2019 metų projektai
1.
„Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and
Northern Lithuania“ (Verslo paramos sistemos sukūrimas ir jos prieinamumas Žiemgaloje,
Kurzemėje ir šiaurės Lietuvoje)
Projektas finansuojamas Interreg V- A Latvija – Lietuva programos 2014-2020 lėšomis. Projekto
veiklos kuria bibliotekos, nevyriausybinių organizacijų ir smulkaus verslo klasterį, įveiklina
mobilią biblioteką, skatina verslumą ir tarptautinį bendradarbiavimą.
2.

„Interactive educational space- efficient way of social integration of teenagers from
disadvantaged familles“ (Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus vaikų iš socialiai
nuskriaustų šeimų integravimo būdas)

Projektas mažina socialinę atskirtį, interaktyvi 3D erdvė sudaro sąlygas ir galimybes vaikams
kurti, tobulėti ir mokytis, įgyti profesinio pasiruošimo bei socialinius įgūdžius bendravimo,
mokymosi, prasmingo laisvalaikio užimtumo interaktyvioje bibliotekos erdvėje.
3.

„Romuvos keliais“

Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro
leidžiamame Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“. Projektas atspindi krašto
kultūrinį gyvenimą, fiksuoja nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas,
studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto
istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą, bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja
tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas,
Rokiškio rajono savivaldybė, NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“.
4.

„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“

Projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt. Virtualioje
erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama informacija
apie regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. Projektą
dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Rokiškio rajono savivaldybė,
NVO „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“.
5.

„Kultūros injekcijos“

Šiuo projektu 2019 metais renovuota biblioteka ir naujas priestatas pasiūlys visuomenei naujas
įvairių meno sričių kūrybinių veiklų formas, dalis kurių bus siejama su krašto kultūros paveldu,
vietos kultūriniu identitetu. Tikimasi, kad jos skatins visuomenės kūrybines raiškas, turės
kultūrinę ir meninę vertę. Bus sukurtos naujos bibliotekos paslaugos, bibliotekos patalpų
įveiklinimas, vartotojų specifinių poreikių tenkinimas, bus tenkinama visuomenės kultūrinių ir
kūrybinių raiškų lavinimas. Vyks renginių ciklas - Aštuoni rajono gyventojų (vaikų, moksleivių,
jaunimo, suaugusiųjų, senelių globos namų globotinių) kūrybiniai susitikimai su profesionaliais
kūrėjais: aktoriais, muzikantais, dailininkais, rašytojais, režisieriais ir kt. Bendro meninio
produkto kūrimas (improvizacijos, spektaklių peržiūra ir teatrinių etiudų kūrimas, piešinys,
diskusija ir kt.)

6.

„Literatūrinis Rokiškio krašto kelias“

Projektu tęsiama „Rokiškio krašto literatūrinio kelio“ kūrimo programa. Įženklintose 7 rajono
vietovėse, sietinose su literatūrinio žodžio kūrėjais, bus sukurtas glaudus ir tvarus bibliotekosbendruomenės veiklos ir bendradarbiavimo modelis, populiarinat šiuos kūrėjus. Septyniose rajono
bendruomenėse bus sukurtos ilgalaikės programos (jų dalyviai – bendruomenės nariai),
pristatančios literatūrinio žodžio kūrėjus. Jos bus pristatytos numatytų renginių metu ir esant
poreikiui.
7.

Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės 2019“

Puoselėjant perspektyvią bibliotekinio darbo formą, tęstinis projektas orientuotas į literatūros bei
lėlių teatro meno pažinimą per pasakas. Pasakos yra svarbios žmonijos kultūros istorijai pažinti.
Noras tikėti pasaka, atvirumas gėriui, grožio pajauta sukuria stebuklą – lėlių teatrą. Lėlių teatro
spektakliai - tai pasakos iš knygų pasaulio. Įprasminant neeilinius Rokiškio miestui metus Lietuvos kultūros sostinė, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius
pagrindiniu šių metų prioritetu pasirinko organizuoti tarptautinį lėlių teatro „Tai atgyja lėlės
2019“ festivalį. Jo tema - Europos tautų pasakų pažinimas. Tai bus jau 23 - oji šventė bibliotekos
skaitytojams, miesto svečiams, bendraminčiams. Darbuotojos didelį dėmesį skiria ugdymui
kultūra funkcijai, kuri apima bibliotekos įtaką ir reikšmę atskleidžiant bei ugdant vaikų ir jaunimo
kūrybinį potencialą. Tikslinė projekto auditorija - Rokiškio rajono bibliotekų esami ir potencialūs
4 - 15 m. amžiaus vartotojai, šeimos, miesto svečiai. Tikslas - populiarinti vaikų literatūrą ir lėlių
teatro meną, organizuojant tarptautinį lėlių teatrų festivalį „Kai atgyja lėlės 2019“ ir jį dovanoti
Rokiškiui miesto vaikams, svečiams, Lietuvos kultūros sostinė 2019 proga. Projekto veikla
prisidės prie vaikų užimtumo, padės atskleisti, išsaugoti ir aktualizuoti tautinį savitumą ir
vertybes. Taip pat prisidės prie vaikų meninių gebėjimų, kūrybinės saviraiškos ugdymo,
skiepijant tautiškumą, pilietiškumą, meilę knygai ir pagarbą etninei kultūrai.
8.

„Prisijungusi Lietuva“

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“,
(toliau – projektas „Prisijungusi Lietuva“). Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti
efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo
teikiamomis galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ skirtas gausiai gyventojų grupei –
planuojama, kad įvairiose jo veiklose dalyvaus apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja ar
minimaliai naudojasi internetu, taip pat tie, kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. Norint
apmokyti tiek daug žmonių, bus sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ (savanorių) tinklas,
vienysiantis ne mažiau kaip 2000 asmenų. Prie šio tinklo kviečiami prisijungti ir 1200 šalies
bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus planuojamuose atnaujinti viešosiose interneto
prieigos taškuose. Projektas bus itin plačios apimties – į jį bus pakviesta apie 750 vietos
bendruomenių, suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200
viešųjų interneto prieigos taškų bibliotekose. Šiuose renginiuose dalyvaus apie 100 tūkst. žmonių.
Dar viena renginių grupė bus skiriama jaunimui. Įgyvendinant projektą bus organizuojami
kūrybiniai IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) bei kiti renginiai jaunimui. Jie skatins
moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdys
kūrybiškumą bei saviraišką; o taip pat skatins savanorystę – kvies tapti projekto „e. skautais“ ir
prisidėti prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto
prieigos taškuose. Skaičiuojama, kad visose apskrityse šiuose renginiuose dalyvaus apie 10 tūkst.
jaunuolių. Visiems šiems tikslams pasiekti bus sukuriama ar atnaujinta mokymų medžiaga.
Projekte numatoma gyventojų skaitmeniniam švietimui pasitelkti bibliotekų viešųjų interneto

prieigos taškų infrastruktūrą, kuri bus atnaujinama LNB projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu.
9.

„Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“

Projektas finansuojamas EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Rokiškio rajono
savivaldybės lėšomis. Juo bus sukurta Pandėlio krašto kultūrą reprezentuojanti infrastruktūra:
interaktyvios edukacijos, pristatančios Pandėlio krašto istoriją, literatūrą, muziką ir meną. Pandėlio
miesto bibliotekoje bus pastatytos dvi interaktyvios instaliacijos: 1. Pažintinė kelionė „Dviračiu
po Pandėlio kraštą“, susipažįstant su istorinėmis, literatūrinėmis ir kt. lankytinomis vietomis. 2.
Meno Terminalas „Aš Pandėlio krašto menininkų darbuose“, kuriame bus kuriami vaizdai:
edukacijos dalyvis turės galimybę pasirinkti jį dominantį Pandėlio krašto menininką (M. Bičiūnienė,
L. Šepka ir kt.) ir įsikūnyti jo kūrinyje – savo atvaizdą matyti menininko stilistikoje arba pamatyti
save paveikslo fone. Bus sukurta sieninių stendų mobili sistema, kurioje pateikiama glausta tekstinė
ir vaizdinė informacija apie Pandėlio krašto žymius žmones ir lankytinas vietas. Stendai bus
iškabinti Pandėlio bibliotekos laiptinėje ir fojė.
10.

„Juozo Tumo - Vaižganto konferencija“

Projektas skirtas rašytojo Juozo Tumo- Vaižganto 150- sioms gimimo metinėms paminėti.
Konferencijoje pranešimus skaitys Vilniaus ir Klaipėdos universitetų mokslininkai, Vaižganto kūrybos
tyrinėtojai, vertintojai. Konferencijos metu veiks mobili paroda, pristatanti rašytoją, visuomenės
veikėją, dvasininką Juozą Tumą – Vaižgantą kaip kūrybingą ir atsakingą asmenybę, tvirtų moralinių
pažiūrų ir vertybių skleidėją. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.
Konferencija yra vienas iš programos „Rokiškis- Lietuvos kultūros sostinė“ renginių.

