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Viešojoje erdvėje vis garsiau kalbant apie toleranciją, integraciją, pas
tatų ir paslaugų pritaikymą socialiai pažeidžiamoms grupėms, užribyje 
nelieka ir bibliotekos. Jų durys atviros visiems lankytojams, nepaisant 
amžiaus, lyties, odos spalvos, tautybės ar fizinių gebėjimų. įtaisyti keltuvą 
ar nuovažą neįgaliojo vežimėliams atrodo paprasta. Bet ar taip pat paprasta 
išsilaisvinti iš etikečių klijavimo gniaužtų ir negalią turintiems žmonėms 
atverti ne tik bibliotekų duris, bet ir savo širdis?

Šia tema bibliotekininkai diskutavo praėjusį rudenį Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuotame semi
nare „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių 
vartotojams". Renginyje išgirsta psichologo patarimų, sociologinių tyrimų 
išvadų, gerųjų patirčių iš šalies bibliotekų. Savo nuomonės neišsakė tik 
neįgaliuosius vienijančios organizacijos, vienintelės galinčios tiesiogiai ir 
drąsiai įvertinti šalies bibliotekų ir bibliotekininkų pasirengimą priimti ir 
aptarnauti neįgalų asmenį, įtraukti jį į veiklas.

Šiame straipsnyje kalbiname visus: ir sociologijos bei psichologijos spe
cialistus, ir bibliotekininkus, ir neįgaliuosius. Tai leidžia pateikti išsamesnį 
Lietuvos bibliotekų prisitaikymo priimti neįgaliuosius paveikslą, kuriame 
šviesios spalvos dar tik ima ryškėti.

Didžioji dalis šalies bibliotekų jau kurį laiką žy
giuoja visuomenės priešaky kaip modernios insti
tucijos. j jas užsukti kviečia ne vien knygų gausa, 
aktualūs renginiai, bet ir atnaujintos, šiuolaikinėmis 
technologijomis viliojančios erdvės. Žmonės mielai 
čia lankosi ir mėgaujasi bibliotekų siūlomų veiklų 
spektru.

PASTATAI MODERNŪS, BET AR V IS IE M S  PR IE IN A M I?
Atrodytų, galima rašyti pavyzdines veiklos 

ataskaitas, jeigu ne tylūs šnabždesiai iš vis dar susi
skaldžiusios visuomenės pakraščių. Įvairūs tyrimai 
ir analizės rodo, kad socialiai pažeidžiamų grupių 
žmonės, ypač turintieji negalią, dažnai sutrinka prie 
bibliotekų slenksčio ir nedrįsta praverti durų. O jas 
pravėrę, kartais nesulaukia tikėto svetingumo.

Panevėžio miesto savivaldybės atstovė dr. Sandra 
Jakštienė pateikia niūrią statistiką - tik 7,5 proc. mies
to neįgaliųjų, savivaldybės atlikto tyrimo duomeni
mis, lankosi bibliotekos renginiuose. Pagrindinėmis 
tokio mažo įsitraukimo priežastimis neįgalieji nurodo 
pastatų nepritaikymą ir bibliotekos darbuotojų tole
rancijos stoką.



Panašias išvadas padarė ir Kauno apskrities viešoji 
biblioteka. Joje dirbanti sociologė-tyrėja Ieva Dryžai- 
tė su kolegomis 2017 m. vasarą atliko kokybinį neįga
lių asmenų poreikių ir bendros situacijos vertinimo 
tyrimą: buvo apklausti ekspertai ir specialistai, dir
bantys su įvairią negalią turinčiais žmonėmis, tėvai, 
auginantys neįgalius vaikus, ir patys negalią turintys 
asmenys. Tyrimu siekta kritiškai įvertinti bibliotekos 
veiklą ir teikiamas paslaugas, suprasti įvairią negalią 
turinčių asmenų poreikius, problemas, taip pat, 
remiantis duomenimis, numatyti priemones, kaip 
bibliotekos galėtų labiau prisidėti prie šių žmonių 
grupių gerovės.

„Informantai manė, kad bibliotekos turėtų ir galė
tų aktyviau prisidėti prie geresnės negalią turinčių as
menų integracijos į visuomenę, tapdamos aktyviomis 
negalią turinčių asmenų organizacijų partnerėmis bei 
kurdamos inkliuzijos ir universalaus dizaino idėjomis 
paremtas paslaugas visuomenei, - pasakoja I. Dryžai- 
tė. - Aktyvesnį naudojimąsi bibliotekų paslaugomis 
galėtų užtikrinti didesnės bibliotekos pastangos 
tenkinti asmenų, turinčių įvairias negalias, poreikius. 
Vieniems pakaktų fizinės aplinkos pritaikymo ir fizi
nių kliūčių panaikinimo, kad jie galėtų savarankiškai 
naudotis bibliotekos paslaugomis, kitiems gali pri
reikti ir aktyvesnės bibliotekininko pagalbos."

Pasak sociologės, bendra visų respondentų vizija 
sietina su įvairių renginių, edukacinių veiklų, semi
narų, kurie suburtų tiek turinčius negalią, tiek jos 
neturinčius žmones, rengimu. Taip būtų mažinama 
neįgaliųjų socialinė atskirtis, vienišumas, bendravi
mo stoka, gerinama laisvalaikio leidimo kokybė ir 
didinamas užimtumas. Apibendrinus respondentų 
atsakymus, galima teigti, kad biblioteka neįgalie
siems turėtų padėti atrasti ne vien knygą, bet ir patį 
save, savo pomėgius, padėtų labiau pažinti pasaulį. 
„Bibliotekos padėtų neįgaliesiems susipažinti su 
kitais žmonėmis, skatintų domėtis įvairiomis veiklo
mis, atrasti savo talentus, šviestis, tobulėti, pažinti 
pasaulį, knygas, - anoniminėje apklausos anketoje 
rašo vienas respondentas. - Bibliotekos gali tapti 
„knygnešiais", nešančiais tiems žmonėms šviesą."

BIBLIOTEKOMS DAR YRA KUR STIEBTIS
„Vertinant viešųjų įstaigų atvirumą žmonėms su 

negalia, paprastai skiriami bent keturi lygmenys: fi
zinės aplinkos pritaikymas, alternatyvūs informacijos 
pateikimo būdai, paslaugų pritaikymas ir personalo 
pasirengimas aptarnauti įvairius lankytojus", - vardija 
Lietuvos negalios organizacijų forumo komunikacijos 
projektų vadovė Simona Aginskaitė, atlikusi neofici
alią neįgaliųjų organizacijų apklausą apie jų patirtis^ 
bibliotekose.

Pritaikytos fizinės aplinkos labiausiai reikia judėji
mo ir regėjimo negalią turintiems žmonėms. Judan
čiųjų vežimėliais interesams atstovaujanti Lietuvos 
žmonių su negalia sąjunga atkreipia dėmesį, kad

daugelis bibliotekų judėjimo negalią turintiems asme
nims yra visiškai nepritaikytos arba pritaikytos nekoky
biškai. „Trūksta pritaikytų automobilių statymo vietų, 
dažnai pasirinkti savarankiškumo šiems lankytojams 
neužtikrinantys įėjimo sprendimai - pavyzdžiui, kel
tuvai, o ne liftai, bibliotekose tarpai tarp lentynų per 
siauri, kad būtų galima įvažiuoti vežimėliu, nepritaikyti 
ir tualetai", - pastabas vardija S. Aginskaitė. Neįgaliųjų 
atstovai taip pat atkreipia dėmesį, kad, rengiant bib
liotekos aplinkos pritaikymo projektus (tai būdinga 
daugeliui institucijų), nesikonsultuojama su neįgaliųjų 
organizacijomis, todėl pritaikymas būna tik formalus, 
realybėje nefunkcionuojantis arba funkcionuojantis iš 
dalies ir nepatogus.

Klausos, regos ir intelekto negalią turintiems lan
kytojams aktualiausias informacijos pritaikymas. Lie
tuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga pabrėžia, kad bib
liotekų erdvės silpnaregiams nėra patogios: iškabos 
pakabintos per aukštai, jų tekstai neryškūs, parašyti 
mažu šriftu, laiptai nepažymėti kontrastingomis juos
tomis. Pasak S. Aginskaitės, aklųjų bendruomenė mini 
ir prastą bibliotekų interneto svetainių pritaikymą šią 
negalią turintiems asmenims, netinkamai veikiančias 
ekrano tekstų ir nuorodų skaitymo programas.

Lietuvos kurčiųjų draugija džiaugiasi, kad yra 
bibliotekų, kurios tiek dalį savo leidinių, tiek ir infor
maciją apie paslaugas verčia į gestų kalbą. Tarp tokių 
yra Kauno apskrities viešoji biblioteka. „Čia kurtieji 
gali rasti planšetinių kompiuterių, kuriuose gestų 
kalba pristatoma bibliotekos sistema. Taip pat yra ir 
pritaikytų knygų, kurių ypač reikia vaikams, - džiau
giasi S. Aginskaitė ir tuo pat metu priduria: - Visgi 
tokios bibliotekos yra išimtys. Nepritaikytos ir bib
liotekų interneto svetainės, kurtiesiems jose naršyti 
sunku. Kitas aspektas - jei bibliotekose įrengiamos 
saugumo sistemos, turi veikti ne tik garsiniai, bet ir 
šviesos signalai, taip į perspėjimus galės reaguoti ir 
kurtieji."

Panevėžio ja u n u o lių  dienos cen tro  lanky to ja i da lyvauja Panevėžio a p sk rities  Gabrie lės P etkev iča itės -B ites viešosi 
b ib lio tekos  edukacijo je  „G ra fin ių  p lan šeč ių  paslaptys". Editos S tro lienės nuotr.



Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje regos negalią 
turintys lankytojai nuo 2018 m. vidurio gali naudotis skaitymo aparatu SARA. 
Jis  patogus tiek skaitant grožinę literatūrą, tiek besirengiant paskaitoms. 
Nuotraukoje - bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja 
Airida Samavičienė moko naudotis aparatu. Editos Racevičienės nuotr.

Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovės 
teigimu, mažiausiai žinoma apie informacijos pritai
kymą intelekto negalią turintiems žmonėms. Žmonių 
su intelekto negalia globos bendrija „Viltis" apgailes
tauja, kad šalies bibliotekose nėra nei informacijos 
apie jos teikiamas paslaugas, nei pačių skaitinių 
lengvai suprantama kalba (kai tekstas pateikiamas 
trumpais sakiniais, paaiškinami sudėtingi žodžiai, 
pasitelkiamos iliustracijos).

„Paslaugų prieinamumas labai glaudžiai susijęs su 
fizinės aplinkos pritaikymu, personalo kompetenci
jomis. Jei bibliotekos pastatas nėra prieinamas, net 
ir pačios geriausios ten teikiamos paslaugos nėra 
pasiekiamos judėjimo negalią turintiems žmonėms. 
Jei programos ar renginiai neverčiami į gestų kalbą, 
neužtikrinamas paslaugų prieinamumas visiems 
lankytojams. Jei bibliotekos interneto svetainė'ne
pritaikyta žmonėms su regėjimo negalia, šie negali 
užsisakyti knygų ar pasinaudoti kitomis elektroni
nėmis paslaugomis", - apie susidarantį uždarą ratą 
pasakoja S. Aginskaitė.

N E T IK  INFRASTRUKTŪRA, BET IR SUPRATIMAS
S. Aginskaitės pakalbinti visų negalios grupių atsto

vai paminėjo personalo sutrikimą susidūrus su negalią 
turinčiu žmogumi. „Tai suprantama, nes ši grupė ilgą 
laiką buvo izoliuota, tačiau situacija keičiasi. Bibliotekų 
darbuotojai turi būti supažindinti su įvairių vartotojų 
gebėjimais ir poreikiais, - tvirtina Lietuvos negalios 
organizacijų forumo atstovė. - Nacionalinės tam tikrų 
negalių žmonėms atstovaujančios organizacijos arba 
„skėtinės" asociacijos, pavyzdžiui, Lietuvos negalios 
organizacijų forumas, rengia mokymus, kaip ben
drauti, kaip padėti skirtingų negalios grupių nariams. 
Pavyzdžiui, kaip susikalbėti su negirdinčiu žmogumi, 
kaip padėti regėjimo negalią turinčiajam, kas svarbu 
bendraujant su intelekto negalią turinčiais lankytojais."

Pasak pašnekovės, bibliotekos vykdo daugybę įdo
mių programų, kurioms trūksta labai nedaug, kad jos 
būtų naudingos visiems. „Pavyzdžiui, jei organizuojami 
renginiai su vertimu į gestų kalbą, apie tai turi būti in
formuojama kurčiųjų bendruomenė. Galima informuoti 
Lietuvos kurčiųjų draugiją, kuri paskleis žinią bendruo
menėje, - patarimais dalijasi S. Aginskaitė. - Dažnai pa
sitaiko nemalonių situacijų, kai darbuotojai nežino, kaip 
naudotis vežimėlių keltuvais, ir savo nepasitenkinimą 
išlieja ant neįgalaus lankytojo. Šis jaučiasi kaip našta, 
nes jam reikia specialios pagalbos, jis neturi galimybės į 
pastatą pakliūti savarankiškai."

Senus bibliotekų pastatus galima rekonstruoti, o ką 
daryti, jeigu mūsų pačių baimėmis apipinta sąmonė 
vis dar panėšėja į sovietinius pastatus, į kuriuos sunku 
prasibrauti „kitokiems"? Psichoterapeute doc. dr. Agnė 
Jurgaitytė-Avižinienė ragina mokytis suvaldyti savo 
instinktus ir neįprastas situacijas priimti ne kaip grėsmę, 
o kaip mus auginantį iššūkį. Pasak jos, visiškai normalu, 
kad, prieš akis išvydę ką nors neįprasto, sutrinkame. 
Pirmieji instinktai kviečia arba sustingti, arba bėgti nuo 
situacijos kuo toliau.Tačiau dažnai mūsų akiai neįprastos 
situacijos, psichoterapeutės teigimu, fizinės grėsmės 
mums nekelia, tad nebūtina leistis paskui pirmykščius 
impulsus.

A. Jurgaitytė-Avižinienė pataria, pakliuvus į netikėtą 
padėtį, tiesiog giliai iškvėpti ir priimti esamą situaciją 
organiškai: būti geranoriškiems, kantriems, nedaryti 
prielaidų, klausti ir klausyti. Taip mes ne tik augame 
kaip asmenybės ir savo srities profesionalai, bet lei
džiame augti ir socialiai pažeidžiamiems žmonėms. 
Juk kontakto bijome ne tik mes. Dar labiau bijo jie, ne 
kartą patyrę, kaip sunku užmegzti šiltą ryšį su išoriniu 
pasauliu.

Sociologė I. Dryžaitė taip pat ragina nusimesti isto
rinio palikimo jungą, kuris negalią traktuoja kaip ligą, ir 
kviečia žvelgti plačiau. O gal neįgalusis yra kitaip įgalus? 
Nuplėšę senas etiketes, pamatome žmogų. Jis lygiai taip 
pat kaip mes nori bendrauti ir skleistis, būdamas ne 
izoliuotas, o kartu su visais, kad ir skirtingai gyvenimo 
įgalintais.



Viln iaus m ies to  sav iva ldybės cen trinės b ib lio tekos  N au jos ios V iln ios 
b ib lio teka  nuo 2015 m . vykdo u n ika lią  in te ra ktyv ią  b ib lio te rap ijos p rog ram ą 
„M es knyg ų  sdH oje". In te rne tin iam e ža id im e dalyvauja va ika i ir ja u n im a s  iš 
soc ia linės riz ikos  še im ų . Žaid im e ve ikd am i ka ip pač ių  su s ik u rti personažai, 
jie  jauč ias i saugūs ir  a tv iriau  bendrauja su  ps icho logu jie m s  skau dž iom is  
te m o m is . N au jo s ios  Vilnios b ib lio tekos archyvo nuotr.

ŽENGIAMI PIRM IEJI ŽINGSNIAI
Kad ir kaip pesim istiškai atrodytų 

situacija, šalies bibliotekose jau sužimba 
pirmieji žiburiai. Šiaulių ir Klaipėdos ap
skričių bibliotekų, Vilniaus centrinės bib
liotekos veikla rodo, kad žengti mažesnės 
atskirties link, nors pradžioje ir nedrąsu, 
neabejotinai verta.

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės 
bibliotekos Naujosios Vilnios biblioteka 
džiugina netikėtu kontrastu - be galo 
šviesia veikla atokiame sostinės rajone. Bib
liotekos darbuotojai atvirauja, kad Naujoji 
Vilnia yra tarsi socialiai pažeidžiamų grupių 
koncentratas - itin daug rajono gyventojų 
jaučiasi atstumti, nepritampą. Būtent jiems 
biblioteka ir yra pati dosniausia. Čia jau nuo 
2015 m. veikia pasaulyje analogų neturinti 
interaktyvi biblioterapijos programa „Mes 
knygų s@loje". Tai - internetinis žaidimas, 
kuriame kviečiami dalyvauti vaikai ir jau
nimas iš socialinės rizikos šeimų. Susikūrę 
fantastinį anoniminį pseudoportretą (angį. 
avatar), jaunuoliai, įsitaisę mėgstamoje vie
toje, prisijungia ir bendrauja su psichologu. 
Specialisto skaitomos ištraukos iš jaunimui 
aktualių knygų kursto diskusijas, leidžia 
dalyviams saugiai atsiverti ir analizuoti savo 
gyvenimiškus skaudulius.

Ši biblioteka su psichoterapeute edu- 
katore Daiva Žukauskiene sėkmingai pra
dėjo vykdyti programą „Augti ir auginti". 
Ją renkasi šeimos, norinčios išmokti emo
cinio raštingumo, socialinių įgūdžių. Mul- 
tisensorinė erdvė dirgina emocijas, kviečia 
kalbėtis, o žaidimai ir kūrybinės užduotys 
suteikia tam reikiamą platformą.

DŽIUGINA MAŽI DIDELI DALYKAI
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka praėjusių 

metų vasarą pasiskelbė esanti draugiška autizmo spektro ir kitų 
kalbos bei komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams1. Biblio
tekoje vykdoma sensorinių skaitymų programa. Šie skaitymai 
lavina minėtų sutrikimų turinčių vaikų sensorinius gebėjimus, 
ugdo bendravimo įgūdžius, slopina neigiamą elgesį, skatina tei
giamą požiūrį į skaitymą. Viena projekto rengėjų bibliotekos Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Agnė 
Pranckutė džiaugiasi, kad ši paslauga yra išties paklausi ir sulaukia 
itin šilto grįžtamojo ryšio: „Iš viso per pusę metų skaičiuojame 
daugiau nei 100 apsilankymų, įvyko 41 užsiėmimas. Dauguma 
vaikų į užsiėmimus ateina ne vieną kartą. Tai išties naudinga, nes, 
atėję antrą kartą, jie jau žino užsiėmimo eigą, tolesnius veiksmus, 
kuriuos lengviau geba pakartoti. Kartojimas ir eigos žinojimas 
sukuria tam tikrą saugumo jausmą."

Norėdami sužinoti tėvų atsiliepimus, sensorinių skaitymų 
rengėjai atliko trumpą apklausą. Pasak A. Pranckutės, daugelis 
apklaustų tėvų teigė, kad paslauga naudinga bendram vaiko 
lavinimui, suteikia gerų emocijų, įspūdžių, lavina dėmesio kon
centraciją. Kai kurie tėvai teigė, kad yra nedaug vietų, kuriose jie 
gali lankytis su savo vaikais, tad tokie užsiėmimai atvėrė daugiau 
galimybių.

Paklausta, su kokiais iššūkiais teko susidurti bibliotekininkams, 
panūdusiems imtis tokios nelengvos veiklos, A. Pranckutė nesle
pia, kad sukurti paslaugą buvo išties nelengva, teko paplušėti 
ir pasimokyti. Pirmiausia reikėjo kruopščiai pasiruošti, susirinkti 
medžiagas, iš kurių bibliotekininkai gaminosi priemones, naudo
jamas skaitymų metu. Mokymus, kaip vesti užsiėmimus, bendrauti 
su vaikais, darbuotojams vedė taikomosios elgesio analizės spe
cialistė Virginija Juškevičiūtė ir Šiaulių universiteto Specialiosios 
pedagogikos katedros lektorė, Šiaulių „Ringuvos" specialiosios 
mokyklos specialioji pedagogė metodininkė dr. Margarita Ju 
revičienė. Su specialistėmis bibliotekininkai bendradarbiauja iki 
šiol, aptaria užsiėmimus, sprendžia įvairius kylančius sunkumus.
1 Plačiau apie tai - „Tarp knygų" 2018 m. liepos-rugpjūčio (Nr. 7-8) numeryje. Tomas Pau- 

liuščenka. Sensoriniai skaitymai„kitokio jgalumo" vaikams, p. 34-35.



Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka nuo 2018 m. vasaros organizuoja sensorinius skaitymus 
autizmo spektro ir kitų kalbos bei komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Nors programa pradėta vykdyti 
visai neseniai, jau džiaugiamasi pirmaisiais vaisiais. Pavyzdžiui, nedrąsus berniukas, niekad nieko nedarąs 
nepalieptas, pats priėjo prie lėgo lentos ir dėliojo pieną. Ievos Slonksnytės nuotr.

„Pirmiausia darbui buvo parengti penki Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriaus darbuotojai, kurie 
aktyviai įsitraukė į veiklą rengdami užsiėmimų 
programą, atrinkdami literatūrą. Paskaitų apie 
autizmo sindromą ir kitų komunikacijos sutrikimų 
turinčius vaikus, siekiant išties užtikrinti draugiš
kumą šiems vaikams, klausėsi ir visi kiti bibliote
kos darbuotojai, - apie veiklos pradžią pasakoja 
A. Pranckutė. - Be abejo, kiekvienas užsiėmimas 
yra naujas iššūkis, nes visi jie būna skirtingi. 
Niekada negalime numatyti visų vaikų reakcijų į 
rodomas ir skaitomas istorijas. Būna, kad vaikas 
bijo triukšmo, o užsiėmimo metu naudojami tam 
tikri garsiniai signalai. Tuomet, atsižvelgdami į 
konkretų vaiką, tuos signalus naudojame tyliau 
arba jų atsisakome. Jeigu vaikas bijo gličių daiktų, 
o skaitymuose naudojame„šlykštukus", tam vaikui 
paduodame kitokį daiktą."

Į veiklą įsitraukusi bibliotekininkė džiaugiasi, 
kad visas situacijas gali spręsti kolegiškai - už
siėmimą veda du darbuotojai, todėl darbas 
vyksta gana sklandžiai. Visų situacijų numatyti 
neįmanoma, todėl svarbu turėti teorinių žinių, 
kurios leidžia išspręsti netikėtas problemas. „Po 
pirmųjų skaitymų kaskart jaučiamės vis drąsiau, 
o kai kurie šioje srityje išties atradome save, - 
atvirauja mergina. - Daug džiaugsmo kelia 
tokie dalykai, kurie mums atrodo smulkmenos, 
o šiems vaikams yra didžiulis pasiekimas. Pavyz
džiui, sudėti žaisliukus į dėžutę mums atrodo 
paprasta, bet štai vienas vaikas, to niekada ne
daręs namuose, užsiėmimo metu sudėjo visus 
žaislus ir sukėlė džiaugsmo tiek mums, tiek savo 
mamai. Nedrąsus berniukas, kuris niekad'nieko 
nedarė nepalieptas ir nepaskatintas, pats priėjo 
prie lėgo lentos ir kartu su mumis dėliojo pienę. 
Tokie maži dideli dalykai skatina mus tobulėti ir 
tęsti šią veiklą."

KVIEČIA Į PASAULĮ PAŽVELGTI KITAIP
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės 

biblioteka nuo 2017 m. aktyviai teikia paslaugas regos 
negalią turintiems žmonės, stengiasi skatinti neįgalių 
asmenų kūrybiškumą ir meninę saviraišką. Įdėtos 
pastangos šiandien jau duoda vaisių - 2018 m. biblio
tekoje organizuota daugiau nei 60 renginių, kuriuose 
dalyvavo ir neįgalieji. Savo kūrybą bibliotekoje pristatė 
ir Klaipėdos regiono kūrėjai, turintys įvairių negalių. 
„Taip pat stengiamės mažinti žmonių su negalia in
formacinę atskirtį. Džiaugiamės, kad regėjimo negalią 
turintys asmenys nuo 2018 m. vidurio bibliotekoje gali 
naudotis skaitymo aparatu SARA. Šiuo aparatu naudo
jamasi tiek skaitant grožinę literatūrą, tiek besirengiant 
paskaitoms", - pasakoja bibliotekos Informacinių ište
klių vystymo skyriaus vedėja Airida Samavičienė.

Bibliotekai aktyviau pradėjus teikti paslaugas nega
lią turintiems asmenims, daug dėmesio skirta naujoms 
kompetencijoms įgyti. „Mokymus apie bendravimą, 
paslaugų teikimą žmonėms su negalia mums vedė ne 
tik dėstytojai, lektoriai, bet ir patys neįgalieji, - džiau
giasi A. Samavičienė. - Šiandien neįgalaus žmogaus 
apsilankymas bibliotekoje darbuotojams yra labai 
natūralus ir kasdienis."

Iš visų bibliotekos veiklų A. Samavičienė išskiria 
kūrybines-menines stovyklas neįgaliems asmenims. 
2017 m. bibliotekos darbuotojai kartu su savanoriais 
organizavo trijų dienų stovyklą, kurioje dalyvavo septy
ni žmonės, turintys negalią. Stovyklautojų pastatytas 
ir visuomenei pristatytas muzikinis spektaklis „Kelionė 
muzikos vandenynu". 2018-aisiais stovykloje dalyvavo 10 
žmonių. Kartu su profesionaliu režisieriumi ir choreografu 
jie parengė muzikinį spektaklį „Laisvė - riba be ribų" 
(Richardo Bacho alegorinės apysakos „Džonatanas Li- 
vingstonas Žuvėdra" motyvais). Šio spektaklio premjeros, 
parodytos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje ir Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės 
bibliotekoje, sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.

Kitas išskirtinis bibliotekos projektas - „Muzika 
tamsoje". Jis parengtas 2017 m. ir iki šios dienos jau 
parodytas daugybėje Lietuvos miestų.„Labai džiaugia
mės, kad būtent biblioteka paskatino neregę merginą 
sukurti šio projekto scenarijų. Pati projekto idėja labai 
įdomi ir nekasdienė. Tai - savotiškas socialinis ir meni
nis įvykis. Jo siekis - atkreipti žmonių dėmesį į kitokį 
pojūčių pasaulį, - pasakoja A. Samavičienė. - Visi žiū
rovai ir klausytojai turi ryšėti akis dengiančius raiščius, 
kad galėtų mėgautis renginiu. Spektaklio metu žmonės 
patenka į kitą pasaulį. Jie girdi keistus garsus, klausosi 
dainų, jaučia skonį, kvapą, liečia įvairius dalykus. Po 
„Muzikos tamsoje" žiūrovai dažnai būna susijaudinę ir 
sužavėti. Tai skatina iš naujo įvertinti savo vertybes ir 
kitaip pažvelgti į pasaulį."

Biblioteka siekia, kad šis projektas būtų išverstas į 
anglų kalbą. Viliamasi, kad šiais metais spektaklis„Mu- 
zika tamsoje" bus parodytas ir tarptautinėje erdvėje.


