
                                                                                   
Grundtvig Partnership „Inside Views“ – Working paper 

  

 
The use of social anthropological approach in cultural, intercultural and civic education, in 

community work.   
Project’s/initiative’s profile in two languages [ENG] 

 
Socialinės antropologijos pritaikymas kultūriniame, tarpkultūriniame ir pilietiniame ugdyme  

bei vystant vietos bendruomenės [LT]  
 

  

Name of the project 

Projekto pavadinimas 

“Street Blog” (Web_0): bringing online communication tools to the streets 

“Gatvės blogas” (Web_0): online komunikacijos įrankių perkelimas į gatves.  

Implemented / initiated by: 

 

 

 

Įdiegta / iniciatyvos autoriai 

 

 

Creative group “Laimikis.lt” (registered as NGO in 2009). Authors: Jekaterina 

Lavrinec (media and urban studies) & Julius Narkūnas (architecture and 

advertising). Contacts: Jekaterina.Lavrinec@gmail.com, Julius@Laimikis.lt  

 

Kūrybinė grupė “Laimikis.lt”(2oo9 užregistruota kaip VŠį). Koncecpijos 

autoriai: Jekaterina Lavrinec (miesto antropologija ir medijų studijos) ir Julius 

Narkūnas (architektūra ir reklama). Kontaktai: 

Jekaterina.Lavrinec@gmail.com, Julius@Laimikis.lt 

Duration and Place 

Trukmė ir vieta 

2oo9-2o14, Lithuanian cities, later – Scotland, Russian cities, Tallinn.  

2oo9 – 2o14, Lietuvos miestai, vėliau – Škotijos, Rusijos miestai, Talinas.  

Goal and objectives 

 

 

 

 

 

 

 

Our practical goal was twofold: 1) to provide citizens with an open 

discussion platform (“Street Blog”), by developing a playful and effective 

format of communication by combining traditional forms with Web 2.0 

applications, which could be easily used by various citizen groups of various 

ages. 2) to revitalise public spaces by installing an open mobile discussion 

platform.  

Our theoretical goals were: 1) to revise the concept of “social media”, 

proposing a wider understanding of what the media is (including the 
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Tikslai ir uždaviniai 

concept of public spaces as media) and 2) to explore how the reinterpreted 

traditional tools of communication can be used for building open 

communication spaces in the physical city space.  

 Mūsų tikslas buvo dvigubas: 1) sukurti atvirą diskusijų platformą (“Gatvės 

Blogą”), skirtą skirtingų amžiaus miestiečiams, 2) atgaivinti viešasias miesto 

erdves, instaliuojant jose mobilią diskusijų platform. Mūsų užduotis buvo 

išvystyti žaidybinį ir efektyvų komunikacijos formatą, derinant tradicines 

komunikacijos priemones su Web 2.0 aplikacijomis, kurios galėtų būti 

lengvai naudojamos skirtingų miestiečių grupių, skirtingų kartų. Mūsų 

teorinis interesas buvo dvigubas, siekėme: 1) Atlikti paplitusio “socialinės 

medijos” koncepto reviziją, išvystant platesnį supratimą, kas yra medijos, ir 

kaip jos gali būti naudojamos viešosiose erdvėse; 2) Atskleisti tradicinės 

komunikacijos įrankių (interpretuotų pro “socialinių medijų” koncepto 

prizmę) galimybes, formuojant miestiečių tinklus ir pletojant komunikacines 

platformas fizinėje miesto aplinkoje.   

Target group  

 

 

 

 

 

 

Tikslinė grupė  

All groups of citizens. Both users of traditional media (fans of hand-writing) 

and active users of social platforms. Territorial target groups: residents of 

residential areas, users of central city areas. The target group depends on 

the place where “WEB_0” tools are installed. Starting with the format of 

street installation, addressed to every passer-by we moved to designing 

“WEB_0” tools for neighbourhood communities. 

 

Visos amžiaus grupės, visos miestiečių grupės. Aktyvūs socialinių platformų 

naudotojai bei rašto ranka megėjų. Tikslinė grupė priklausė nuo vietos, 

kurioje buvo įrengiamas “Gatvės Blogas”, kurio dizainas koreguojamas 

priklausomai nuo konteksto ir tikslų. Per šiuos metus Gatvės blogas iš gatvės 

instaliacijos transformavosi į vietos bendruomenėms pritaikytą priemonę.  

Financed by: 

 

 

Finansavimas 

Self-financed (NGO “Laimikis.lt”). Further versions of the Street Blog were 

built with a support of British Council, Sterling municipality, Summer School 

“Interactive city”, etc.  

Finansuojamas iš VŠį “Laimikis.lt” lėšų. Vėlesnės Gatvės Blogo versijos buvo 

finansuojamos remiant Britų Tarybai, Sterlingo miesto savivaldybės, vasaros 

mokyklos “Interaktyvus miestas” dalyvių, etc.  

Short description of the project (the 

main phases of the project)  

 

 

 

 

 

A mobile interactive installation is installed in various city spaces for to 

initiate written and verbal discussions on burning topics (for example, the 

reconstruction of the central square) or exchanging messages. Urban spaces, 

where the Street Blog was installed were activated by attracting people. 

“Street Blog” has also turned into a platform for exposing small art-works of 

young people, who search for the place to show their talents and inspired 

the next project “Street Komoda”. The platform is connected to a web-
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Projekto ir fazių aprašymas 

application (blog, facebook, etc), for to ensure a link between online and 

offline environments.  

Mobili instaliacija, skirta miestiečių diskusijoms viešosiose erdvėse, 

įrengiama įvairiose miesto vietose. Ji tarnauja ir kaip gyvų diskusijų vieta, ir 

kaip vieta žinutėms rūpimomis temomis talpinti, taip pat ji spontaniškai 

virsdavo vieta eksponuoti menininkų darbams. Platforma turi “veidrodį” 

internete (blogas, facebookas, etc.), kur tapinamos praeivių žinutės ir 

diskusijų turinys.  

 

Outcomes  

 

 

 

 

Rezultatai 

A developed platform for discussion appeared to be very effective both 

as a communication tool and as a tool for revitalisation of public spaces. 

A wide target group was reached, each time a group of returning users 

and a network of citizens was formed and developed.   

 

Išvystyta diskusinė platform “Gatvės blogas” pasirodė itin efektyvi ir kaip 

komunikacijos įrankis, ir kaip viešųjų erdvių gaivinimo priemonė. 

Kiekvieną kartą pavykdavo suformuoti grupes grįžtančių platfromos 

naudotojų ir išvystyti miestiečių tinklą.  


