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www.lietuva.lt/kalendorius

(nėra €, nėra koncepcijos)

(kertiniai projektai)

ISTORINIS
NARATYVAS

Vasario 16-oji yra pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais buvo įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 m.) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.
2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos
gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo
11-osios ir jos sėkmės istorijos.
Atkurtos Lietuvos šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią
sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities
svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per šimtmetį, kokius
svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam šimtmečiui.
Modernios Lietuvos šimtmetis yra sėkmės istorija.
Svarbiausi pasiekimai: Lietuvos valstybės tapimas Europos ir pasaulio istorijos subjektu; modernios piliečių
visuomenės, suvokiančios laisvės ir su laisve susijusios
atsakomybės svarbą, susiformavimas; naujų veiklos
erdvių Lietuvos valstybei ir visuomenei atvėrimas.
1918 metais moderni Lietuvos valstybė buvo kuriama remiantis visų piliečių lygybės, laisvės ir gerovės principais, tad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visi šalies

gyventojai, apsisprendę būti laisvi, tapo savo valstybės kūrėjais, o okupacijos metais – jos tradicijos saugotojais. Atkurtos Lietuvos šimtmečio herojai yra tūkstančiai įvairių tautybių, konfesijų ir socialinių grupių atstovų, kūrusių bei saugojusių Lietuvos valstybingumo
tradiciją. Tai – savanoriai, ūkininkai, mokytojai, architektai ir inžinieriai, sportininkai, aviatoriai, įvairių konfesijų dvasininkai, Pasaulio tautų teisuoliai, partizanai, sovietmečiu nesusitaikę asmenys, žmonės, kūrę
Sąjūdį.
Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos pilietis –
aktyvus XXI amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis,
kad nuo jo kasdienių pastangų priklauso ne tik
dabartis, bet ir būsimas Lietuvos valstybės bei
tautos šimtmetis.
Šalia svarbiausio atkurtos Lietuvos šimtmečio simbolio
– tautinės vėliavos – turime Vytį, svarbiausią mūsų
valstybės simbolį, parodantį senosios ir modernios
Lietuvos jungtį.
Šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmės pasiimti tai, ko reikia dabarčiai; jeigu būtina, imamės atsakingo, neretai sunkaus visuomenės ir valstybės tobulinimo darbo; giname laisvę, kai šiai pamatinei vertybei
iškyla pavojus; turime drąsos kurti ne tik savo, bet ir Europos bei pasaulio istoriją. Šie dalykai teikia pagrindą
didžiuotis atkurtos Lietuvos pasiekimais, įkvepia kurti
dabartį ir leidžia viltingai žvelgti į ateitį.

Tikslai
sutelkti Lietuvos žmones švęsti
atkurtos Lietuvos gimtadienį;

Principai
prasmingumas - dėmesys Šimtmečio pasiekimų ir Vasario 16-osios reikšmės
pristatymui;

skatinti didžiuotis savo šalimi ir
būti aktyviais veikėjais;

masiškumas – įtraukti kuo daugiau Lietuvos žmonių (Lietuvos gyventojų ir užsienio lietuvių), ypač jaunimą;

didinti Lietuvos žinomumą
užsienyje.

pristatymas užsienyje. Pristatyti Lietuvą
prioritetinėse šalyse, atkreipiant tų šalių
žiniasklaidos dėmesį.

KURK
Visos Šimtmečio veiklos
susilieja į trispalvės
gamą, tris veiklos kryptis,
atspindinčias esminę
Šimtmečio istorinio
naratyvo nuostatą, kad
Šimtmetis – tai ne konkreti data, o gyvybingi
praeities, dabarties ir
ateities ryšiai, reikalingi
sėkmės istorijai kurti.

ŠVĘSK

PAŽINK

Veiklos, įtraukiančios aktyviai
dalyvauti dabarties ir ateities
kūrime. Svarbiausias Šimtmečio
herojus – kiekvienas kuriantis
Lietuvos žmogus.

Veiklos, vienijančios visuomenę švęsti Vasario 16-ąją ir suvokti jos prasmę.

Veiklos, kviečiančios pažinti
šalį, pasiekimus ir herojus, ir
skleidžiančios šimtmečio
naratyvą.

PAGRINDINĖS
VEIKLOS

KURK

ŠVĘSK

PAŽINK

DOVANA LIETUVAI
Projektas telkiantis aktyvius
piliečius kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę
įsitraukiant į savanoriškas
visuomenines veiklas

ŠIMTMEČIO STARTAS
2017 07 06 Tautiškos
giesmės giedojimas ant
100 piliakalnių

Parodos
Kino filmai

DOVANOS PASAULIUI
Užsienio lietuvių darbai
užsienio šalių bendruomenėms,
nešantys žinią apie Lietuvą
VALSTYBĘ KURIAME MES
Nacionalinis seniūnijų konkursas,
skatinantis seniūnijų aktyvumą ir
bendruomeniškumą
KITAS 100
Forumas apie ateities verslo,
mokslo ir politikos projektus,
kurie jungs Lietuvą su prioritetinėmis užsienio šalimis

ATKURTOS LIETUVOS
GIMTADIENIS
2018 02 16
Masinė, įtraukianti ir visą
Lietuvą apimanti šventė
DAINŲ ŠVENTĖ
2018 06 30-07 06
ypač atidarymo diena (atidarymo reginys, skirtas Šimtmečio
istorinio naratyvo pasakojimui
ir Vienybės diena)
LIETUVA PASAULIUI
Lietuvos pristatymai prioritetinėse užsienio šalyse (kultūros ir
mokslo pasiekimai)

ŠIMTMEČIO PASIEKIMAI
IR HEROJAI
Informaciniai ir audiovizualiniai produktai bei informacinės kampanijos, skirtos didžiuotis valstybe, įtraukti į
Šimtmečio šventimą ir didinti
Lietuvos žinomumą užsienyje
AKCIJA „AČIŪ“
Projektas, įtraukiantis Lietuvos
žmones dėkoti ir džiaugtis Lietuvos pasiekimus kuriančiais
piliečiais ir užsienio draugais

NAUJA
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kuriame
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Dovana
Lietuvai

Atkurtos
Lietuvos
gimtadienis
Kitas
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2018

2017

AČIŪ
kovo
29 d.

Valstybės

(Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo)

diena

2019

Vasario
16 d.

Dainų šventė
„Vardan tos...“

2020

Vasario
16 d.

Steigiamojo
Seimo
išrinkimas

FB: @Lietuva100
Twitter: @Lithuania
Instagram: Lietuvai_100
El. Paštas: simtmetis@lietuva.lt

