Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas „Interaktyvi bibliotekos palapinė“
Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę
veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę
biblioteką, taip prisidedant prie Bibliotekų metų paminėjimo renginių.
Terminas: 2016 m. birželio – liepos mėn.
Projektą iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė.
Projekto rėmėjai: „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Baltic Pallets“, UAB „Verslo
žinios“, UAB „BIOeco“.
Partneriai: Klaipėdos laikrodžių muziejus, Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės
biblioteka, VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“, VŠĮ „Robotikos mokykla“, Klaipėdos valstybinis
muzikinis teatras, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės, Lietuvos
aklųjų biblioteka, „Art Figura“, „Vakarų žaidimų klubas“.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka savaitei (liepos 19–23 d.) persikėlė į interaktyvią
palapinę – tai tarsi sumažinta naujoviška biblioteka, kurioje visi, tiek maži, tiek dideli, galėjo rasti
pačios įvairiausios veiklos. Drauge su kitomis kultūros bei meno įstaigomis vasaros laikotarpiu
savaitei sukūrė kultūrinę – edukacinę laisvalaikio zoną po atviru dangumi. Viešindami turimus
kultūros išteklius, informacijos fondus, šiuolaikinę infrastruktūrą, modernias technologijas ir
darbuotojų kompetenciją bei patirtį biblioteka prisidėjo ne tik prie kultūros kvartalo įveiklinimo
Klaipėdos senamiestyje, darnios ir sumanios visuomenės kūrimo, bet ir prie LR Seimo paskelbtų
Bibliotekų metų paminėjimo. Kviesdami apsilankyti interaktyvioje palapinėje, siekėme sugriauti
mitus ir atskleisti, kokia iš tiesų yra šauni, draugiška, inovatyvi ir atvira biblioteka!
PROGRAMA
LIEPOS 19 D.
11.00 val. Rytinė mankšta, spauda ir kava.
12.00 val. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis vaikams ir jų tėveliams „Knygos personažai atgyja“.
14.00-16.00 val. Nostalgiškus prisiminimus kelianti spaudinių paroda „Mano šeima skaitė, skaito ir
skaitys“ (1945–1986 m. laikotarpio knygos): vaikai susipažino, pavartė ir išgirdo, kokias knygas
vaikystėje skaitė jų tėveliai, seneliai (teatralizuoti pristatymai 14.00 ir 15.00 val.).
16.00-17.00 val. MANO ŠEIMOS ISTORIJA – IŠSAUGOK ATMINTĮ!
• „Vaikščiojantis medis“ – edukacija 5–8 metų amžiaus vaikams, paprastai ir nuotaikingai
supažindinanti su giminės medžio braižymu.
• Tėveliams – pažintinė paskaita „Genealoginės informacijos paieška ir medžių braižymas. Ką
būtina žinoti?“ (nuo 16.00 val.).
17.00-18.00 val. Koncertavo LASS Klaipėdos miesto folkloro ansamblis „Spingsulė“ (vadovė S.
Mačernienė), liaudiškos muzikos kapela „Vyra“ (vadovas Juozas Staniulis) ir pagyvenusių žmonių
šokių kolektyvas (vadovė Ilona Pocevičiūtė).

18.00-19.00 val. klasikinių bardų Jono Baltoko ir Alvydo Stalaučinskio dueto „Gerąja prasme“
koncertas.
Savaitės konkursas #seimosnuotrauka – įsiamžinę prie žaismingos fotografavimosi sienelės ir
nuotrauką pasidalinę „Facebook“ socialiniame tinkle ir dalyvavo nuotraukų konkurse! Daugiausiai
„Patinka“ paspaudimų surinkusios nuotraukos autorius apdovanotas. Prizas – knygyno dovanų
kuponas.
Dienos renginių akimirkos:
https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1224843184215986
LIEPOS 20 D.
11.00-12.00 val. Rytinė spauda ir kava.
12.00-16.00 val. Klaipėdos laikrodžių muziejaus edukacinė programa šeimai „Pasigamink tikrą
veikiantį laikrodį pats“.
16.00 val. Teorinė ir parodomoji makiažo sau pamoka merginoms. Vasaros tendencijos. Veido
modeliavimo ir akių makiažo technikos.
18.00-19.00 val. Bell Riots elektroninė muzika: 1980–1990 m. plokštelių garsai.
Dienos loterija – trijų edukacinių užsiėmimų dalyviai laimėjo bibliotekos rėmėjų dovanas.
Dienos renginių akimirkos:
https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1225543020812669
LIEPOS 21 D.
11.00-12.00 val. Rytinė mankšta, spauda ir kava.
11.00-13.30 val. Laisva kūrybinė banga „Kuriantys klaipėdiečiai poezijos jūroje“. Eilių apie jūrą
skaitymas pačioje miesto širdyje – Klaipėdos senamiestyje!
14.00-17.00 val. Pažintinė programa „Išbandyk save 3D mieste“: kūrybinės dirbtuvės su 3D
spausdintuvu, virtuali ir papildyta realybė, robotai, QR labirintai mažiesiems, Arduino ir Little bits
elektronika, Xbox žaidimai ir pramogos.
17.00-19.00 val. Muzikinis netikėtumas: kvietėme muzikuoti su Linu Švirinu ir jo instrumentais –
bumbekliais.
Dienos akcija „Kryžiažodis“ – teisingai išsprendę loterijos būdu laimėjo žurnalo „Iliustruotasis
mokslas“ prenumeratą.
Dienos renginių akimirkos:
https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1226221164078188
LIEPOS 22 D.
11.00-12.00 val. Rytinė mankšta, spauda ir kava.
12.00-15.00 val. Kūrybiniai užsiėmimai vaikams „Kuriame pasaką „gyvai“. Svečiuose dailininkas,
rašytojas, knygų iliustratorius Paulius Juodišius.
15.00-18.00 val. Stalo žaidimų popietė vaikams ir suaugusiems su „Vakarų žaidimų klubo“
komanda.
18.00–19.00 val. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių muzikos
grupės „Outburst“ koncertas.
Dienos akcija „Kryžiažodis“ – teisingai išsprendę loterijos būdu laimėjo žurnalo „Iliustruotasis
mokslas“ prenumeratą.
Dienos renginių akimirkos:
https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1227140953986209
LIEPOS 23 D.
11.00-12.00 val. Rytinė spauda ir kava.

11.00-13.00 val. Meno edukacija šeimai „Susikurk sau taupyklę“: iš gipso išlietų skulptūrėlių
dažymas. Praktiška, miela ir labai originali dovana patiems mažiausiems šeimos nariams ir visiems
kitiems! Skulptūrėles dovanojo „Art Figura“.
13.00-15.00 val. Pažintinė programa „Išbandyk save 3D mieste“: kūrybinės dirbtuvės su 3D
spausdintuvu, virtuali ir papildyta realybė, robotai, QR labirintai mažiesiems, Arduino ir Little bits
elektronika, Xbox žaidimai ir pramogos.
15.00-17.00 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos literatūrinio stalo
žaidimo „Knygosūkis“ popietė.
17.00-19.00 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro atlikėjų pasirodymas.
Dienos renginių akimirkos:
https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1227897057243932
Apie interaktyvią bibliotekos palapinę žiniasklaidoje:
Klaipėdos senamiestyje įsikurs interaktyvi bibliotekos palapinė
http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/klaipedos-senamiestyje-isikursinteraktyvi-bibliotekos-palapine-760516
Senamiestyje - interaktyvi bibliotekos palapinė
http://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/senamiestyje---interaktyvi-bibliotekos-palapine1477013/
Karlskronos aikštėje – gausybė veiklų
http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/karlskronos-aiksteje-gausybe-veiklu761086
Į Danės krantinę Klaipėdoje kviečia interaktyvi biblioteka
http://kultura.lrytas.lt/literatura/i-danes-krantine-klaipedoje-kviecia-interaktyvi-biblioteka.htm
Karlskronos aikštėje lakstė Karlsonas
http://kalbaklaipeda.lt/karlskronos-aiksteje-lakste-karlsonas/
„Balticum“ žinių reportaže nuo 21.15 min.
https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/vb.1027033214050304/1061869577233334/?type
=2&theater

Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt

