
Seminaras
„Bibliotekų paslaugos socialinės 

atskirties grupėms“ 



Seminaras-diskusija „Bibliotekų paslaugos 
socialinės atskirties grupėms“ 

Tikslas – atskleisti bibliotekų potencialą kurti 
užimtumą įvairią negalią turintiems įvairaus 
amžiaus vaikams. 

Tikslinės grupės – regiono bibliotekininkai, 
specialieji pedagogai, mokyklų psichologai, 
neįgaliųjų organizacijų atstovai, negalią turinčių 
vaikų šeimos nariai. 

Seminaras paremtas LAB projektu „Pasakojimų 
dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės 
aplinkos pažinimui lavinti“



„Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų 
socialinės aplinkos pažinimui lavinti“

 Pasakojimų dėžutė – tai 
speciali metodinė priemonė, 
kurios pirminė paskirtis –
supažindinti regos negalią 
turinčius vaikus su juos 
supančia socialine aplinka per 
inscenizuotą pasakojimą 
(pjesę) ir lytėjimo pojūtį

 Pjesės parengtos pagal 
Kęstučio Kasparavičiaus 
apsakymus „Ąsotis“ ir 
„Arbatos klubas“ (iš knygos 
„Trumpos istorijos“)



„Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų 
socialinės aplinkos pažinimui lavinti“

Projektą „Pasakojimų dėžutė...“ LAB 
įgyvendina atrus metus iš eilės 
(2016, 2017 m.)

2017 m. projekto veiklos išsiplėtė:

 inscenizuoti pasakojimai 
pristatyti ne tik regos, bet ir 
kitą negalią turintiems 
vaikams. Pasakojimai taip pat 
sudomino ir neturinčius 
negalios vaikus

 inscenizuotus pasakojimus 
papildo edukacinės veiklos 

 vaidinimus atlieka ir 
profesionalūs „Knygos teatro“ 
aktoriai

Projektą „Pasakojimų dėžutė – aklų ir 
silpnaregių vaikų socialinės aplinkos 
pažinimui lavinti (tęstinės programos 
II-oji dalis)“ iš dalies finansuoja 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija ir Lietuvos kultūros taryba



Preliminari programa
9:30–10:00 Atvykimas, kava

10:00–11:00 „Interaktyvus susipažinimas su neregio pasauliu“ – edukacinių užduočių atlikimas ir 
aptarimas 

11:00–12:00 „Biblioterapijos metodų taikymas“ – praktinis užsiėmimas ir diskusija. Veda LAB 
Informacijos išteklių centro vadovės pavaduotoja Dalia Balčytytė, medžiagą rengė ir 
konsultavo – psichologė Veronika Mudėnaitė-Savickienė

12:00–13:00 Pietūs (organizatoriai neturi galimybių dalyviams suteikti pietus, todėl prašome 
pietumis pasirūpinti pačių dalyvių)

13:00–13:20 „Pasakojimų dėžutės“ spektaklių „Ąsotis“ ir „Arbatos klubas“ pristatymas  (pristato 
LAB komanda)

13:20–14:00 „Pasakojimų dėžutė – priemonė neįgalių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti“. 
Pristato „Pasakojimų dėžutės“ projekto vadovė, LAB direktorė dr. Rasa Januševičienė

14:00–14:30 „Knygos teatro“ (vadovė – aktorė Redita Dominaitytė) spektakliai, parengti pagal LAB 
projektą „Pasakojimų dėžutė“

14:30–15:00 Baigiamoji diskusija



Dr. Rasa Januševičienė
Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos aklųjų
bibliotekos direktorė. Nuo 2017 m. pradžios – Apskričių 
viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, projekto 
„Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės 
aplinkos pažinimui lavinti“ vadovė. 

Rasa Januševičienė nuolat inicijuoja ir įgyvendina įvairias 
veiklas, projektus, kuriais skatinama žmonių, negalinčių 
skaityti įprasto spausdinto teksto integracija, didinamas 
šios visuomenės grupės kultūros prieinamumas. 

2016 m. R. Januševičienės iniciatyva pradėti rengti ir 
leisti sutrikusios regos senjorams (speciali garsinių 
leidinių serija), vaikams ir jų globėjams („Pasakojimų 
dėžutė“) skirti leidiniai. Pasakojimų dėžutė – tai 
liečiamosios priemonės, padedančios nematančiam ar 
silpnai matančiam vaikui geriau suvokti pasakojamą 
istoriją. Kuriamos istorijos išbandytos su įvairaus amžiaus 
vaikų – ir neregių, ir reginčiųjų – auditorijomis, vėliau 
sėkmingai demonstruotos suvokimo sunkumus 
patiriantiems mažyliams ir paaugliams. 2016 m. 
įgyvendinto projekto populiarumas ir susidomėjimas juo 
lėmė tai, jog 2017 m. projekto veiklos vykdomos toliau, 
gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir 
Kultūros ministerijos lėšų II-ąjai tęstinės programos 
daliai.



Dalia Balčytytė

Lietuvos aklųjų bibliotekos Informacijos išteklių centro 
vadovės pavaduotoja, kūrybinių dirbtuvių moksleiviams
vedėja

Dalia taip pat yra projekto „Pasakojimų dėžutė“ 
komandos narė. Šio projekto įgyvendinimo metu, II-ame 
etape įtraukėme ne tik istorijų su liečiamais objektais 
pristatymus, bet ir kūrybines dirbtuves susijusias su 
pristatomomis istorijomis. Dalia veda šias dirbtuves:

„Vasaros kvapų ryšulėlis“
Šių dirbtuvių tikslas supažindinti vaikus kaip neregiai ir 
silpnaregiai patiria pasaulį per uoslę; supažindinti su 
kvapiais augalais, jų rinkimu, džiovinimu; išmokyti 
pasigaminti vaistažolių mišinį, jį supakuoti ir sukurti 
etiketę savo vasaros kvapų ryšulėliu.

„Atvirukas nematančiam draugui“
Šių dirbtuvių metu moksleiviai susipažindinami su 
liečiamųjų knygų ir iliustracijų istorija bei pagrindiniais jų 
kūrimo principais. Remdamiesi gautomis žiniomis, 
moksleiviai kuria atvirukus nematančiam draugui. 



Veronika Mudėnaitė-Savickienė

Klinikinė psichologė, taikanti biblioterapijos 
metodus

Psichologė biblioterapijos metodiką pažino ir pradėjo 
taikyti Naujosios Vilnios bibliotekoje esančiame Vaikų 
ir jaunimo dienos centre „Mūsų nameliai“, kur dirbo 
su socialinėje rizikoje esančiais vaikais ir jaunuoliais 
bei jų šeimomis. 

Taip pat šios terapijos metodus Veronika taikė 
vesdama užsiėmimus virtualioms grupėms Vilniaus 
miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 
organizuojamame projekte „Mes knygų s@loje“ ir jo 
tęsinyje „Atvirumo s@la bibliotekoje“ bei dirbo su 
romų vaikais ir jaunimu Naujosios Vilnios 
bibliotekoje. 

Šiuo metu biblioterapijos metodus Veronika taiko 
įvairiuose patyriminiuose seminaruose, festivaliuose 
ar konferencijose bei dirbdama Vilniaus miesto 
psichikos sveikatos centre. Be šios veiklos, Veronika 
individualiai konsultuoja jaunuolius ir suaugusiuosius 
bei prisideda prie Vaikų retų ligų asociacijos veiklos.



Pasakojimų dėžutės akimirkos











Iki susitikimo seminare!


