
Jūsų bibliotekoje
Spalio 8-30 d.



Festivalio metu
pristatoma turtinga
autorinių dokumentinių
filmų programa iš viso
pasaulio, rengiami
susitikimai su kino
kūrėjais,
organizuojamos
diskusijos su filmų
herojais, žmogaus
teisių aktyvistais ir
ekspertais. 

Nuo 2007 m. vykstantis
vienas iš trijų
didžiausių kino
festivalių Lietuvoje, 
 kasmet į savo veiklas
įtraukiantis daugiau,
kaip 15 000 lankytojų.

Festivalis, kuris per
kiną siekiantis užduoti
aktualius, dažnai
nepatogius klausimus,
kviečiantis
bendruomeniškumui ir
socialinės aplinkos
gerinimui.

Realybę keičianti dokumentika



2022 m. festivalyje
pristatomi 48
ilgametražiai ir
trumpametražiai filmai
iš viso pasaulio,
8 iš jų skirti jaunajai
auditorijai.

 

Šiemet vyks: 

Vilniuje, 
Kaune,
Klaipėdoje,
Šiauliuose,
Alytuje ir 
virtualioje aplinkoje.

Programos:

Konkursinė,
Like, Share & Subscribe
Ekranų galia,
Muzikinė programa,
Filmai už gamtą,
Karta po kartos,
Pati kalta,
Judančio(s) miesto
vizijos,
Tau čia nėra vietos,
Filmai padedantys
augti.

NEPATOGUS KINAS 2022 



www.nepatoguskinas.lt









Bibliotekų projekto tikslai:
Padaryti festivalio filmus prieinamus
finansiškai jautrioms auditorijoms;

Pasiekti žiūrovus iš įvairių Lietuvos regionų,
kuriose nevyksta kino festivaliai, nėra kino
teatrų;

Pasidalinti festivalio misija su regionine
žiniasklaida.



Bibliotekų projektas
nuo 2020 m. 

2020 m. užsiregistravo 133 bibliotekos  – 667 filmų peržiūros*;

2021 m. net 197 bibliotekos – 1129 filmų peržiūros*;

2022 m. pareiškė norą dalyvauti 207 bibliotekos,
       25 %  pernai nedalyvavusių.

 * Peržiūrėta daugiau nei 70 % filmo



2021 m. 10 Lietuvos bibliotekų su
daugiausia peržiūrų:

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Radviliškio viešoji biblioteka
Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka Gačionių padalinys
Pasvalio viešoji Mariaus Katiliškio biblioteka Žadeikonių filialas
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Šėtos
filialas
Ukmergės rajono Vlado Šlaito viešoji biblioteka Petronių padalinys
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka



Akimirkos iš praeitų metų festivalio:



Festivalio plakatu
Festivalio skrajutėmis
Kompiuterio ekrano užsklanda
Ekrano piktograma - nuoroda, kurią paspaudus bus
galima patekti tiesiai į kino festivalio virtualią kino sąlę
FB ekrano užsklanda ir žinutės stiliaus pranešimu
Pranešimu spaudai

Pasidalinsime festivalio vizualais bei tekstais*:

*Nuorodą atsiųsime elektroniu paštu





KAIP ATSISIŲSTI  EKRANO UŽSKLANDA:



KAIP NUSTATYTI FONĄ:



KAIP NUSTATYTI FONĄ:



KAIP NUSTATYTI EKRANO PIKTOGRAMĄ:



KAIP NUSTATYTI EKRANO PIKTOGRAMĄ:



KAIP NUSTATYTI EKRANO PIKTOGRAMĄ:



KAIP NUSTATYTI EKRANO PIKTOGRAMĄ:



KAIP NUSTATYTI EKRANO PIKTOGRAMĄ:



Kompiuterio su stabiliu internetu;
Ausinių, jei neturite, paprašykite, kad lankytojai savo atsineštų;
Filmų peržiūroms rekomenduojame nenaudoti "Internet explorer"
naršyklės, o pasirinkti "Chrome", "Mozilla Firefox" ar "Safari"
naršykles.

KO REIKIA FILMŲ PERŽIŪROMS:



2021 žemėlapis:



Virtuali kino salė leidžia jungtis prie
kelių kompiuterių, tik turi būti tas pats

interneto ryšis(IP adresas)
 

Šiuo pasu- bilietu nebus galima dalintis, galios
tik jums.





Filmai originalo kalba su lietuviškais subtitrais;
Prieš filmą išvysite rėmėjų reklamą;
Kiekvienai bibliotekai individualus prisijungimas - slaptažodis
(el.paštas ir sukurtas slaptažodis);
Galėsite filmus vertinti.
Kiekvieną savaitę pasidalinsiu filmų rekomendacijomis.

TAIP PAT:



BIBLIOTEKOMS, kurios turi galimybę rodyti "gyvus" virtualius
kino seansus (turi projektorių ir kolonėles bei erdvę filmui
rodymui), pasiūlysime net 9 virtualius kino seansus (3 iš jų
jaunimui), kuriuos pristatys įv.svečiai ir kuriems po seanso

galėsite užduoti klausimus.
 
 

Rytoj daugiau informacijos apie "gyvus" virtualius kino seansus. 





 

Dokumentiniai filmai kuriami tam, kad juos žiūrėtų. Kad dėmesio vertus filmus pamatytų kuo
daugiau žmonių festivalis „Nepatogus kinas“ pristato bendrakūrystės projektą NK-DOKU.

NK-DOKU – tai unikali žmogaus teisių dokumentinių filmų programa-bendrakūrystės
projektas, edukaciniais tikslais laisvai prieinamas bendruomenėms – įgyvendinamas aktyviai
bendradarbiaujant su projekto dalyviais. Šia platforma kviečiame naudotis bibliotekas,
universitetus, studentų atstovybes, kino klubus ir kitus renginių organizatorius, turinčius
patalpas ir filmų rodymui reikalingą techninę įrangą.
Virtualiame kataloge pasirinkę norimą rodyti filmą ir užpildę kino seanso rezervacijos formą,
bendruomenių, organizacijų atstovai iš platformos galės legaliai parsisiųsti filmo kopiją, jo
reklamines ir edukacines medžiagas, skirtas pasiruošti kino seansą lydinčioms veikloms ir
komunikacijai apie planuojamą renginį.



Bendruomenės ir organizacijos (juridiniai ar fiziniai asmenys, institucijos) norinčios
organizuoti kino seansus kviečiamos registruotis ir tapti oficialiais NK-DOKU projekto
dalyviais. Projektas ir kino seansai – visada atviri ir nemokami.
Norint prisijungti prie projekto reikalinga užpildyti projekto dalyvio registracijos formą.
Užpildžius – laukite patvirtinimo. Pasirinkite norimą rodyti filmą – projekto dalyviai gali ne tik
naršyti NK-DOKU filmų kataloge, o ir rezervuoti norimus rodyti filmus. Kino seansą
rezervuokite specialioje rezervacijos formoje – įrašykite kada ir kur planuojate rodyti filmą.
Sutikę saugiai disponuoti gauta medžiaga iš platformos galėsite parsisiųsti filmo kopiją,
kokybišką filmo peržiūrą papildančias reklamines ir edukacines medžiagas.
 Po kino seanso kviečiame užpildti trumpą ataskaitą, joje pasidalinti renginio nuotraukomis ir
informacija kiek renginyje dalyvavo žiūrovų.

 

KAIP TAI VEIKIA:



AČIŪ UŽ KARTU
PRALEISTĄ LAIKĄ!!!

 
 

SUSITIKSIME RYTOJ



Mumis pasitiki

Žiniasklaida Instituciniai partneriai Privatūs partneriai


