Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas „Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys“
Projekto tikslas – patraukliais renginiais ir edukacija ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, didinti
skaitymo motyvaciją įtraukiant šeimos narius į patirties dalijimąsi ir domėjimąsi skaitymo istorija.
Terminas: 2016 m. balandžio – spalio mėn.
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.
Projekto partneris – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka visą vasarą kvietė vakus dalyvauti skaitymo
programoje „Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys“. Dažnai guodžiamės, kad atversti ir skaityti
knygas lieka vis mažiau laiko, tačiau, kalbant apie vaikų skaitymą, neturėtume ieškoti
pasiteisinimų... Teigiamas skaitymo poveikis vaikų lavinimui yra pagrįstas tyrimais ir mokslininkų
išvadomis. Biblioteka kvietė tėvelius sujungti pastangas ir bendradarbiauti aktyvinant vaikų
skaitymą.
Pagal programą visose vaikus aptarnaujančiose bibliotekose vaikai, skaitydami knygas, galėjo
fiksuoti skaitymo rezultatus – rinkti teminę lipdukų kolekciją. Lipdukai skirti: už bibliotekoje
pasirinktą ir perskaitytą knygą; už tėvų, senelių, dėdžių ir tetų perskaitytų knygų sąrašų sudarymą;
už papasakotą įdomią, linksmą šeimos istoriją ar sukurtą genealoginį medį; už draugo pakvietimą
dalyvauti programoje. Šeimos nariai: tėveliai, seneliai, proseneliai ir visa giminė galėjo padėti
vaikams tapti skaitymo programos nugalėtojais, paragindami mažuosius dalyvauti programoje,
supažindindami su vaikystėje skaitytomis knygomis, paragindami jas perskaityti, pasidalindami
emocijomis, kurias patyrė skaitydami. Juk pavyzdys užkrečia...
Vaikų skyriuje (Danės g. 7) eksponuota nostalgiškus prisiminimus kelianti vaikiškų knygų, išleistų
1945–1986 metais, paroda. Tėveliai turėjo galimybę aplankyti ją kartu su vaikais. Mažiesiems buvo
įdomu įvertinti jų skaitytų knygų išvaizdą ir turinį. Daugelis leidinių buvo išleisti pakartotinai.
Vaikai matė, kaip keitėsi knygų poligrafija, o vyresnieji susigrąžino vaikystėje patirtas skaitymo
sukeltas emocijas. Iš anksto užsiregistravę turėjo galimybę sudalyvauti teatralizuotame parodos
pristatyme.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vaikų vasaros skaitymo programoje 2016 m.
dalyvavo 548 1–7 klasių moksleiviai.
Vaikai ne tik skaitė knygas, domėjosi, ką vaikystėje skaitė tėveliai, seneliai, dėdės ir tetos, broliai ir
sesutės bet ir dalyvavo įvairiuose susitikimuose. Liepos 22 d. vyko kūrybinis užsiėmimas vaikams
„Kuriame pasaką „gyvai“. Svečiuose dailininkas, rašytojas, knygų iliustratorius Paulius Juodišius.
Spalio 12 d. įvyko baigiamasis vasaros skaitymo programos renginys, kurio metu patys aktyviausi,
kūrybingiausi, draugiškiausi ir labiausiai skaitantys programos dalyviai susitiko su rašytoju Tomu
Dirgėla.
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