pat renka įvairių (lietuviškų ir kitų šalių) filmų DVD. „Lietuvos kino 

centras“ pradėjo užsiimti sklaida, skaitmenizavimu ir archyvų kopijomis. 

Kai kada retrospektyvos parodomos kino teatruose. Ta kino paveldo 

dalis, kuri sukurta nepriklausomybės laikotarpiu, saugoma ne valstybės 

institucijose, o pačių kino kūrėjų namuose ir visuomenei yra visiškai 

nežinoma. Valstybės archyvuose vedama apskaita ir yra aišku, kiek ir ko 

yra, tačiau tik peržiūrėjus konkrečią filmo kopiją galima tiksliai nustatyti 

vaizdo ar garso kokybę. Archyvui nėra privaloma tikrinti, pavyzdžiui, ar 

fonograma kokybiška, ar „lavanda“ ar „kontratipas“ tinkami kopijuoti’’.  

Ž. Pipinytės teigimu: ,,Vilniuje nėra konkrečios vietos, kur visada būtų 

galima pamatyti lietuviškus filmus, nėra vietos, kur jie būtų kaupiami 

kiekvienam prieinamose laikmenose, kur vyktų nuosekli edukacinė ir 

tiriamoji veikla, susijusi su lietuvių kinu’’.  

 

Pavienės, riboto turinio kino bibliotekos. 
,,Problemas išskirčiau kelias: 

 Nėra susistemintos informacijos, kas turi kino bibliotekas, kaip jas 

formavo ir koks jų turinys; 

 Neaiškus poreikis kino bibliotekai (kas tai turėtų būti, ko iš jos 

tikimasi?) 

 Neaiškios tokios galimos vieningos bibliotekos auditorijos (kas tą 

turinį vartos ar turėtų vartoti?) 

Bendra prasme kino bibliotekos šiandien yra skaitmeninės  (prieinamas 

kino paveldas internete) ir fizinės. Fizinės bibliotekos yra labiau pavieniai 
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atvejai kylantys iš NVO arba kolekcininkų entuziazmo. Taigi jos 

stichiškos. Nėra nė vienos planingos ir centralizuotos, t.y. skirstytos 

rūšimis, nukreiptos į skirtingas auditorijas. Tačiau kyla klausimas, ar ji 

turėtų tokia būti ir kiek vartotojų galime turėti, koks yra interesas ir kaip ją 

suformuoti pagal tą interesą. O gal pakanka to kas yra?’’, – dalijasi LKC, 

Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėja Dovilė Butnoriūtė.  

 

KT nepritaikyti aklųjų ir kurčiųjų spec. poreikiams. 
,,Aklųjų ir kurčiųjų situacijos Lietuvoje yra labai skirtingos. Kurtieji ir 

dabar turi galimybę eiti į kino teatrus, nes filmai yra titruojami, tačiau ne 

lietuviški. Kurtieji neturi šiuo metu galimybės matyti Lietuvos gamintojų 

filmus, kurie yra lietuvių kalba, nes jie nėra titruojami. Be to, vaikai iki 

mokyklinio amžiaus, skaityti nemoka, todėl kurtiesiems vaikams būtina 

versti animacinius filmus į gestų kalbą. Būtina vieta, kur filmai būtų 

prieinami ir kurtiesiems. Akliesiems Lietuvoje filmai yra beveik visai 

neprieinami, nes jiems būtini audio atpasakojimai, kurių dėka aklieji žino, 

kas vyksta kai nėra dialogo ar garsų. Būtina užtikrinti kino filmų 

prieinamumą ir akliesiems, sudarant galimybes kuo daugiau filmų įrašyti 

audio atpasakojimus’’, – įžvalgomis dalijasi LR Kultūros Ministerijos, 

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento, Profesionalaus meno 

skyriaus, vyriausioji specialistė Jolita Bečienė.  

 

Valstybiniu lygiu nėra pagerbiami kino kūrėjai. Vyksta 

privačių iniciatyvų, bet ne Nacionaliniai kino 

apdovanojimai.  
LR Kultūros Ministerijos, Meno ir kūrybinių industrijų politikos 

departamento, Profesionalaus meno skyriaus, vyriausiosios specialistės 
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Jolitos Bečienės teigimu: ,,Dalis kultūros meno sričių kūrėjų yra 

pagerbiami ir apdovanojami Valstybės skiriamomis premijomis, tačiau ne 

visos sritys. Dalies meno sričių kūrėjai, kaip ir kino, yra pagerbiami 

privačiomis iniciatyvomis, kurios dažniausiai yra finansuojamas iš 

projektinių lėšų arba (ir) rėmėjų, privačių organizacijų atstovų iniciatyva. 

Tai neužtikrina tęstinumo ir nuolatinio bei svaraus kūrėjų įvertinimo. Vis 

dėlto valstybė turėtų visas meno sritis vertinti vienodai, todėl būtina, kad 

ir kino srities geriausieji būtų pagerbiami ir jiems būtų skiriamos premijos 

iš valstybės lėšų’’. 

 

GEROSIOS UŽSIENIO PRAKTIKOS  

ARBA 
 KAIP ATRODO FILMOTEKOS UŽSIENYJE 

 
Jeruzalės filmoteka ir Izraelio filmų archyvas Izraelyje 
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 Per ateinančius 5-7 m. planuojama restauruoti/suskaitmeninti 

30 tūkstančių kino paveldo filmų.  

 Vidutinė bilieto kaina apie 10 EUR (kaip ir kituose šalies KT) 
 

Pradžia 

Jeruzalės Filmoteka buvo įkurta 1974 metais Lia and Vim van Leer. Jų 

meilės kinui ir turtinga filmų kolekcija padėjo pamatus Izraelio Filmų 

Archyvui ir kokybiškų filmų peržiūrai filmotekoje.  

1981 m. Oficialiai atidarytas Jeruzalės Kino Centras, o universali filmo 

kalba tapo neatskiriama Jeruzalės kraštovaizdžio dalimi. Tuo metu jį 

sudarė: filmotekos kino salės, filmų biblioteka ir Izraelio filmų archyvas. 

1984 metais buvo įkurtas Jeruzalės Filmų Festivalis – pagrindinis kino 

kultūros ir meno šalyje vystymo ir sklaidos šaltinis, pasiūlęs didelį filmų, 

kurie nėra skirti vietiniam platinimui kino teatrų repertuaruose 

pasirinkimą, bei pritraukęs kino kūrėjus iš visų pasaulio kampelių.  
 

Filmotekos misija ir vizija  

Filmotekoje yra keturios kino salės ir augantis kino filmų archyvas. Joje 

rodomi komerciniai (žiūroviški) filmai, nacionaliniai filmai bei filmai iš viso 

pasaulio ir žinoma, filmai atrinkti iš nacionalinių archyvinių lobių. 

Filmoteka laiko save pagrindine nacionalinio kino skatinimo/sklaidos 

platforma. Jos širdyje yra Izraelio kino archyvas, kurio tikslas yra surinkti, 

saugoti ir demonstruoti nacionalinio kino kūrinius nuo Izraelio kino 

pradžios iki šiuolaikinių filmų. Filmotekoje demonstruojami nauji Izraelio 

filmai, klasika, nežinomi kūriniai ir yra unikali platforma šių filmų ir kino 

kūrėjams. 
 



	 23	

Edukacija vaikams ir jaunimui 

Filmoteka yra pliuralistinis ir energingas kultūros centras, kurio tikslas 

yra praturtinti kultūrą Jeruzalėje ir Izraelyje. Be to, kad rodo geriausius 

filmus iš viso pasaulio, filmoteka siūlo turiningą edukacinę programą ir 

specialią programą vaikams ir jaunimui. 

 

Filmoteka verslui ir šventėms 

,,Nesvarbu, ar planuojate šventinį priėmimą, seminarus, konferencijas, 

darbus ir socialinius susibūrimus, ar vestuves – Jeruzalės filmoteka yra 

vieta jums’’ – skelbiama filmotekos tinklalapyje. 

Filmoteka siūlo keturias ‘’state-of-the-art’’ sales, kuriuose yra 

pažangiausios technologijos ir projektavimo įrenginiai: nuo pažangių 

skaitmeninių sistemų iki filmų ir vaizdo įrašų. Filmotekos pastatas yra 

prieinamas neįgaliesiems – trys iš keturių kino salių yra pritaikytos 

neįgaliųjų poreikiams. 
 

 
Filmotekos terasa, su vaizdu į Jeruzalės senamiestį ir erdvus sodas, 
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suteikia lankytojams puikią poilsio patirtį. Filmotekos galerija taip pat 

tinka renginiams ir parodoms. Filmoteka taip pat gali pasiūlyti daugiau 

intymių erdvių, idealiai tinka paskaitoms ir konferencijoms su bet kokiais 

pageidavimais ir tikslais.  

 
 

Filmotekos salių pavyzdžiai ir techninės specifikacijos 

Max Palevsky salė 
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· 68 vietos (minkštos kėdės) 
· Ekranas: 9.5 X 4.5 metrai  
· Scenos dydis: 7.2 X 3.4 meetrai, 60 cm. aukštis 
· Du 35 mm. projektoriai; prorez projektorius,  prezentacijų projektorius 
· Projekcijų opcijos: DCP, 35 mm, Beta digial, Beta analog, VHS video, 
DVD 
· Papildoma scena: 3.4 X 2.4 metrai, 25 cm aukščio pianinui 
· Kawai koncertinis pianinas 
· Dolby Digital garsas su kokybiškomis Martin kolonėlėmis 
· Nauja garso sistema pasirodymams ir du 1250 vatų stiprintuvai 
· 8 kanalų mikseris ir kokybiškas garsiakalbis, įskaitant bosines 
kolonėles  
· Scenos apšvietimas, įskaitant 30 šviestuvų su diodais 
· Podiumas su nešiojamojo kompiuterio pajungimu iš salės ir scena su 
pasirenkamu skaidrių projektoriumi 
· Pritaikyta neįgaliesiems 
 

Charles ir Rose Wohlstetter salė 

 
· 92 vietos (minkštos kėdės) 
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· Ekrano dydis: 5,1 x 2,4 metro 
· Scenos dydis: 8,7 x 2,0 metro, 50 cm aukštis. 
· 35 mm. Kinton, Vokietija, kino projektorius, Christie DCP projektorius 
· 16 mm. Kintonas, Vokietija, projektorius 
· Z21000 Sharp vaizdo projektorius 
· Projekcijos variantai: 35 mm, 16 mm., DCP, Beta digial, Beta analogas, 
prorez. VHS video, DVD 
· Skaitmeninis garsas su ,,Martin’’ garsiakalbiais 
· Visuomenės informavimo sistema, įskaitant PV stiprintuvą ir ,,Postex’’ 
garsiakalbius 
· Dolby Digital garso kokybė su ,,Martin’’ garsiakalbiais 
· Minimalus scenos apšvietimas – aštuoni 1000 vatų šviestuvai su 
kontroliuojamu ryškumu 
· Podiumas su nešiojamuoju ryšiu iš siužetinio kambario ir scenos su 
pasirinktiniu skaidrių projektoriumi 
· Podiumas su nešiojamojo kompiuterio pajungimu iš salės ir scena su 
pasirenkamu skaidrių projektoriumi 
 
Meyerhoff šeimos salė 
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· 257 vietos (minkštos kėdės) 
· Ekrano dydis: 8.6 X 3.6 metrai 
· Scenos dydis: 8.8 X 2.4 meters, 50 cm aukštis    
· 35 mm. Kinton, Vokietija, kino projektorius, Christie DCP projektorius 
· Projekcijos variantai:: DCP, 35 mm, Beta digital, Beta analog, prorez, 
VHS video, DVD 
· Skaitmeninis garso procesorius su kokybiškais JBL garsiakalbiais 
· Garsiakalbių sistema su dviem 1250 vatų karūnų stiprintuvais 
· 8 kanalų mixeris ir kokybiški JBL garsiakalbiai 
·Minimalus scenos apšvietimas – 12 armatūros šviestuvų su 
kontroliuojamu ryškumu 
· Podiumas su nešiojamojo kompiuterio pajungimu iš salės ir scena su 
pasirenkamu skaidrių projektoriumi 
 

Kleidman salė 

 
Idealiai tinka privatiems seansams ir gimtadienio šventėms 
· 73 vietos (minkštos kėdės) 
· Ekrano dydis: 4,25 x 1,80 metro 
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· Sharp Z21000 vaizdo projektorius 
· Projekcijos galimybės: Beta skaitmeninis, Beta analogas, VHS vaizdo 
įrašas, DVD 
· Podiumas, be scenos 
· Skaitmeninis procesorius su kokybiškais JBL garsiakalbiais 
· Maža viešojo adresavimo sistema, įskaitant JBL garsiakalbius 
· Tiesioginis išėjimas į filmotekos terasą 
 
Specialios ir metinės programos 

Filmotekoje vyksta kasmetiniai ir proginiai renginiai. 2017/2018 metai yra 

Operos sezonas, kurio metu rodomos tokios operos, kaip: Norma, 

Tosca, La Boheme ir kitos. Bilieto kaina filmotekos nariams – apie 35 

EUR.  

Ne nariams – apie 42 EUR. Taip pat parduodami ir abonementai.  
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2016/2017 metais filmotekai bendradarbiaujant su Jeruzalės Muzikos ir 

Šokių Akademija buvo rodoma Filmotekos klasikinės muzikos variacijų 

programa. Tai – penkiolikos renginių du šeštadienius per mėnesį 

programa. Kiekvieno renginio metu: trumpas koncertas, paskaita ir kino 

seansas. Renginio trukmė apie dvi – tris valandas. Bilietų kainos nuo 12 

iki 22 EUR.  
 

Meno ir smegenų savaitė 

 

 
 

Tyrėjai iš įvairių sričių, tarp jų teoretikai, kompiuterių mokslininkai, 

kognityviniai psichologai, biologai ir medicinos mokslininkai, drauge dirba 
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,,The Edmond ir Lily Safra'' centre smegenų mokslo centre, Jeruzalės 

hebrajų universitete. ELSC daugiafunkciniai tyrimai veda prie naujų 

įžvalgų apie "materijos" ir "proto" santykius, laisvą valią, sąmonę ir 

daugybę klausimų apie žmogaus esminį pobūdį ir unikalumą. "Meno ir 

smegenų savaitė" stiprina ryšius tarp bendruomenės ir akademinės 

bendruomenės ir kelia visuomenės supratimą apie smegenų tyrimų 

svarbą. 
 

Kalbantis kinas: kursai ir mokymai 
 

Aplink pasaulį: Niujorkas – didysis obuolys. Dvylikos renginių programa, 

kurios repertuare tokie filmai, kaip: Manhatanas, Bruklinas ar Ruth ir 

Alex. Kiekvienos susitikimo metu, vyksta paskaita/diskusija su skirtingais 

ekspertais. Trukmė: 3 su puse valandos, sekmadieniais. Bilieto kaina 

visai programai – apie 170 EUR.  
 

Meilė 21–ame amžiuje. Penki antradienio vakarų susitikimai: pranešimas 

ir kino seansas. Kaina apie 70 EUR. Repertuare: ,,Puikybė ir prietarai’’, 

,,Force Majeure’’, ,,Ledi Eva’’, ,,Mylėti (s) smagu’’, ,,Ji’’.  
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Budos pėdomis – tęsinys. Keturi mėnesiniai susitikimai penktadieniais: 

pranešimai tokiomis temomis kaip: ,,Skirtumas tarp tylos ir ramybės bei 

ryšys su meditacija ir dvasiniu atsivėrimu’’ ar ,,Apie kūrimą ir tuštumą’’. 

Kino seansai. Bilieto (visos programos) kaina nariams apie 64 EUR, ne 

nariams apie 72 EUR.  
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Etikos problemos ir etika kinematografijoje. Penki mėnesiniai susitikimai 

ketvirtadienio vakarais. Pranešimai: ,,Žurnalistikos ir religijos etika’’, 

,,Eutanazijos dilemos’’ ar ,,Vyriausybės ir žiniasklaidos santykis’’. 

Repertuare: ,,Aš prieš tave’’, ,,Labanakt ir sėkmės’’ ir kiti. Bilieto 

(programos) kaina nariams apie 64 EUR, ne nariams apie 72 EUR.  
 

Išankstinių seansų klubas. 8 susitikimai, kartą per mėnesį, 

penktadieniais. Kaina: apie 150 EUR, nariams apie 130 EUR. Kiekvieną 

mėnesį filmoteka surengs išankstines filmų peržiūras prieš juos 

išleidžiant viešiems rodydamas visuomenei. Paskaitoje daugiausia 

dėmesio bus skiriama meniniams pranešimams ir kinematinėms 

nuorodoms į ankstesnes kinematografines klasikas. Datos: 27.10.17 / 

24.11.17 / 29.12.17 / 26.1.18 / 23.2.18 / 23.3.18 / 27.4.18 / 25.5.18. 
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Jeruzalės filmoteka – geriausia pasaulyje 

2016 metais Jordan Hoffman (@JHoffman) iš ,,The Guardian’’ išrinko 

Jeruzalės filmoteką, kaip geriausią pasaulio kino teatrą: ,,Geriausias 

pasaulyje kino teatras yra Jeruzalės kino teatras, keturių aukštų 

kompleksas, esantis netoli Siono kalno priešais senamiestį. Viduje, prie 

iš vienos pusės esančio restorano, o iš kitos – lauko baro, yra turtinga 

biblioteka ir archyvas, kuriame yra galybė failų su atspausdintomis filmų 

apžvalgomis. Programos sudarymas taip pat yra aukščiausio lygio’’.  
 

 
 

 

Švedijos kino institutas Stokholme 
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 Filmotekos šūkis – mes skatiname filmus 

 Apie 600 kino seansų per metus Stokholme, iki 13 seansų per 

savaitę. 

 Apie 150 kino seansų per metus Geteborge, iki 5 seansų per 

savaitę. 

 Apie 120 kino seansų per metus Malmėje, iki 4 seansų per 

savaitę. 
 

Švedijos kino institutas siekia palaikyti kino gamybą visapusiškai – nuo 

idėjos iki užbaigto kūrinio, išleidžiant jį Švedijoje ir visame pasaulyje, taip 

pat išsaugodamas juos ateinančioms kartoms archyvuose. 
 

Kino institutas 

Kino institutas (kurio dalis yra ir filmoteka) 1963 m. Įkurtas Švedijos 

valstybės ir įvairių kino pramonės profesinių organizacijų. Jo 

kompetencija – remti naujų filmų gamybą, platinti ir vertinti vertingus 

filmus, išsaugoti ir skleisti Švedijos kino paveldą ir atstovauti Švedijos 

kiną tarptautiniu lygiu – yra apibrėžta kino įstatymo projekte ir Kultūros 

ministerijos metiniame dotacijų asignavimų dokumente. 

Nuo 2017 m. Sausio 1 d. kino institutas yra finansuojamas tik iš 

valstybės lėšų. 
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Trumpa filmotekos istorija 

Švedijos kino institutas buvo įkurtas 1963 m., o metais vėliau t.y. 1964 –

aisiais ir filmoteka arba ,,Kino klubas’’, kaip ji buvo vadinama tuo metu. 

Pirmasis filmas parodytas filmotekoje buvo Čarlio Čaplino ,,Cirkas’’,  

kurio paprašė Ingmaras Bergmanas. 

1970 m.  Stokholme buvo atidaryti ,,Kino namai’’.  

Geteborge filmoteka pradėjo veikti 1967 m. rudenį. Kartą per savaitę 

filmai buvo rodomi vienoje iš miesto bibliotekos paskaitų salių. Pirmoji 

kino programa, buvo orientuota į italų neorealizmą, ,,Disney’’, Bulgarijos 

filmus ir politiką. 

1988 metais prie filmotekos padalinio šalyje prisijungė ir Malmė – 

,,Spegeln’’ kino teatre buvo parodytas pirmasis filmas.  

 
Filmotekai – atsakinga užduotis 

Vyriausybė pavedė Švedijos kino institutui, o tiksliau jam priklausančiai 

filmotekai, prikelti kino istoriją visuomenei, organizuojant kino seansus tų 

filmų, kurie nėra prieinami įprastuose kino teatrų repertuaruose.  
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Filmotekos misija ir funkcijos 

Filmoteka suteikia prieigą prie visos kino istorijos. Joje demonstruojama 

viskas: nuo nebylaus kino su gyva muzika iki naujų filmų, kurie dar tik 

turi pasiekti Švedijos kino teatrus. Rodomi filmai, kurie nėra rodomi kitur, 

dideliame ekrane ir tinkamu formatu. 

Filmoteka reguliariai kviečia filmų kūrėjus ir kino ekspertus kartu pristatyti 

filmus, o lankytojai gali pamatyti, kaip Švedijos ir užsienio režisieriai 

pristatė savo naujausius darbus. Filmotekoje galima susipažinti su 

tokiais kino atstovais kaip David Fincher, Catherine Deneuve ir Michael 

Nyman.  

Filmotekoje galima atrasti unikalias retrospektyvas, intriguojančių temų 

serijas, naujai restauruotus klasikos kūrinius ir populiariausius auditorijos 

trokštamus filmus, glaudžiai bendradarbiaujant su Švedijos ir užsienio 

festivaliais, filmų archyvais, kino gamybos kompanijomis, kino 

platintojais ir kultūros institucijomis. 

Filmoteką galima rasti ,,Kino Namuose’’ ir ,,Victoria’’ kino teatre 

Stokholme, ,,Capitol’’ kino teatre Geteborge ir ,,Spegeln’’ kino teatre 

Malmėje. Kiekvieno seanso metu, žiūrovams yra įteikiamas programos 

lapas, kuriame yra išsamios konkretaus filmo gamybos detalės ir 

įsimintinos citatos iš interviu, straipsniai ir knygos apie rodomą filmą. 

Filmoteka sąmoningai dirba, kad filmas būtų rodomas kontekste, kuris 

leidžia nuodugniau domėtis konkrečiu filmu. ,,Kino namai’’ yra susitikimo 

vieta, kur žmonės gali aptarti filmus esančius programoje su filmų 

kūrėjais, kino ekspertais ir tyrėjais. 

Programa siekiama pasiūlyti kažką visiems filmų entuziastams, 

nesvarbu, ar jie matė beveik viską, ar ką tik atrado kino istorijos įvairovę. 
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,,Kino kambarys’’ 

Švedijos kino instituto ‘’Kino kambarys’’ yra seminarų serijos, 

dirbtuvės/mokymai ir pokalbiai, kurie rengiami Stokholmo kino namuose 

ir kitose Švedijos vietose. Jų siekis – būti kūrybine susitikimų vieta 

diskusijoms, dinamiškiems ginčams ir forumo, skirto tiriamiesiems 

procesams, susijusiems su kino, filmų politikos ir kino meno klausimais. 

Dauguma diskusijų ir seminarų yra švedų kalba, bet dažnai kviečiami 

svečiai iš kitų šalių, tokiu atveju pagrindinė kalba yra anglų.  

,,Kino kambarys’’ yra atvirtas tiek kino industrijos atstovams, tiek 

visiems, tiems, kurie trokšta tapti šių veiklų dalimi.  

 
Tarptautinis klausimas 

Švedijos kino institutas yra FIAF narys, kuri siekia išsaugoti pasaulinį 

kino paveldą ir padaryti jį prieinamą. Kai FIAF buvo įkurta 1938 m., joje 

tebuvo keturi instituciniai nariai, o šiandien yra daugiau kaip 150 narių iš 

77 šalių. FIAF suteikia Švedijos kino instituto filmotekai gyvybiškai 

svarbią prieigą prie svarbiausių pasaulyje filmų kolekcijų, o užsienio kino 

teatrai taip pat gali mėgautis Švedijos filmotekos filmais. 

 

FIlmarkivet 

Tinklalapyje filmarkivet.se sukurta galimybė pamatyti unikalią archyvinę 

audiovizualinių kūrinių medžiagą, kuri kitaip yra prieinama retai; tai 

daugiausia trumpametražiai filmai, nevaidybiniai filmai, kronikos ir 

reklamos; filmai, atspindintys Švedijos visuomenės pertvarkymą per 

praeitą šimtmetį. 

Maždaug 1911 metais Kino teatruose daugiausia dėmesio sulaukė 

vaidybiniai filmai, tačiau nevaidybiniai kino filmai ir toliau buvo rodomi, 
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kaip papildomi vienetai. Naujas reiškinys – savaitinės kronikos, atkeliavo 

į ekranus ir daugiau mažiau nei pusę šimtmečio turėjo savo vietą kino 

teatruose, neitin keisdamos savo dizaino ar struktūros. 

Tai ir yra dažniausios filmų kategorijos, kurios dabar yra prieinamos 

filmarkivet.se, kartu su kitais kino teatro išleidžiamais filmais, tokiais kaip 

korporacijų ir viešųjų įstaigų remiami informaciniai filmai, reklamos, ir 

filmai, kurie sukuriami vykdant rinkimų kampanijas. 

Tinklalapyje filmarkivet.se taip pat prieinami švedų mėgėjų filmai, 

vaizduojantys kasdienį gyvenimą, taip pat ir filmuota medžiaga apie 

istoriškai reikšmingus įvykius. 

Kiekvienam filmui pateikiamas trumpas siužeto aprašymas ir gamybos 

kreditai. Prie daugelio filmų taip pat pateikiami ilgesni tekstai, kuriais 

siekiama atskleisti konkretaus filmo kontekstą. 

Filmarkivet.se filmai pateikiami iš Švedijos kino instituto archyvinių kino 

kolekcijų ir iš Nacionalinės bibliotekos Garso ir vaizdo žiniasklaidos 

skyriaus kolekcijų. Kiekvieno filmo pristatyme nurodoma, iš kokios 

kolekcijos yra filmas.  

Visa svetainė pateikiama tik švedų kalba, ir nė vienas iš filmų neturi 

subtitrų. 

Filmarkivet.se yra Švedijos kino instituto ir Švedijos nacionalinės 

bibliotekos inicijuotas bendras projektas. 
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Filmotekos kino teatrai 
 

 
 
KT ,,Viktor’’ ir ,,Mauritz’’ 

Filmai rodomi nuo antradienio iki sekmadienio ,,Kino Namų’’ kino 

teatruose. Vietų skaičius KT ,,Victor’’ – 364. Vietų skaičius kino teatre 

,,Mauritz’’ – 130. 

 

KT ,,Victoria’’ 

Filmai rodomi pirmadieniais 19 val.. Sėdimų vietų skaičius – 155.  
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Danijos kino institutas Kopenhagoje 
 

 
 

 FILMOTEKOS ŠŪKIS – žiūrėkite filmus.  
 

Filmoteka 

Danijos kino instituto filmoteka Kopenhagos miesto centre kiekvieną 

mėnesį siūlo turtingą daugiau nei 60 filmų programą, daugelis iš kurių 

yra anglų arba su anglų kalbos subfojefojetitrais. Kiekvieną mėnesį taip 

pat kviečia mėgautis danų filmais su anglų kalbos subtitrais. 

Filmoteka rodo danų ir užsienio filmus trijuose kino teatruose, 

įsikūrusiuose DKI ,,Kino namuose’’ (ang. DFI Filmhouse). Filmai rodomi 

nuo antradienio iki sekmadienio imtinai. 
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Atrasti kiekvieno mėnesio filmus, kurių daugelis yra anglų kalba arba su 

anglų kalbos subtitrais, galime internete: cinemateket.dk (tiek danų, tiek 

anglų kalbomis). 

Sekmadieniais filmotekoje rodoma speciali Danijos (klasikinių ir naujų) 

filmų programa, skirta tarptautinei auditorijai, subtitruota anglų kalba. 

 

Filmų archyvas 

DFI filmų archyvas turi turtingą filmų, kurie yra rodomi filmotekoje, 

kolekciją. Šie filmai taip pat yra prieinami įvairioms organizacijoms ir 

festivaliams. Archyvo kolekcija suteikia šiuolaikinėms auditorijoms 

galimybę atrasti pasaulio kiną, nuo pat filmų istorijos pradžios iki 

naujausių skaitmeninių audiovizualinių kūrinių. Šiandien kolekcija sudaro 

daugiau nei 40 000 vienetų. 

 

Filmotekos paslaugos verslui 

Filmoteka siūlo įvairius produktus ir paslaugas visoms verslo rūšims. 

Verslui siūloma pasinaudoti plačia filmų ir renginių programa, išsinuomoti 

profesionalias kino sales, susitikimų ir konferencijų sales, arba tapti 

rėmėju, reklamuojant savo prekės ženklą. Taip pat, verslui siūloma įgyti 

filmotekos narystes savo darbuotojams ypatingomis sąlygomis, taikant 

įvairias nuolaidas iki 50-60% (įprasta kaina: 275 DKK apie 37 EUR). 

Siūlomos ir maitinimo paslaugos, įstaigos restorane.  
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 Pasiūlymo verslui pavyzdys 

 
 

Filmotekos paslaugos kino industrijai 

Kino industrijos atstovams, siūlomos kino salių nuomos spaudos 

konferencijos ir filmų premjeroms, bandomosioms peržiūroms, bei 

iškilmingam svečių sutikimui ir pasibuvimui filmotekos bare ir fojė.  
 

 

Darbuot

ojų 

skaičius 

 

Privalumai Verslo 

narystės 

kaina 

(darbuotojai) 

Metinis 

sutarties 

mokestis 

Virš 500  

darbuoto

jų 

 

Nuolaidos verslo narystei 

Du metiniai renginiai, įskaitant filmo peržiūrą 

15% nuolaida salių ir konferencijos kambarių 

nuomai 

Katalogas paštu 

 

110 kr. Apie 

15 EUR 

(60% 

nuolaida) 

10 kr. 

apie 1.35 

EUR 

asmeniui 

(Max. 

20.000 kr. 

Apie 2700 

EUR) 

20-500  

darbuoto

jų 

Nuolaidos verslo narystei 

Du metiniai renginiai, įskaitant filmo peržiūrą 

15% nuolaida salių ir konferencijos kambarių 

nuomai 

Katalogas paštu 

 

140 kr. apie 

19 EUR 

(50% 

nuolaida) 

5.000 kr. 

apie 670 

EUR 
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Filmotekos paslaugos mokykloms ir edukacija 

Mokyklos, koledžai ir kitos švietimo įstaigos gali nuomotis kino teatro 

sales privatiems seansams ir žiūrėti pasirinktą filmą, kuris yra aktualus 

moksleiviams/studentams. 

Filmoteka gali padėti užsakyti konkretų filmą iš nacionalinio archyvo ar 

platintojų, jeigu įmanoma. Be kainos už kino salės nuomą, papildomos 

išlaidos gali būti susijusios su rodymo teisėmis.  

 

„Film X“ 

„Film X“ – tai interaktyvi kino studija su naujausiomis kompiuterinėmis 

technologijomis. Ji suteikia vaikams galimybę išbandyti filmavimo 

techniką, naudojant daugybę filmų kūrimo efektų, išmėginti kino 

industrijos profesijas, kuriant filmą. Studijos lankytojai supažindinami su 

visu kino kūrimo procesu, pradedant istorijos kūrimu, vaidyba, režisūra ir 

baigiant techninėmis detalėmis. Dirbdami komandomis per keletą 

valandų kino studijoje vaikai režisuoja, vaidina, montuoja, įrašo garso 

takelį ir taip sukuria trumpą filmą. 
 

Komandos kūrimas filmotekoje (ang. teambuilding in the 

cinematheque) 

Filmotekos tinklalapyje kvietimo forma pristatomos komandos kūrimo 

paslaugos: ,,Ar jūsų departamentui ar projekto komandai reikia sustiprinti 

santykius ar dirbti bendrame projekte, kurio tikslas yra kitoks nei 

kasdienis darbas? Filmotekos ,,Leg med film’’ zona siūlo įdomią ir 

iššūkių kupiną komandinio ugdymo veiklą iki 10 žmonių per valandą’’.  
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,,Leg med film’’ (,,Žaisk su filmu’’) zonoje komanda gali patekti ,,už 

kadro’’ ir pasinerti į filmų kūrimą ir filmų istoriją, tuo pat metu stiprindami 

savo santykius ir bendradarbiavimo įgūdžius. Zona siūlo daugybę 

komandų kūrimui tinkamų veiklų: 
 

Filmuokite ir montuokite filmą automobilių studijoje 

Filmų komandos iki šešių žmonių gali išbandyti savo, kaip scenaristų, 

režisierių, aktorių ir operatorių įgūdžius ,,Morris Mascot’’ automobilių 

studijoje. Pasirinkite iš penkių skirtingų scenų ir montuokite filmuką 

montažinėje. Pridėti papildomą filmuotą medžiagą, muziką ir garso 

efektus. 
 

Stop kadro filmo animacija 

Sukurkite savo stop kadrų filmą. Su fonais/aplinkomis ir figūromis 
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sukurkite vizualinę pusę – ir kai ją redaguosite, pridėkite muziką bei 

garso efektus. 

 
 

Mėlynas ekranas 

Pasirinkite foną ir tapkite smagių filmo scenų mėlyname ekrane dalimi. 

Norėdami įrašyti scenas, naudokite mobilųjį telefoną. 
 

Filmų Viktorina 

Kiek žinote apie danų kino filmus? Sudalyvaukite viktorinoje ir 

pažiūrėkite, ar galite įrašyti savo vardą aukščiausių rezultatų sąraše, 

arba paprasčiausiai išbandykite likusią savo komandą. Filmų Viktorina 

yra danų kalba. 
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Filmų knygynas ir biblioteka filmotekoje 

Pasaulyje pirmaujantis literatūros ir tyrimų šaltinis kino ir medijų 

kryptims.  

DFI biblioteka yra stipri tarptautiniu mastu, ypač per Tarptautinę filmų 

archyvų federaciją (FIAF). Bibliotekos pamatai buvo sudėti dar 1940 –

aisiais: pavadinta ,,Dansk Kulturfilm’’, biblioteka 1941 m. buvo oficialiai 

atidaryta kartu su Danijos kino muziejų. Bibliotekos branduolį sudarė 

privačių knygų ir periodinių leidinių kolekcijos.  

1996 m. Biblioteka persikėlė į savo dabartinę vietą Filmotekoje, 

Gothersgade 55, centrinėje Kopenhagoje. Trys skirtingos vyriausybinės 

organizacijos: Danijos kino institutas, Danijos nacionalinė kino taryba ir 

Danijos kino muziejus buvo sujungti į naują Danijos kino institutą, kurio 

biblioteka yra muziejaus ir filmotekos departamentas.  
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DKI biblioteka, atvira visuomenei, yra įsikūrusi Filmų namuose 

(filmotekoje) Kopenhagos centre. Tai yra vienas iš pagrindinių pasaulyje 

filmų ir televizijos literatūros šaltinių tyrimams. Bibliotekos dalykai taip 

pat apima vaizdo, multimedijos, virtualios realybės ir skaitmeninius 

žaidimus. Bibliotekoje yra daug knygų ir periodinių leidinių, didelis 

laikraščių ir žurnalų iškarpų archyvas bei keletas specialių kolekcijų. 
 

Videoteka 

Videoteka siūlo platų ilgametražių bei trumpametražių filmų, 

dokumentinių filmų ir TV serialų spektrą – 14 tūkstančių. Galima žiūrėti 

tai, kas patinka – DKI bibliotekos patalpose.  
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IŠVADOS 
 

 

Dauguma, dėl kino neprieinamumo Lietuvoje kylančių problemų, jų 

priežasčių ir pasekmių sprendimui galėtų būti pritaikytos gerosios 

užsienio praktikos – įkuriant Nacionalinę Filmoteką ir atitinkamai vykdant 

specifines veiklas ir atliekant funkcijas, kurių kiekviena prisidėtų prie 

konkrečios, aukščiau įvardytos problemos sprendimo.  
 

Problema, jos pasekmė ar 

priežastis Lietuvoje 

Sprendimas įkuriant Nacionalinę 

Filmoteką ir pritaikant gerąsias 

užsienio praktikas 

Dideli piratavimo mastai Nacionalinio kino prieinamumo tiek 

filmotekos KT, tiek virtualioje 

erdvėje užtikrinimas 

Edukacinės/švietimo veiklos 

filmotekoje piratavimo tema 

Kino edukacijos trūkumas ir 

neprofesionalumas 

Patrauklių kino edukacijos 

programų vykdymas filmotekoje 

Nacionalinių filmų neprieinamumas Efektyviai funkcionuojančios ir 

platų paslaugų spektrą visuomenei 

siūlančios filmotekos įkūrimas. 

Informacijos apie kino industriją ir 

jos teikimo trūkumas 

Informacinio ‘walk-in’ centro 

įkūrimas filmotekoje 

,,Kino Mainų’’ nereguliarumas, 

netęstinumas ir trūkumas 

Reguliarus ,,Kino Mainų’’ 

organizavimas, tam pritaikytoje 

filmotekoje 
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Nekomercinių filmų 

neprieinamumas visuomenei 

Reguliarių seansų organizavimas 

filmotekoje. 

Kino paveldo ir kitų nacionalinių 

filmų neprieinamumas visuomenei 

Filmų restauravimas, 

skaitmeninimas, kaupimas ir 

rodymas filmotekoje 

KT nepritaikomumas neįgaliųjų 

poreikiams 

Kino salių  filmotekoje ir filmų 

pritaikomumas bei spec. seansų 

organizavimas filmotekoje 

Pavienės, riboto turinio kino 

bibliotekos 

Vieningos, gausios bibliotekos 

įkūrimas filmotekoje 

Proginės ir netęstinės kino, kaip 

neformaliojo ugdymo programos 

 

Filmotekos bendradarbiavimas su 

Ministerijomis ir neformaliuoju 

ugdymo programų tęstinumo bei 

reguliarumo užtikrinimas 

Nacionalinių filmų nepatekimas į 

KT repertuarus 

Nekomercinių filmų 

konkurencingumo skatinimas, 

rodant juos filmotekoje 

Kino neprieinamumas regionuose Filmotekos padalinių įkūrimas 

regionuose 

Filmotekos virtualioje erdvėje 

sukūrimas. 

Kino dirbtuvių ir mokymų 

profesionalams ir mėgėjams 

trūkumas 

Reguliarūs ir patrauklūs mokymai ir 

dirbtuvės tiek industrijos 

profesionalams, tiek mėgėjams 

Filmotekos išlaikymo ir finansavimo 

problema 

Alternatyvaus finansavimo modelio 

sukūrimas, filmotekos mokamų 

paslaugų spektro didinimas: salių 
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nuoma, pramoginės ir verslo 

programos bei kt., repertuarinės 

programos demonstravimas 

Nacionalinių kino apdovanojimų 

neprivačiomis iniciatyvomis 

nebuvimas 

Nacionalinių kino apdovanojimų 

įsteigimas ir organizavimas 

filmotekos veiklos rėmuose 

Brangūs kino bilietai KT Nemokamų seansų ir nuolaidų 

taikymas filmotekoje 

Nacionalinių kino festivalių 

neprivačiomis iniciatyvomis 

nebuvimas 

Nacionalinio kino festivalio 

bendradarbiaujant su esamais 

industrijos dalyviais organizavimas, 

filmotekos funkcijų ribose 

Mažas kino paveldo 

suskaitmeninamų/restauruojamų 

filmų per metus skaičius 

Ženkliai (mažiausiai dvigubai) 

didesnis 

suskaitmeninamų/restauruojamų 

filmų kino paveldo skaičius 

filmotekoje 

 

 

ŠALTINIAI 
 

Ø Izraelis: http://www.jer-cin.org.il/ 

Ø Švedija: http://www.filminstitutet.se/en/about-us/filmhuset/ 

Ø Danija:http://www.dfi.dk/Service/English/Filmhouse-activities/The-

DFI-Cinematheque.aspx 

Ø Lietuvos Kino Centras prie Kultūros Ministerijos 

Ø Kino centras ,,Skalvija’’ 
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Ø Kino teatras ,,Pasaka’’ 

Ø Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija ,,AVAKA’’ 

Ø Intelektinės nuosavybės apsaugos centras INAC 

Ø Lietuvos statistikos departamentas 

Ø Estija: http://www.kino.ee/eng/, http://www.filmi.ee 

Ø Lenkija: http://www.fn.org.pl 

Ø LR Vyriausybės nutarimas dėl LR vyriausybės programos 

įgyvendinimo plano patvirtinimo: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/2389544007bf11e79ba1ee3112ade9bc 

Ø https://lt.coinmill.com 

Ø http://www.indiewire.com/2016/10/the-best-movie-theater-in-the-

world-critics-survey-alamo-drafthouse-1201739632/ 

Ø http://www.lkc.lt/wp-content/uploads/2013/10/Audiovizualiniu-

terminu-zodynas.pdf 

Ø https://lt.wikipedia.org/wiki/Sustabdytas_kadras 

Ø https://lt.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman 

Ø https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_фонд_кинофильм

ов_Российской_Федерации 

Ø https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=27660 

Ø LR Kino įstatymas: 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C828E20E430B 

Ø Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija: 

• A. Stoškus ,,Trumpas nacionalinės filmotekos vizijos pristatymas’’ 

• Ž. Pipinytė ,,Filmoteka’’ 

• ,,LKC Pažyma dėl Nacionalinės Filmotekos’’, 2017-03-08 

• LRKM ,,Filmoteka’’ 
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• LR Kino įstatymo 5 straipsnis, 2 dalis (Lietuvos kino centro 

funkcijos) 

Ø Nuotraukos/iliustracijos: 

• http://www.freepik.com 

• https://unsplash.com/ 

• https://www.pexels.com/ 

• https://pixabay.com/ 

• http://hikersbay.com ,,Prices in Israel 2017’’ 
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KONTAKTAI 
 
Juliana Miliut 

,,Kurk Lietuvai’’ projektų vadovė 

E: juliana.miliut@kurklt.lt  

W: kurklt.lt 

 

Šis dokumentas yra projekto ,,Nacionalinė Filmotekos Koncepcija’’ dalis.  

Projektas vykdomas Kultūros Ministerijoje, programos „Kurk Lietuvai“  

rėmuose. Projekto trukmė:  2017-09-06 – 2018-03-04.  

 

Daugiau apie projektą: http://kurklt.lt/projektai/6889-2/ 

 

Apie kitas numatomas veiklas galite sužinoti interneto tinklalapyje: 

http://www.kurklt.lt.  
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