
 
 

 

Seminaras Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos specialistams 
 

PASAKOJIMO METODŲ TAIKYMAS ĮVAIRIOMS LANKYTOJŲ GRUPĖMS: 

GLAZGO PASAKOJIMO CENTRO (ŠKOTIJA) GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 

 

2022 m. birželio 1 d. (trečiadienis)  

 

Organizatorius: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 

Dalyviai: Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos specialistai (2 grupės po 10 specialistų) 

Vieta: Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka (Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys) 
 

DARBOTVARKĖ  

 

10:00–10:10 

 

 

 

 

10:10–10:50 

I–II grupės kartu  

Istorijų pasakojimo menas ir metodų taikymas – nauja veiklos kryptis Panevėžio 

regiono bibliotekoms 

LAIMA BUTKŪNIENĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus 

projektų koordinatorė 

 

Pasakojimo metodo taikymas kūdikiams ir vaikams iki 8 metų. Glazgo 

pasakojimo centro patirtis 

GRETA KĖVELAITIENĖ, PAVB Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo 

skyriaus vadovė  

 

I grupė  

  

10:50–11:30 

 

Pasakojimo istorijų kūrimo būdai, dirbant su suaugusiųjų grupėmis 

ANGELĖ MIKELINSKAITĖ, PAVB Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo 

skyriaus vyr. bibliotekininkė 

 

11:30–12:10 Pasakojimo metodo taikymas marginalizuotoms (socialinės atskirties) grupėms 

RŪTA JUZĖNIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-

metodininkė  

 

12:10–12:40 Pertrauka 

12:40–13:20 

 

Multisensorinio pasakojimo metodo taikymas turinčių negalią ar mokymosi 

sunkumų suaugusiųjų neformalaus ugdymo procese  

VIRGINIJA ŠVEDIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų 

švietimo veiklų koordinatorė 

 

13:20–14:00 Pasakojimo metodo taikymas jaunimo ir vyresnių vaikų grupei 

MALVINA ZIMBLIENĖ, PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus 

veiklų jaunimui organizatorė  

 

 

 

10:50–11:30 

 

II grupė  

 

Pasakojimo metodo taikymas jaunimo ir vyresnių vaikų grupei 

MALVINA ZIMBLIENĖ, PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus 

veiklų jaunimui organizatorė 

 

11:30–12:10 

 

 

 

 

Multisensorinio pasakojimo metodo taikymas turinčių negalią ar mokymosi 

sunkumų suaugusiųjų neformalaus ugdymo procese  

VIRGINIJA ŠVEDIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų 

švietimo veiklų koordinatorė 
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12:10–12:40 

 

12:40–13:20 

Pertrauka 

 

Pasakojimo istorijų kūrimo būdai, dirbant su suaugusiųjų grupėmis  

ANGELĖ MIKELINSKAITĖ, PAVB Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo 

skyriaus vyr. bibliotekininkė 

                

13:20–14:00 

 

 

 

14:00–14:20 

 

 

 

 

 

14:20–14:40 

 

 

 

 

 

 

Pasakojimo metodo taikymas marginalizuotoms (socialinės atskirties) grupėms 
RŪTA JUZĖNIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-

metodininkė  

 

I–II grupės kartu  

Metodinio leidinio „Kaip pasakoti istorijas. Vadovas pradedantiesiems“ 

pristatymas  

GRETA KĖVELAITIENĖ, PAVB Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo 

skyriaus vadovė  

 

Seminaro apibendrinimas 

LAIMA BUTKŪNIENĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus 

projektų koordinatorė 

 

 

 

 

 

Seminaras organizuojamas įgyvendinant Erasmus+ programos PAVB projektą „Tarptautinė kvalifikacija 

novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“ 

 

 

 

 


