Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas „Pas skaitytojus keliaujanti biblioteka“
Projekto tikslas – inovatyviais būdais atverti bibliotekoje sukauptus informacijos lobius jaunimo
tautiškumo, patriotiškumo, bendruomeniškumo jausmams ugdyti.
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.
Terminas: 2015 m. rugpjūčio – gruodžio mėn.
Projekto metu vyko kilnojamosios knygų parodos, plakato kūrimo konkursas ir lietuviškiausių
knygų rinkimai moksleiviams, susitikimai-diskusijos.
Spalio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filiale (Taikos pr.
79/81A) vyko Lietuvos nepriklausomybės metais išleistų knygų parodos „Iš kur atėjome? Kas
esame? Kuo būsime?“ atidarymas bei pristatymas.
Knygų paroda atveria duris į Lietuvos praeitį, dabartį ir spėjamą ateitį. Surinkta daugiau kaip 100
lietuvių rašytojų istorijos, geografijos, publicistikos, psichologijos, teologijos, grožinės literatūros ir
kitų leidinių, atveriančių duris į Lietuvos praeitį, dabartį ir spėjamą ateitį.
Pempininkų filiale (Taikos pr. 79/81A) paroda veikė iki spalio 29 d., po to keliauvo į Klaipėdos
miesto mokyklas:
spalio 29 – lapkričio 6 d. „Žemynos“ gimnazijoje,
lapkričio 9 – 13 d. „Varpo“ gimnazijoje,
lapkričio 13 – 20 d. „Ąžuolyno“ gimnazijoje,
lapkričio 20 – 27 d. Simono Dacho progimnazijoje,
lapkričio 27 d. – gruodžio 4 d. Klaipėdos turizmo mokykloje,
gruodžio 4 – 11 d. Baltijos gimnazijoje,
gruodžio 11 – 18 d. „Vėtrungės“ gimnazijoje,
sausio 8 – 15 d. „Verdenės“ progimnazijoje,
sausio 15 – 22 d. „Aukuro“ gimnazijoje.
Parodos lankytojai turėjo galimybę balsuoti ir rinkti tris, jų manymu, labiausiai lietuvišką dvasią
atspindinčias knygas.

Ieškantiems atsakymo į klausimus „Iš kur atėjome? Kas esame? Kuo būsime?“
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filiale (Taikos pr. 79/81A).
Lapkričio 19 d. vieša diskusija su Lietuvos kultūros tyrimo instituto bendradarbiais: doc. dr. Rita
Repšiene, dr. Odeta Žukauskiene, doktorantas Egidijus Miltakiu.
Lapkričio 26 d. knygos „Ateitis jau atėjo“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorius Lietuvos MA
akademikas, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas fizikos mokslų daktaras Jonas
Grigas.
Gruodžio 9 d. vieša istorijos mokytojo metodininko Vaido Pamparo pamoka 11-12 klasių
moksleiviams „Lietuva tarp praeities ir ateities“.

Plakato kūrimo konkursas
Mėgstančius kurti ir išbandyti savo jėgas konkursuose kvietėme dalyvauti plakato kūrimo konkurse.
Konkurso tema – Iš kur atėjome? Kas esame? Kuo būsime? Tikslas – atskleisti jaunimo patriotines
nuostatas, patriotiškumo įsivaizdavimą.
Konkurso nugalėtojai: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos mokinė Paula Čiukaitė,
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokinys Erikas Lukauskas ir Klaipėdos jaunimo centro dailės
studijos „Varsa“ mokinė Elzė Michejenka. Sveikiname nugalėtojus.

Elzės Michejenkos (7 m.) plakatas

Paulos Čiukaitės plakatas

Eriko Lukausko (16 m.) plakatas
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