Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas „Skaitom lietuvių literatūrą! Pradedam nuo Maironio“
Terminas: 2012 liepos – lapkričio mėn.
Projektą rėmė LR Kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondas.
Tikslas – aktyvinti lietuvių literatūros skaitymą.
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbas sutelktas į lietuvių literatūros
populiarinimą. Ne retas vartotojas lietuvių literatūrą skaito iš istorinio smalsumo, pagarbos tėvynei
ar pedagogo liepiamas. Dažniau pasirenkama užsienio literatūra. Pasistengsime įrodyti, kad lietuvių
autorių rašyti posmai ir tekstai nenusileidžia jokios tautos kūrybai. 2012 metais švenčiamos 150osios Jono Mačiulio-Maironio gimimo metinės. Todėl lietuviškosios literatūros skaitymo
skatinimą pasirinkome pradėti būtent nuo jo kūrybos. Šis žymus lietuvių klasikas yra centrinė mūsų
literatūros figūra, pasiūliusi mąstysenos, jausenos, elgsenos modelius, kurie nulėmė lietuvio bei
pačios Lietuvos būvį.
Pasitelkę Klaipėdos dramos teatro aktorius (Nijolę Sabulytę, Reginą Arbačiauskaitę, Aleksandrą
Šimanskį, Rimantą Pelakauską) bei literatūrologą Marijų Šidlauską, paminėjome Maironį kaip
dramaturgą, publicistą, visuomenininką, paieškojome jo kūrybingumo versmės ir atspindžių
dabartyje. Jaunimą pakvietėme domėtis poeto gyvenimu, kūryba ir žinias patikrinti dalyvaujant
protų mūšyje „Neapauk pelėsiais ir kerpėm!“.
"DNR Maironis - 150" - šiuolaikinė Maironio kūrybos interpretacija.

Įvykę renginiai:
1. Rugpjūčio 22 d. Girulių bibliotekoje – bendruomenės namuose (Šlaito g.10a) vyko literatūrinis
vakaras „MAIRONIS IR ROMANTIŠKOJI POEZIJA“.
2. Rugsėjo 27d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g.8) vyko
literatūrinis vakaras "Maironis - poetas, dramaturgas".
3. Lapkričio 15d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės
g.9) vyko tarpmokyklinis protų mūšis Neapauk pelėsiai ir kerpėm!“.
4. Lapkričio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Turgaus g. 8) vyko
literatūrinis vakaras MAIRONIS IR MES“.

Klaipėdos moksleiviai išradingai paminėjo Maironio 150-ąsias gimimo metines
Lapkričio 15d. Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo skyriuje vyko aršus mūšis. Tiesa,
nukentėjusiųjų nebuvo, nes kautasi ne jėga, o protu. Tarpmokykliniu protų mūšiu „Neapauk
pelėsiai ir kerpėm!“ buvo paminėtos Maironio 150-osios gimimo metinės.
Apsiginklavę gera nuotaika ir daugybe konspektų mūšyje kovėsi net 6 Klaipėdos gimnazijų
moksleiviai. Sudarę mišrias 9-11 klasių 5 narių komandas, jie atsakinėjo į klausimus, kurie
paskatino juos išsamiau pasidomėti netradiciškai pateiktais Maironio biografijos faktais, kūrybos
ypatumais, autoriaus aktualumu šiandien. Be abejo, Maironio kūrybos apžvalga neapsiėjo be
muzikinių klausimų, kurie leido pasireikšti ir dalyvių muzikiniams gebėjimams. Komandų jėgos
žaidimo pradžioje buvo apylygės, tačiau finale paaiškėjo tikrieji nugalėtojai. Šį mūšį laimėjo
Ąžuolyno gimnazijos komanda „Ąžuoliukai“ surinkusi 22,5 taškų. Net trys komandos užėmė
garbingą 2 vietą: Vytauto Didžiojo gimnazistai „Vytauto kariauna“, Žemynos gimnazijos
„Žemyniečiai“ ir Vydūno vidurinės mokyklos komanda „Ad astra“ surinko po 18,5 taškų. Kiek
mažiau pasisekė Aukuro gimnazijos komandai „Aukuriečiai“ – 17 taškų ir Vėtrungės gimnazijos
komandai „Tarp knygų“ – 16,5 taškų. Visos komandos buvo apdovanotos paskatinamaisiais prizais,
o nugalėtojų komandai atiteko „Pegaso“ knygyno 50 Litų vertės čekiai.
Projektą „Skaitom lietuvių literatūrą. Pradedam nuo Maironio“, skirtą Jono Mačiulio-Maironio 150osiosms gimimo metinėms, iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas.

Daugiau akimirkų iš renginių www.facebook.com/kmsvb

