VIEŠOJI KONSULTACIJA
APKLAUSA: NACIONALINĖ FILMOTEKA LIETUVAI

Šis dokumentas yra projekto „Nacionalinė filmotekos koncepcija“ dalis.
Projektas vykdomas Kultūros Ministerijoje, programos „Kurk Lietuvai“ rėmuose.

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Siekiant sukurti efektyvų nacionalinės filmotekos modelį, atitinkantį suinteresuotų šalių poreikius, buvo atlikta viešoji konsultacija dėl
nacionalinės filmotekos koncepcijos projekto išgryninimo. Surengtos dvi apklausos: ekspertų ir visuomenės.
Visuomenei (kiekybinės) skirtos konsultacijos tikslas – patvirtinti hipotezes ir nustatyti reikiamas funkcijas / paslaugas, atitinkančias
visuomenės poreikius, siekiant sukurti efektyvų nacionalinės filmotekos modelį ir koncepciją.
Apklausa buvo vykdoma per „E-pilietis“ platformą nuo š. m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 13 d. (imtinai). Nuoroda į klausimyną papildomai
buvo platinama per LR Kultūros Ministerijos, Lietuvos Kino Centro prie Kultūros Ministerijos, žiniasklaidos bei privačių asmenų (daugiausia
kino industrijos narių) socialinius tinklus ir tinklalapius. Buvo apklausta virš 300 (314) respondentų, priklausančių skirtingoms socialinėms
ir amžiaus grupėms, skirtingų lyčių bei gyvenamųjų vietų.
Daugiausiai apklausą užpildė: 26 – 35 metų amžiaus, dirbanti moteris iš Vilniaus su aukštuoju išsilavinimu.
Apklausos klausimus sudarė: nacionalinės filmotekos funkcijos (edukacija, kino paveldas, mokymai, sklaida regionuose ir kt.), jų
aktualumas ir naudojimosi jomis dažnumas, bilieto kaina filmotekoje, pavaldumo valstybinėms institucijoms ir infrastruktūros,
demografiniai bei kiti aktualūs klausimai.
Siekiant užtikrinti konsultacijų kokybę, atsirenkant dalyvius bei rengiant klausimus, buvo tariamasi su LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos
Kino Centro prie Kultūros ministerijos darbuotojais bei projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ viešųjų konsultacijų specialistais.
Konsultacijos rezultatai: identifikuotas nacionalinės filmotekos poreikis, funkcijos ir kiti įstaigos įkūrimo aspektai.
Suinteresuotos grupės: LR Kultūros ministerija, jos partneriai ir pavaldžių institucijų vadovai ir darbuotojai, bei skirtingų sričių Lietuvos
kino industrijos profesionalai. Taip pat ir visi Lietuvos piliečiai – pilietinės visuomenės nariai.

APKLAUSOS REZULTATAI
1. Ar Lietuvai reikalinga Nacionalinė filmoteka?
Taip 86%
Ne 9%
Neturiu nuomonės 5%
2. Kaip toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos yra artimiausias kino teatras?
0–5 km 51%
6–10 km 23%
11–20 km 10%
21–30 km 5%
31–50 km 5%
Daugiau kaip 51 km 5%
3. Kokios paslaugos turėtų būti teikiamos Nacionalinėje filmotekoje?
*Funkcijos išvardytos apklausos rezultatų prioriteto tvarka
Kino paveldo ir ankstesniais metais sukurtų nacionalinių filmų rodymas 61%
Legalios produkcijos prieigos per el. platformą sukūrimas 58%
Nemokamų kino seansų organizavimas 57%
Nacionalinių filmų kaupimas 55%
Bendradarbiavimas su užsienio filmotekomis (kino mainų ir pan. organizavimas) 54%
Specialių seansų neįgaliesiems organizavimas ir erdvės pritaikymas 54%
Naujausių nacionalinių filmų rodymas 53%
Filmų rodymas el. platformoje 52%
Kino paveldo filmų skaitmeninimas / restauravimas 51%
Kino bibliotekos įkūrimas 51%
Kino edukacijos programų vaikams ir jaunimui įgyvendinimas 47%

Užsienio kino paveldo filmų rodymas 44%
Informacijos apie kino pramonę Lietuvoje pateikimas virtualioje erdvėje (el. platforma) 39%
Kino festivalių organizavimas 38%
Kino edukacijos programų suaugusiesiems organizavimas 36%
Kino edukacijos, besiremiančios neformaliojo ugdymo principais, plėtra 36%
Informacinės zonos, pristatančios Lietuvos kino pramonę, įkūrimas 33%
Naujausių užsienio filmų rodymas 30%
Nacionalinių kino apdovanojimų organizavimas 28%
Kino salių ir kitų erdvių nuomos paslaugos 24%
Kavinės / baro / restorano įkūrimas 23%
Edukacinių programų piratavimo tema organizavimas 23%

4. Kaip dažnai naudotumėtės 3 klausime pasirinktomis Nacionalinės filmotekos paslaugomis?
1-3 kartus per metus 20 %
4-6 kartus per metus 21 %
1-2 kartus per mėnesį 26 %
3 ir daugiau kartų per mėnesį 24 %
Nesinaudočiau 7 %
5 .Ar teiktumėte prioritetą filmų peržiūrai Nacionalinėje filmotekoje, o ne kitame kino teatre?
Taip 41 %
Ne 14 %
Galbūt 44 %
6. Kur galėtų būti įkurta Nacionalinė filmoteka?
Vilniaus centre 50 %
Vilniaus pakraštyje 8 %
Nesvarbu 34 %

7. Kam turėtų būti pavaldi Nacionalinė filmoteka?
Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos 41 %
Kultūros ministerijai 17 %
Lietuvos kultūros tarybai 4 %
Miesto / rajono savivaldybei 5 %
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 3 %
Nesvarbu 27 %
8. Kiek mokėtumėte už kino bilietus Nacionalinėje filmotekoje?
Tiek pat, kiek kituose kino teatruose 30 %
Mažiau nei kituose kino teatruose 50 %
Daugiau nei kituose kino teatruose 1 %
Eičiau tik į nemokamus seansus 15 %
9. Ar mokėtumėte už peržiūrą Nacionalinės filmotekos el. platformoje, užuot siuntęsi filmus iš interneto ar žiūrėję internete?
Taip 51 %
Ne 29 %
Visada moku už legalų turinį 15 %
10. Ar dažniau eitumėte į kiną, jeigu jis būtų arčiau Jūsų gyvenamosios vietos?
Taip 37 %
Ne 29 %
Galbūt 31 %

APIBENDRINIMAS
Visuomenės apklausa parodė:
Lietuvai reikia nacionalinės filmotekos (86 %).
Artimiausias kino teatras yra pasiekiamas 5 km atstumu (51 %), tačiau 65 % respondentų yra iš Vilniaus.
Visuomenė vidutiniškai naudotųsi filmotekos paslaugomis 1 – 2 (26 %) arba 3 – 4 kartus (24 %) per mėnesį.
Galbūt (44 %) teiktų prioritetą filmų peržiūrai nacionalinėje filmotekoje, o ne kituose kino teatruose (daugiausiai priklausomai nuo
kainos, kokybės ir turinio/filmų repertuaro). 41 % – teiktų prioritetą.
Filmoteka turėtų būti įkurta Vilniaus miesto centre (50%).
Filmoteka turėtų būti pavaldi Lietuvos Kino Centrui prie Kultūros Ministerijos (41 %).
Bilietų kainos turėtų būti mažesnės, nei kituose šalies kino teatruose (50 %).
Didžioji dauguma respondentų būtų linkusi mokėti už legalų turinį prieinamą per nacionalinės filmotekos el. platformą, vietoje
piratavimo internete (51 %).
Jeigu kino teatras būtų arčiau namų, visuomenė jame lankytųsi dažniau (37 %).
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Reikalingiausios/aktualiausios nacionalinės filmotekos funkcijos/paslaugos:
Kino paveldo ir ankstesniais metais sukurtų nacionalinių filmų rodymas (61%)
El. platforma (58 %)
Nemokami kino seansai (57 %)
Nacionalinių filmų kaupimas (55 %)
Kino mainai ir kt. renginiai, bendradarbiaujant su užsienio filmotekomis (54 %)
Spec. seansai neįgaliesiems (54 %)
Biblioteka ir kino paveldo restauravimas/skaitmeninimas (po 51 %)
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Mažiausiai reikalingos/aktualios funkcijos/paslaugos:
Kavinė/baras (23 %)
Edukacija piratavimo tema (23 %)
Kino salių ir kitų erdvių nuoma (24 %)

Ekspertų apklausos rezultatai, kartu su detaliais visuomenės apklausos rezultatais yra prieinami:
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/10/Viesoji_konsultacija_filmoteka_rezultatai1.pdf

