DIENOS RESTORANAS: JUDĖK ;)
Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių filialas

Nacionalinė regionų plėtros agentūra Šiaulių filialas vykdo Šiaulių miesto savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektą „Dienos restoranas: JUDĖK ;)“.
Projektu siekiama prisidėti prie Šiaulių miesto įvaizdţio formavimo bei kultūrinio gyvenimo
aktyvinimo, organizuojant seminarų ciklą apie inovatyvaus „Vienos dienos restoranas“ judėjimo
įgyvendinimą bei rezultatų sklaidos konferenciją.

DIENOS RESTORANAS ATVERIA AKIS, DURIS IR BURNAS
 Restaurant Day (Ravintolapäivä) yra tarptautinis kulinarinis karnavalas ir judėjimas, kuris
suteikia galimybę kiekvienam atsidaryti restoraną, kavinę ar barą ten kur nori vienai dienai.
 Tarptautinio

judėjimo

„Dienos

restoranas“ (www.restaurantday.org) koncepcija apima

miesto kultūros, miesto gyvenimo būdo renginius, netikėtose viešosiose ir privačiose erdvėse
pateikiant maistą.
 Restoranų dienos iniciatoriai: Timo Santala, Kirsti Tuominen, Antti Tuomola and Jyrki
Vanamo.
 Kilmės šalis: Suomija. „Dažnai sakoma, kad suomiai ramūs ir net nuobodūs, bet Restoranų
diena įrodė, kad kartą suteikta galimybė ir mažas, švelnus smūgis, gali būti stebinančiai
novatoriškas, atviras ir įdomus.“ (K.T).
 Pirmoji šventė įvyko 2011 m. gegužės 21 d. Helsinkyje, internetu (facebook paskyra)
išplatinus informaciją, kur bus padengti trumpalaikio restorano stalai ir koks parengtas meniu.
 LOGO: Raidelė R, kuri privaloma visiems, kurie atsidaro restoraną!
 Vienos dienos restoranų judėjimo dalyviai – svajotojai ir entuziastai, gaminantys tai, ką
mėgsta patys ir nuoširdţiai vaišinantys kitus.
 Niekas nekontroliuoja maisto gaminimo procesų: gaminama ir vietoje, ir patiekiamas jau
pagamintas maistas. Laikomasi principo “kuo daugiau laisvės duodi žmonėms, tuo jie
atsakingiau viską daro”.
DIENOS RESTORANŲ APDOVANOJIMAI
• 2011: Suomijos prizas, Suomijos Švietimo ir Kultūros Ministerija
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„Restoranų diena tikriausiai įtakojo Suomijos kulinarinę kultūrą daugiau nei kas nors
kitas nuo kai 1969 alų buvo leista parduoti prekybos centruose“ - Paavo Arhinmäki, Suomijos
Švietimo ir kultūros ministras.
• 2011: Metų kultūrinis renginys, Helsinkio miesto bibliotekų ir kultūros komitetas
„Restoranų diena keičia Helsinkio „veidą“ suburiant žmones centre. Restoranų diena yra nauja ir
stebinanti. Tai kultūra sukurta žmonių žmonėms“ - Anni Sinnemäki, Helsinio miesto bibliotekų ir
kultūros komiteto vadovė, buvusi Suomijos darbo ministrė.
• 2011: Metų kulinarinis fenomenas, Gloria Food & Wine ţurnalas
• 2012: Geriausias renginys, Helsinkio turizmo centras
• 2013: Danijos kulinarinis Metų renginys, Mat+Medier ţurnalas
• 2013: Produktyviausias Suomijos renginys, Menų ir kultūros Sąjunga
• 2014: Suomijos kelionių apdovanojimas, Suomijos verslo fondas
• 2014: Vartotojų Metų apdovanojimas, Suomijos vartotojų sąjunga
BŪTINA ŢINOTI:
 Iki 2016 m. geguţės mėnesio šventė vykdavo keturis kartus per metus.
 2016 m. Restoranų diena yra kiekviena diena, o pasaulinė Restoranų diena vyks kiekvienų
metų gegužės mėnesio trečią šeštadienį t.y. Restoranų dienos gimimo diena!!!
 Vykdoma

privaloma

išankstinė

restorano

REGISTRACIJA

svetainėje

www.restaurantday.org, tam, kad visi dalyvaujantys galėtų Jus pamatyti.
 Renginio „vinys“: vieta, laisvė ir vaizduotė.
 Taip pat atminkite, kad būtina papasakoti apie artėjančius renginius savo draugams bei
pasidalinti socialiniuose tinkluose apie būsimą įvykį. Sukūrus facebook„o įvykį juo reikia
pasidalinti su judėjimo pagrindiniu profiliu.

KVIEČIAME
2017 m. gegužės mėn. 20 d. (šeštadienis)
įsitraukti į pasaulinį judėjimą
ir
Šiaulius nustebinti nuostabiais savais RESTORANAIS.
Kilus klausimams, diskusijoms kreipkitės į Akvilę Jagučanskytę telefonu 841 552061 arba el.paštu info@nrda.lt

