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Mokymų ciklas Panevėžio regiono bibliotekų specialistams  

 

Lietuvių ir užsienio šalių literatūros naujienų apžvalga  

informavimo ir konsultavimo paslaugų gerinimui 

socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms 

 

2021 m. spalio mėn. 5–12 dienomis 

 
 

Organizatorius: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 
 

Dalyviai: PAVB, Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai, Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Panevėžio filialo bibliotekininkai ir skaitytojai 
 

Informacija: virtualūs mokymai per Microsoft Teams programą; pažymėjimai dalyviams, išklausiusiems visus ciklo 

mokymus 

 

PROGRAMA 

 
 

2021 m.  spalio 5 d. (antradienis) 

 

10:00–11:30   Šiuolaikinės literatūros sklaida ir naujausios lietuvių prozos tendencijos  

Saulius Vasiliauskas – rašytojas, literatūrologas  

Mokymuose bus aptariamos su šiuolaikinė literatūra sietinos literatūrinės ir kultūrinės iniciatyvos (festivaliai, 

renginiai, projektai, naujos leidyklos ir/ar knygų serijos, geriausių knygų rinkimai ir jų užkulisiai, skaitymo skatinimas 

ir kt.), svarstoma apie literatūros sklaidą Lietuvoje, nusistovėjusias problemas ir atsinaujinimo galimybes. 

2021 m.  spalio 6 d. (trečiadienis) 

 

10:00–11:30   Šiuolaikinė dokumentinė literatūra  

hum. m. dr. Solveiga Daugirdaitė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Šiuolaikinės literatūros 

skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja  

 

Mokymai skirti dokumentinės literatūros sampratai, jos kaitai, skirtumams ir panašumams su grožine literatūra, 

negrožinės literatūros vietai literatūros kanone.  Jos padėtis šiandien Lietuvoje. Kuo ji patraukli rašytojams ir 

skaitytojams? Lektorė tikisi, kad  bibliotekininkai aktyviai dalyvaus pokalbyje, pristatydami savo skaitytojų 

pasirinkimus.  Jeigu turite pasiūlymų ar klausimų, kuriuos galėtume aptarti, klauskite dabar solveiga@llti.lt  

 

2021 m.  spalio 7 d. (ketvirtadienis) 

 

10:00–11:30   Jaunėjanti ir/ar nesenstanti proza: reikšmingesnės knygos, autoriai, stiliai ir kryptys 

Saulius Vasiliauskas – rašytojas, literatūrologas   

Mokymuose pristatomos aktualios pastarojo laiko (~ dviejų-trijų metų) lietuvių prozos knygos ir jų autoriai. Kalbama 

apie naujausias tendencijas, bandoma fiksuoti ryškėjančius stilius ir kryptis. Pabaigoje, drauge su auditorija, 

diskutuojama, kaip šiuolaikine lietuvių proza galima sudominti platesnį skaitytojų ratą.  

 

 

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/group-chat-software
mailto:solveiga@llti.lt
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2021 m.  spalio 8 d. (penktadienis) 

 

10:00–12:30   Pastarųjų metų knygos: kaip sugyvena grožinė su negrožine, verstinės su lietuviškomis  

hum. m. dr. Jūratė Čerškutė – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Šiuolaikinės literatūros 

skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja  

 

Mokymuose bus pristatoma pastarųjų metų verstinių knygų panorama, ryškinant anglakalbėje rinkoje matomas 

kryptis, galimus sankirtos taškus su lietuvių proza ir jos tendencijomis. Taip pat bus kalbama apie pastarąjį dešimtmetį 

suaktyvėjusį negrožinės literatūros populiarumą ir skaitomumą bei kaip tai veikia lietuviškas knygas.  

 

 

2021 m.  spalio 12 d. (antradienis) 

 

10:00–11:30   Popierinis stebuklas: knygos keliai ir ateitis 

Lolita Varanavičienė – leidykla „Tyto alba“,  direktorė 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Mokymų kuratorė  

Rūta Juzėnienė – PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė 

 

 

 

 

 

Mokymai organizuojami įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamą priemonę „Aprūpinti 

bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ 

 


