
Finansuoti šeši bibliotekos projektai 

2017 m. pabaigoje Lietuvos kultūros taryba paskelbė pirmojo 2018 m. Finansavimo 

konkurso rezultatus. Šiam konkursui iš viso buvo pateiktos 3 237 paraiškos, finansavimas skirtas 974 

projektams, jiems paskirstyta apie 10,6 mln. Eur. 

Tarybos ekspertų sprendimu dalinai finansuoti šeši Šilutės rajono savivaldybės Fridricho 

Bajoraičio viešosios bibliotekos projektai.  

Vykdant projektą „Jaunieji genijai – menininkai” (vad. Vita Gerulienė, skirta 2 800 Eur) bus 

organizuojama tęstinė vasaros stovykla atostogaujantiems jauniesiems šilutiškiams. Šiam projektui 

skirta 2 800 Eur. Stovykla penktus metus iš eilės suteiks galimybių vasarojantiems jauniesiems 

pamariškiams turiningai praleisti laiką, įgyti kūrybiškumo įgūdžių ir juos atskleisti neformaliose 

erdvėse. Stovyklos metu vyks pažintinis, edukacinis, meninis procesas. Vaikai turės galimybę 

dalyvauti profesionalių Vilniaus teatro „Lėlė“ aktorių meninėje, kultūrinėje veikloje, susipažins su 

lėlininkystės kultūros istorija ir raida, tradicinėmis ir inovatyviomis lėlininkystės technologijomis bei 

pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.  

Kultūros programos „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ tęstinis projektas „Prie knygos 

versmės: kurk, švęsk, pažink“ (vad. Dalia Pupšytė, skirta 2 800 Eur) didins knygos svarbą regione, 

inovatyviomis ir tradicinėmis priemonėmis skatinant domėjimąsi literatūra, ugdant vietos 

bendruomenės savimonę, kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir kitus su skaitymu susijusius įgūdžius. 

Projekte esamiems ir potencialiems bibliotekos lankytojams numatytos įvairios veiklos: kūrybinės 

dirbtuvės, literatūrinis protų turnyras, literatūrinė vakarienė, literatūriniai susitikimai, jaunimo 

forumas, lauko bibliotekėlės gamyba ir apipavidalinimas bei kt. 

Finansuoti net du F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus specialistų 

parengti projektai. Dalinis finansavimas skirtas projektui „Jaunųjų technologų akademija“ 

bibliotekoje“ (vad. Dalia Vasiliauskytė, skirta 6 000 Eur), kurio tikslas yra sukurti inovatyvią, 

išliekamąją vertę turinčią paslaugą jauniems žmonėms, diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu 

pagrįstus sprendimus. „Jaunųjų technologų akademijoje“ bus vykdomos įvairios veiklos 

besidomintiems naujausiomis informacinėmis technologijomis: robotų konstravimo, programavimo, 

3D modeliavimo, bepiločių skraidyklių (dronų) užsiėmimai. Jų metu bus suteikta galimybė Šilutės 

miesto ir rajono jaunuoliams mokytis, kurti, įgyvendinti naujas idėjas. Vykdant šias veiklas bus 

sukurtas pagrindinis šio projekto produktas – Lazerių labirintas.  

Vykdant kitą Informacijos skyriaus projektą „Bibliotekos sociumas“ (vad. Sandra 

Jablonskienė, skirta 3000) bibliotekoje bus sukurta aplinka, sujungianti įvairiausių socialinių grupių, 

amžiaus, profesijų, išsilavinimo, požiūrių žmones ir leidžianti jiems integruotis į visuomeninį 

gyvenimą. Taip bus mažinama kultūrinė, socialinė, skaitmeninė ir informacinė atskirtis, skatinamas 

mokymasis visą gyvenimą, savišvieta, asmeninis tobulėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas tarp 

skirtingų sektorių ir institucijų. Bus surengtos tęstinės paskaitos, užsiėmimai, kompiuterinio ir 

skaitmeninio raštingumo mokymai, interaktyvios pamokos senjorams, žinių ringai įvairaus amžiaus 

auditorijoms, teisinių žinių konkursas moksleiviams, protų kovos, žaidynės bendruomenėms, 

jaunimo naktis bei kalėdiniai keliaujantys turnyrai vaikams. 

Projektas „Profesionalaus meno ir saviraiškos dialogas“ (vad. Nijolė Rimkienė, skirta 3 500 

Eur) skirtas vaikams ir jaunimui, taip pat ir turintiems specialių poreikių. Projekto tikslas yra 

bendradarbiaujant su įvairių meno sričių profesionaliais kultūros kūrėjais skatinti Šilutės F. 

Bajoraičio viešosios bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialo vaikus ir jaunimą domėtis profesionalia 

menine kūryba ir kūrėjais, įtraukiant juos pačius į kultūrinę ir edukacinę veiklą, žadinančią kūrybinę 

saviraišką. Edukacinių dirbtuvių veikla bus sudaryta iš dviejų dalių. Atlikdami užduotis, padedant 

edukatoriams, projekto dalyviai gaus teorinių žinių ir jas pritaikys praktiškai, taip ugdys savo kūrybinį 

potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaus kultūroje. Emalės, akvarelės, fotografijos, tapybos, 



keramikos, pasakų kūrimo, aktorinio meno kūrybinėse dirbtuvėse bus ieškoma būdų turiningai ir 

prasmingai leisti laisvalaikį; skleidžiamas profesionalus menas kaimiškoje bendruomenėje. 

Finansuotas Šilutės rajono savivaldybės strateginis renginys – projektas „Literatūrinis ruduo 

„Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį...“ (vad. Nijolė Budreckienė, skirta 4 000 Eur). Kas trejus metus 

(nuo 2005 m.) į Pamarį sukviečiami  šilutiškiai ir iš Šilutės krašto kilę ar kitaip su juo susiję 

literatūrinės kūrybos autoriai – prozininkai, poetai, literatūrologai, vertėjai, knygų iliustruotojai. 2018 

m. į literatūrinio rudens šventę-konkursą jie bus pakviesti jau šeštąjį kartą. Knygininkams suteikiama 

išskirtinė galimybė teikti trejų metų publikuotą savo kūrybą vertinimo komisijai, būti pripažintais ir 

pastebėtais. Konkursą vainikuoja baigiamoji dviejų dienų šventinė programa su knygos meno 

parodomis, literatūriniais skaitymais, šilutiškių ir atvykusių rašytojų, literatūrologų, leidėjų 

susitikimais rajono seniūnijose. Šventės-konkurso tikslas – tęsti literatūrinės Fridricho Bajoraičio 

premijos skyrimo ir įteikimo tradicijas. 

Vykdant minėtų projektų veiklas bibliotekos lankytojams 2018 m. bus pasiūlytas išties platus 

spektras tradicinių ir inovatyvių paslaugų, gerinančių bendruomenės socialinio bei kultūrinio 

gyvenimo kokybę. 
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