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Geografijos naktis 2023
Tarptautinė geografijos populiarinimo renginių platforma
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Viso pasaulio geografijos profesionalai ir entuziastai   
organizuoja viešus geografiją populiarinančius renginius tą pačią dieną



"Geografijos naktis"– viešų geografinių fiesta, pirmąkart surengta Kroatijoje, 
Zadaro mieste 2016 m. Nacionaliniu mastu ją pirmąsyk inicijavo Prancūzijos 
Nacionalinis geografijos komitetas 2017 m.. Europos geografinių asociacijų 
organizacijos EUGEO pastangomis ši renginių platforma išplito Europoje, o 
propaguojant Tarptautinei geografų sąjungai IGU ir UNESCO – visame pasaulyje. 
Tarptautinės Geografijos nakties koordinatorius Lietuvoje 
– Lietuvos geografų draugija (LGD).



2021 m.



Viešų geografiją populiarinančių 
renginių  platforma

§ Plačiai prieinami vieši renginiai

§ Kūrybiškas geografijos  ir jos teikiamų naudų visuomenei pristatymas

§ Žinios: akademinės ir populiariosios geografijos jungtis, žinių mainai ir sklaida

§ Geografija veiksme: geografijos ir geografinių veiklų, pačių geografų įvairovei 
at [sis] skleisti

§ Dalyvaujamojo pobūdžio, demokratiški, buriantys susiėjimai 

§ Viduje ir lauke, dieną, vakare ar naktį - kuo įvairesniems žmonėms 



Veiklų tikslai

• Geografijos mokslo ir disciplinos populiarinimas
§ Siekis perkelti geografijos srities renginius iš mokslo centrų į periferijas
§ Geografijos mokymas ir akademinių geografinių žinių mainai
§ Geografijos profesijos ir darbų, kuriuos atlieka geografai, pristatymas
§ Aktualių problemų sprendimas 
§ Vaizdumas, patirtis, įtrauktis
§ Nauda ir džiaugsmas, kurį teikia geografija
§ Asmenybės augimas su geografija



Renginių formos

• Konferencijos, diskusijos, debatai, pristatymai, pokalbiai
§ Originalūs geografiniai projektai, gamtinių ir visuomeninių procesų 

tendencijų komentarai ir kt.
§ Geografiniai žaidimai, šokiai, dainos, degustacijos, konkursai, pasirodymai 
§  Ekskursijos, žygiai, teminiai pasivaikščiojimai, pasivažinėjimai dviračiu 

mieste/parke, kurių metu pristatomos įvairios geografinės žinios ir tuo 
pačiu gilinamasi į tai, kaip žmonės suvokia vietovę
§ Interviu, kraštovaizdžio kaitos, gamtinių ir visuomeninių procesų eigos 

analizavimas (palyginimai, tendencijos...)
§ Piešimas, fotografija, GIS ir kartografavimas, žemėlapiai ir kt. 
§ Parodos ir kt....
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Registruokite savo renginį tarptautinėje 
geografinių renginių platformoje

iki 2023 m. vasario 5 d.
https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2022-geonight-edition/



https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2022-geonight-edition/



Pasiūlykite savo renginį iki vasario 5 d.
• Kontaktinis asmuo, jo el.p.
• Renginio pavadinimas
• renginio tipas (gyvai/nuotoliu...)
• Šalis, miestas, adresas
• Organizatorius (įstaiga)
• Pradžia (laikas)
• Trumpas apibūdinimas, įskaitant santrauką anglų kalba
• Kas organizuoja (studentai, mėgėjai...)
• Pastabos

https://www.geonight.net/propose-an-event-for-the-2022-geonight-edition/



   TOBULĖKIME
...Geografijos naktis LT 
   vyks jau 5 kartą...



Pasiūlykime geografinį renginį pasauliui... 

• kad ir kokia būtų tema ar idėja, ji turi būti atskleista geografiškai, turi akcentuoti 
geografines idėjas, žinias, asmenybes, veiklas, technologijas, geografijos svarbą

• aukime su geografija - ieškokime svarbių geografinių problemų sprendimo
• dalinkimės turimomis ir kurkime naujas geografijos žinias 
• parodykime, kokią reikšmę turi geografija mūsų kasdieniniam gyvenimui
• atsiverkime savo miestui, visai Lietuvai ir/ar tarptautinei bendruomenei
• išnaudokime turimus ryšius ir draugus pasaulyje - kad galėtų nors simboliškai 

prisijungti tarptautinė publika
• pasirūpinkime tinkamu renginio viešinimu, užtikrinkime tarptautinės Geografijos 

nakties platformos atributikos naudojimą
• informuokime Lietuvos geografų draugiją prieš, o po renginio surašykime ir 

paviešinkime ataskaitą, kurios santrauka - anglų kalba



Bus 
sukurtas 
tinklalapis 
kiekvienam 
renginiui - 
pasinaudo-
kime tuo!

2023



Susitikime, 
švęskime geografiją!
#Geografijosnaktis2023
#GeoNight2023LT
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