
 
 

Tarptautinis simpoziumas 
 

INOVATYVIOS EDUKACINĖS PRAKTIKOS BIBLIOTEKININKO DARBE. 
EDUKACINĖS VEIKLOS IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 

 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS: BIBLIOTEKŲ EDUKACIJOS 
 

Birželio 7 diena (ketvirtadienis) 11.20–12.20 val. 
 

Vaikams ir suaugusiesiems. EKO DIRBTUVĖLĖS: PAPUOŠALŲ IR RAKTŲ PAKABUKŲ GAMYBA IŠ ODOS 
Vedėja ROMA BUGAILIŠKIENĖ, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Nuo 11.20 val. Kazimiero Barėno asmeninės bibliotekos skaitykloje (įėjimas iš Atrijaus terasos) 
Trukmė 1 val. Grupė iki 10 dalyvių. Nemokama 
Kursime papuošalus ir raktų pakabukus iš odos. 

 
Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir tėveliams. AUGU KARTU SU KNYGA: MAMINUKŲ AKADEMIJA – „RIEŠUTORTAS“ 

Vedėja LAURA ČEKANAUSKIENĖ, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Nuo 11.20 val. Pažinimo erdvėje (II a.) 

Trukmė iki 1 val. Grupė iki 30 dalyvių (15 vaikų, 15 tėvų). Nemokama 
Teatralizuotas knygos pristatymas su edukacine programa. Edukacinės programos metu, panaudojant skudurines lėles, inovatyviu būdu bus 

pristatoma Beno Beranto knyga „Riešutortas“. Bus gaminamas tortas, vaišinamasi ir žaidžiami žaidimai. 
 

III–VI klasių moksleiviams. ELEKTRONINĖS PELĖDOS 
Vedėjos IRENA KARTANIENĖ ir LINA KUČINSKIENĖ, Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

Nuo 11.20 val. Atrijaus terasoje (pusaukštis) 
Trukmė iki 1 val. Grupė iki 15 dalyvių. Nemokama 

Dalyviai įtraukiami į detektyvinį žaidimą ir narplioja sudėtingą situaciją: iš knygų portfelio pavagiamos visos knygos! Vaikai tampa 
„elektroninėmis pelėdomis“ ir QR brūkšninių kodų skaitymo programa turi išsiaiškinti, kur yra knygos ir nustatyti kas yra knygų vagis. 

Dalyvių laukia ne viena literatūrinė užduotis. 
 

Vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiesiems. „PASVALIA“ ARČIAU ŽMOGAUS: e.bibliotekos „Pasvalia“ pristatymas 
Vedėjos LIJANA MARKEVIČIENĖ ir TOMA MIKALAJŪNAITĖ, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 

Nuo 11.20 val. Kompiuterių klasėje (I a.) 
Trukmė 15 min. Grupė iki 10 dalyvių. Nemokama 

„Microsoft Office PowerPoint“ programos pagalba bus pasakojama kaip susikūrė, vystėsi, tobulėjo e.biblioteka, kaip kilnojamieji ir 
nekilnojamieji kultūros paveldo objektai patenka į svetainę. Bus pristatomas e.bibliotekos modulis e.gidas, supažindinama su skenuojamomis 

Pasvalio rajono bažnyčių metrikų knygomis. 
 

Moksleiviams nuo I klasės ir suaugusiesiems. JUODAI BALTA MINTIS 
Vedėjos RENATA BERNATONIENĖ ir JŪRATĖ BULOVIENĖ, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 

Nuo 11.20 val. Elenos Mezginaitės kertėje (I a.) 
Trukmė: 1 val. Grupė iki 8 dalyvių. Nemokama 

Pristatoma vaizduojamosios dailės šaka – grafika. Supažindinama su grafikos raštais, būdais. Dalyviai pieš paveikslėlius, po to jais papuoš 
atvirukus. 

 
Moksleiviams nuo V klasės ir suaugusiesiems. SUKURK EKSLIBRISĄ SAU 

Vedėja LOLITA PUTRAMENTIENĖ-BRAZA, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 
Nuo 11.20 val. Dailininko Stasio Eidrigevičiaus kūrybos ekspozicijų erdvėje (II a.) 

Trukmė 1 val. Grupė iki 15 dalyvių. Nemokama 
Programos metu supažindinama su monotipija – spaudos technologija, kurią taikant yra padaromas tik vienas atspaudas. Technologija 

lengvai įvaldoma net ir nemokančiam piešti kūrėjui, suteikia daug galimybių eksperimentuoti ir gauti netikėtą rezultatą. Edukacinės 
programos dalyviai sukurs vieną unikalų ekslibriso atspaudą monotipijos technika, įgis žinių ir įgūdžių, kaip elgtis su dažais, įrankiais, 

suvoks šios specifinės grafikos technikos savybes, patirs kūrybinį džiaugsmą. 
 

Jaunimui ir suaugusiems. PREVENCINIO POPIERIAUS RESTAURAVIMO DIRBTUVĖS 
Vedėjos EDITA RUDMINAITĖ ir RAMINTA KOŽŪRAITĖ, Kauno apskrities viešoji biblioteka 

Nuo 11.20 val. Menų skaitykloje (III a.) 
Trukmė 1 val. Grupė iki 20 dalyvių. Nemokama 

Dalyviai mokysis taisyklingai restauruoti (prevenciškai konservuoti) seną, suplyšusį popierių, sužinos knygos 
sudedamąsias dalis, senųjų įrišimų ypatumus, kokios medžiagos buvo naudojamos knygų gamybai ir įrišimui nuo XV a. 

 
II–V klasių moksleiviams. SUKONSTRUOKIME ROBOTĄ IR JĮ VALDYKIME 

Vedėjas ARNUALDAS DALINDA, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 
Nuo 11.20 Ekspozicijų erdvėje (II a.) 

Trukmė 1 val. Grupė iki 4 dalyvių. Nemokama 
Besidomintys technika moksleiviai atrenka iš LEGO komplektų detales ir pagal brėžinius   

surenka robotukus. Jie valdomi infraraudonaisiais valdymo pultais.  
Pabaigoje dalyviai valdo robotukus kliūčių ruože. 

 
 

SIMPOZIUMO RĖMĖJAI 
 

       


