
Maloniai kvie?iame dalyvauti renginiuose

"KINIJOS 

DIENOS LIETUVOJE 

2010"

Partneriai: 

www.lt.china-embassy.org/

Vilniaus universiteto Orientalistikos centras 
www.oc.vu.lt

Lietuvos sveikatos mokslø universitetas 
www.kmu.lt

Lietuvos ir Kinijos prekybos asociacija 
www.lkpa.lt

Ajurvedos SPA "Shanti" 
www.ajurveda.lt

Vynas ir gardësiai "La vinia" 
www.lavinia.lt

"Baltijos vizijos grupë" 
www.balticvisiongroup.org

Kino teatras "Pasaka" 
www.kinopasaka.lt

Kiniðki sveikatos preparatai 
www.fohow.lt Kinø restoranai "Aromatinis rûkas", "Rytai", "Pekino svetainë" Lietuvos radijas ir televizija 

www.ltv.lt

Renginiø fotografas Vytautas Daraðkevièius

Bendradarbiaujant su Kinijos Liaudies Respublikos Ambasada Lietuvoje 

Dainiaus Butvilo klinika 
www.kinumedicina.lt 



 Iðkilmingas asociacijos "Lietuvos ir Kinijos forumas" steigimas Mykolo Romerio universitete 
Vilniuje
Parodø "Orientalistikai Lietuvoje - 200" ir "Žvilgsnis á Kinijà" (fotografas Vytautas Daraðkevièius) 
atidarymas LR Uþsienio reikalø ministerijoje
Vytaro Radzevièiaus ir Martyno Starkaus kelioniø áspûdþiai "Pagaminta Kinijoje" / Kino teatre 
"Pasaka" Vilniuje
Kinijos filmø savaitës atidarymas / "Hutongo dienos" / Kino Teatre "Pasaka" Vilniuje

Kinijos filmø savaitë / "Tûkstanèius myliø nukeliavau að sau vienas" / Kino Teatre "Pasaka" 
Vilniuje

Kinø minties istorijos prof. Deborah A. Sommer (JAV) vieša paskaita "Konfucijus ir globalizacija: 

Tradicinës kultûros išlikimas moderniojoje Kinijoje" Vilniaus Universiteto Orientalistikos centre 

 

Diskusija „Lietuva ir Kinija: transporto logistikos potencialas“: Baltijos vizijos grupës studijos 

“Transporto mazgo sukûrimas Lietuvoje: Kinijos potencialas” pristatymas LR Uþsienio reikalø 
ministerijoje
Tradicinë kinø medicina su daktaru Dainiumi Butvilu (paskaita, qigong ir taijiquan praktikos 
praktikos, asmeninës konsultacijos) Ajurvedos SPA centre "Shanti" Vilniuje
Kinijos filmø savaitë / "Jazminas" / Kino Teatre "Pasaka" Vilniuje

 

Kinijos filmø savaitë / "Sëlinantis tigras, tûnantis drakonas" / Kino Teatre "Pasaka" Vilniuje

Visà savaitæ kinø maisto restoranuose "Aromatinis rûkas", "Rytai" ir "Pekino svetainë" Vilniuje 
specialiems patiekalams taikoma 15% nuolaida, o visi lankytojai dalyvauja loterijose. 
Dovanos - kinø kaligrafijos ar tapybos darbai. 
Kinø maisto restoranuose loterijø laimëtojø apdovanojimai.

Pasaulinëje parodoje EXPO 2010 Ðanchajuje/Kinijoje 

spalio 25 d. - Lietuvos diena. 

Ta proga Lietuvoje - Kinijos dienos. 

Susitikime, paþinkime, atraskime, draugaukime! 
Visi renginiai - nulis lito. 

Daugiau informacijos: 

Gabija Vitkevièiûtë / +370 618 58833 / info@lt-cn.lt
www.lt-cn.lt

12 val. 

*** 16 val. 

16.30 val. 

17.15 val. 

15 val. 

17 val. 

*** 10 val. 

17 val.

 

17 val. 

 

23 val. 

17 val. 

Pirmadiená, spalio 25 d.

Antradiená, spalio 26 d. 

Treèiadiená, spalio 27 d.

Ketvirtadiená, spalio 28 d. 

Penktadiená, spalio 29 d. 

Sekmadiená, spalio 31 d. 

*** dël parodø atidarymo spalio 25 d. 16 val. registruotis adresu dovile88@yahoo.com, o á 
spalio 28 d. diskusijà – adresu neringa.urboniene@urm.lt


