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Šiaulių miesto savivaldybės ir 
Šiaulių apskrities Povilo Višins
kio viešosios bibliotekos prisidės 
prie užimtumo, nedarbo lygio 
mažinimo ir atokiau gyvenančių 
bendruomenių atskirties mažini
mo -  gautas dalinis finansavimas 
bendruomenių projektams įgy
vendinti.

Tad vakar Šiaulių miesto savi
valdybės Tarybos posėdžių salėje 
vyko šventinis renginys, kuriame 
pasidalyta iniciatyvų idėjomis. 
Vyko ir simbolinė akcija -  biblio
tekos šalia savo pastatų pasodino 
obelaičių sodinukus, simbolizuo
jančius bibliotekų augimą, pro
gresą, tapim ą savarankiškomis 
tvariomis ir dinamiškomis insti
tucijomis.

Per komiksus skatins 
skaitymą ir kūrybiškumą

Šiaulių miesto savivaldybės ir 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekų gautos lėšos 
leis vykdyti inovatyvius projektus 
ir taip prisidėti prie bendruome
nėms svarbių problemų sprendi
mo. Bibliotekos projektus, skirtus 
bendruomenėms, teikė kartu su 
partneriais -  valdžios institucijo
mis, nevyriausybinėmis organiza
cijomis, verslo įmonėmis, kitomis 
bibliotekomis.

Šiaulių miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka įgyvendins pro
jek tą  „Komiksų erdvė biblioteko
je", kuriam gauta parama siekia 
daugiau nei 22 tūkst. eurų. Pasak 
šios bibliotekos specialistės pro
jektinei veiklai Kristinos Mikliu- 
vienės, šių metų rugsėjo mėnesį 
bibliotekos „Saulės" filiale bus 
sukurta unikali erdvė -  Komiksų 
centras. Čia ne tik miesto vaikai, 
jaunimas bet ir visi bendruome
nės nariai galės įdomiai ir turi
ningai leisti laisvalaikį. Lanky
tojai mokysis pasakoti įvairias 
istorijas komikso pavidalu, o toks 
turiningas laisvalaikis padės for
muoti ir teigiam ą požiūrį į skaity
mo skatinimą, formuos kūrybingą 
bendruomenę, didins informacinį 
ir skaitmeninį raštingumą.

Jaunimui -  mobili 
technologijų laboratorija

Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešoji biblioteka drauge 
su partneriais ir rėmėjais įgyven
dins projektą „Mobili inovatyvių 
technologijų laboratorija jauni-
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P. Višinskio viešosios biblio
tekos projektų vadovė Nerin
ga Rutkauskienė pažymi, kad 
projekto veikla apims Šiaulių ir 
Telšių apskritis, nes mobili labo
ratorija galės atvykti į atokesnes 
vietas. Laboratorijose 8 - 1 2  kl. 
gimnazijų moksleiviai mokysis 
3 D grafikos modeliavimo, kurs 
virtualius trimačius 3D modelius, 
spausdins juos 3D spausdintuvu, 
konstruos robotus ir juos progra
muos, iPAD planšetėmis kurs fil
mukus ir pan. Jaunimas bendraus 
ir su verslo atstovais, kurie lygiai 
taip pat kilę iš mažų kaimelių, 
miestelių ir pasiekė aukštumų. 
Tad vaikai klausysis jų  sėkmės 
istorijų, diskutuos ir kalbės jiems 
rūpimais klausimais.

„Kai rengėme projektą, mąs
tėme apie projekto tvarumą. Pa
rengėme trijų skirtingų temų mo
kymų medžiagas -  apie robotiką, 
iPAD galimybes, 3D grafiką. La
boratorija yra atvira visiems, jinai 
yra mobili dėl to, kad keliaus iš 
bibliotekos į biblioteką", -  sakė 
specialistė.

N. Rutkauskienė tikisi, kad 
jaunimas labai susidomės labo
ratorija. „Kitas dalykas, šiandie
ninėje darbo rinkoje ypač trūksta 
IRT specialistų, gebančių kurti. 
Projektu norime sudominti jauni
mą, patraukti prie savęs ir tuo pa
čiu naskatinti domėtis technolo-
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