Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas „Medijos - kas, kodėl ir kaip?“
Projekto tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus prasmingai, efektyviai, kūrybiškai naudotis ir kurti
kokybišką tekstinį, vizualinį ir audiovizualinį turinį medijose, pasitelkiant kritinį mąstymą bei
pagarbą autorinėms teisėms.
Terminas: 2017 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 15 d.
Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, UAB „Mūsų laikas“, KU
Socialinių mokslų fakulteto Medijų laboratorija.
Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Trumpas projekto pristatymas. Šiuolaikinėmis visuomenės informavimo priemonėmis
perduodama informacija yra patraukli bei paveiki, bet jos panaudos dėka galima lengvai iškreipti
realios žinios turinį. Dėl šios priežasties vis plačiau pripažįstama, kad greta tradicinio raštingumo
taip pat būtina ugdyti medijų ir informacinį raštingumą. Ši raštingumo forma sudaro galimybes
visuomenei ne tik naudotis medijomis, bet ir kritiškai vertinti jų turinį. Šio projekto metu,
bendradarbiaujant su profesionalais iš medijų srities ir miesto švietimo įstaigomis, bus
organizuojamos veiklos, įgalinančios dalyvius atskirti realų šiuolaikinės žiniasklaidos informacijos
turinį nuo manipuliacinio. Kartu ugdant kūrybišką naudojimąsi medijomis. Projekto metu vyks:
praktinė paskaita „Tekstas medijose – kas ir kaip?“, praktiniai mokymai „Vaizdo medžiagos
ruošimas komunikacijai ir vaizdų autorinės teisės“, medijų laboratorija kartu su Klaipėdos
universiteto laborantais ir kt. renginiai. Šis projektas yra skirtas jaunimui.
Spalio 7 d. 12.00–15.00 val. praktiniai mokymai „tekstas medijose. kas ir
kaip?“: kaip parengti kokybišką tekstą, kuriuo būtų geriausiai
iškomunikuotas norimas pranešimas skirtingais medijų kanalais (spaudoje
bei socialinėse medijose). Užsiėmimas skirtas lavinti pradedančiųjų ar kiek
pažengusiųjų tekstų kūrėjų gebėjimus medijų aplinkoje. Dalyvių buvo
prašoma atsinešti savarankiškai parengtą tekstą ar idėją, ką norėtų
aprašyti. Lektorė Vaida Stepanovaitė, platformos „Arthesis“ meno
vadovė.
Spalio 21 d. 12.00–16.30 val. „vaizdo medžiagos ruošimas komunikacijai
ir vaizdų autorinės teisės“. Buvo supažindinama su pagrindiniais
skaitmeninei erdvei skirtais maketų parametrais bei autorinėmis naudojamų resursų (nuotraukų,
iliustracijų ir kt.) teisėmis; kuriami Facebook ir kitų socialinių tinklų vizualiniai elementai
naudojantis įvairiomis nemokamomis grafinėmis programomis. Lektorė Rūta Stepanovaitė,
platformos „Arthesis“ ir „Kabineto“ viena steigėjų, vizualinio identiteto kūrėja. VDA Taikomosios
grafikos specialybės magistrantė, 7 metus dirbanti laisvai samdoma grafikos dizainere. 3
pastaruosius metus inicijuoja ir vykdo edukacines veiklas menotyros, kultūros vadybos, kūrybinių
industrijų, dailės specialybių studentams, būsimiems meno vadybininkams, įmonių darbuotojams
grafinio dizaino plotmėje bei vadovauja studentams specialybinės/vasaros praktikos metu.

Spalio 14 d. 13.00 val. Jaunimo skyriuje (Tilžės g.9) kvietėme į susitikimą
su feisbuko žvaigžde Geležine Lape „Tavo įvaizdžio kūrimas ir socialiniai
tinklai“.

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius (Tilžės
g. 9) lapkričio 6, 13, 20, 27 dienomis kvietė besidominčius į Medijų
laboratorijos užsiėmimus su Klaipėdos universiteto laborantais.
Lapkričio 6 d. 15.20-18.30 val. „10-ties žingsnių mokymas pradedantiems
filmuoti“.
Lapkričio 13 d. 15.20-16.50 val. „Medijų laboratorija, ką joje veikia
laborantai?“.
Lapkričio 20 d. 15.20-18.30 val. „Vaizdo montažas pradedantiesiems“.
Lapkričio 27 d. 15.20-18.30 val. „Savo turimos vaizdo medžiagos
montažas“.
Mokymų metu buvo sukurtas video https://www.youtube.com/watch?v=Txz4Gwz5qps
Nemokami užsiėmimai vyko Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Minijos g. 153.
Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt

