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PRIKLAUSYMO VIETAI PATIRČIŲ KŪRIMAS KAČERGINĖJE 

Manifestas 

Diala Naphan, Elif Selena, Melek Pinar 

 

Pažymėjus neginčijamą estetinę ir rekreacinę gamtinių išteklių, tokių kaip miškas ir Nemunas vertę, 2017 

metais Kačerginei suteiktas kurorto statusas. Vis dėlto, tyrinėjant miestelio erdves tampa aiškus ir 

kultūrinis vietos identitetas, kurio ištakų galima ieškoti istoriniame tarpukario laikotarpio miestelio etape 

– Kačerginė buvo formuojama kaip neatsiejama modernėjančio Kauno rekreacinė erdvė. Ryškiausi 

pastebėti kultūriniai vietos identiteto bruožai – subalansuotas gamtos ir žmogaus veiklos, taip pat 

privatumo ir viešumo santykis, matoma privačių erdvių harmonija. Pastebimi ir vizualiniai gyvenamosios 

architektūros bruožai.  

Projekto tikslai – pakitus vietos statusui, siekiama sukontroliuoti savaiminį vietos kultūrinio identiteto 

pokytį, skatinti vietos ekonomiką, atgaivinti bendruomenę, apsaugoti gamtinius išteklius.  

 

Koncepcija: 

1. Priklausymo vietai patirtis (psichologinių sąlygų pokyčiai) 

Siekiant išsaugoti vietos kultūrinį identitetą, siūloma tipinės Kačerginės vilos prototipo esminius bruožus 

pritaikyti miesto kaip atvirų namų atvykusiems koncepcijai. Priklausymo vietai, namų patirtis gali būti 

kuriama sumodeliuojant daugiafunkcines erdves darbui, poilsiui ar komunikacijai, taip pat sukūrus sąlygas 

prisijungti prie vietos bendruomenės. Šios idėjos įgyvendinimo pavyzdžiai – atviros vietos sodininkystei, 

terasos, lauko erdvės darbui ir t. t. 

2. Skirtingų Kačerginės miestelio erdvių – centrinės miesto, upės ir miško dalių, vienijimas 

(erdviniai pokyčiai) 

Naudojant vietos gyvenamosios architektūros būdingas vizualines charakteristikas, siūloma suvienyti 

minėtų daugiafunkcinių erdvių dizainą - taip jungiant skirtingas miesto erdves ir skatinant socialinį 

ateities potencialą. Turint omenyje tai, jog vietos gyventojų istorinėje atmintyje Kačerginė išlikusi kaip 

vieta burtis bendruomenei, tiek erdvių, tiek socialinis vientisumas suprantamas kaip svarbi siekiamybė.  

 



DESIGNING THE SENSE OF BELONGING IN THE RESORT TOWN OF KAČERGINĖ 

Manifesto 

Diala Naphan, Elif Selena, Melek Pinar 

 

Kačerginė has just recently regained the legal status of resort. The government has recognized the 

aesthetical and recreational significance of natural resources of the place such as the forest and river. 

However, through our investigation, we found out that there is also a strong cultural identity of the place. 

The cultural identity of the place started to emerge in the interwar period as the resort was an integral 

part of the modernizing Kaunas. The most remarkable local characteristics of the place are not only as 

the balanced relationship between nature and human activities, but also domesticity and exposed harmony 

of private spaces. The characteristics of the place include the visual features of dwelling too. 

The purpose/goal is to conserve the local identity and characteristics of the place while 

managing the change created by the new status, to increase local economy and income for the 

community, to revitalize the local community and to preserve the nature. 

 

The concept: 

1. The experience of the sense of belonging (change of psychological condition of the place) 

By focusing on conserving the cultural identity of the place, the idea is to apply the characteristics of 

the prototype of typical private villa of Kačerginė for the concept of the town as an outdoor home 

for arrivals. The sense of belonging, of being like home can be created by offering the arrivals to use 

multifunctional stations for work, leisure or communication, opportunity to join the community, etc. 

The examples of implementation of this idea is public garden, open air stage, terraces, open air work 

places, etc. 

2. Increased network between different areas of Kačerginė – riverside, forest and central town 

(spatial change) 

By using abstract visual features of dwelling and by creating the functional network of living stations, 

the idea is to connect the different parts of the town to promote different kinds of social activities. 

 

 

 



 



 


