
Projektas „Interaktyvi biblioteka“

Projekto tikslas. Bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos muzikos atlikėjais, rašytojais, aktoriais,
menininkais, edukatoriais ir kitais kūrybos pasaulio atstovais intensyviai aktyvinti kultūrinę
veiklą Klaipėdoje, formuoti draugišką, atvirą ir inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką.

Terminas: 2020 m. birželio 16 – gruodžio 16 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas.

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka sukvietė klaipėdiečius ir
miesto svečius vasaros metu užsukti į Karlskronos aikštę, kur nuo birželio 16 dienos veikė
Interaktyvi vasaros skaitykla. Kartu su kultūros ir meno įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, Lietuvos muzikos atlikėjais, rašytojais, aktoriais, menininkais, edukatoriais
ir kitais kūrybos pasaulio atstovais bei Klaipėdos gyventojais ir miesto svečiais kūrėme
interaktyvią kultūrinę – edukacinę laisvalaikio zoną po atviru dangumi.

Per du Interaktyvios vasaros skaityklos veiklos mėnesius, joje apsilankė apie 10 500 žmonių
(apie 4 600 suaugusiųjų ir 5900 vaikų), surengėme 147 renginius, iš kurių 89 edukacinio
pobūdžio, o net 72 - su kviestiniais svečiais. Palapinėje svečiavosi vaikų ir suaugusiųjų
mylimi knygų autoriai, edukatoriai, keliautojai, sporto treneriai. VšĮ „Harmoningas žmogus“
ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai pasirūpino aktyviomis pramogomis
šeimoms (24 sporto užsiėmimai). Siekdami renginių įvairovės, rengėme technologijų
edukacijas, kurių metu mokėmės piešti 3D pieštukais, dirbome ir žaidėme kūrybinėse
dirbtuvėse su LEGO robotais, lankytojai daugiau sužinojo apie skaitmeninių technologijų
teikiamas galimybes. Didelio susidomėjimo sulaukė tapybos vilna, kavos keramikos, grafinės
monotipijos, popierinių gėlių, odinių apyrankių gamybos edukacijos suaugusiems. Mokėmės
veidoskaitos, meditacijos, kūrybinio rašymo paslapčių. Interaktyvioje vasaros skaitykloje
vyko „Poezijos pavasario“ renginiai. Surengėme Lietuvos dailės, pasaulio dailės, mados ir
kostiumo dizaino, įvairių šalių interjerų, sveikos gyvensenos ir kitų knygų parodas.
Neapsiėjome ir be koncertinės programos.

Subjurus orams ir užsidarius vasaros skaityklai, interaktyvi biblioteka su visomis veiklomis
kraustėsi į biblioteką ir jos padalinius bei į virtualius bibliotekos namus, siekiant
nenutrūkstamo bibliotekos, kaip kultūros švietimo, meno ir laisvalaikio įstaigos
populiarinimo, didinant menininkų ir kūrėjų žinomumą, bei kultūros veiklų prieinamumą.
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