
Kiekvieną kartą lankytojai, eidami į 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio vie
šąją biblioteką (toliau -  Biblioteka), 
turėtų susimąstyti, kad joje ras ne tik 
knygų, bet ir informacinių technolo
gijų. Pastaruoju metu Bibliotekoje 
vykdomos veiklos griauna seniai 
nusistovėjusius stereotipus apie Bi
blioteką kaip apie elementarią knygų 
saugyklą, jų išdavimo punktą, tylias 
skaityklos patalpas ir pan.

Žinoma, kaip ir visada, Biblioteka 
išlieka ta vieta, kurioje žmonės gali 
pasisemti žinių, pasiimti reikiamų 
knygų, paskaityti periodikos leidi
nių, bet tai tik viena jos pusė.

Bibliotekoje ir vaikams, ir suau
gusiems organizuojami įvairūs ren
giniai: knygų aptarimai, viktorinos, 
įvairūs konkursai, susitikimai su žy
miais žmonėmis, parodų atidarymai, 
edukaciniai užsiėmimai, kompiuteri
nio raštingumo mokymai ir 1.1.

Biblioteka tapo ne tik kultūros ži
diniu, informacinių technologijų pa
žinimo vieta, bet ir tarpininku tarp 
vietos bendruomenės, verslo, vietos 
valdžios ir visuomeninių organizaci
jų, siūlančių naujas, gyventojų po
reikius tenkinančias paslaugas.

Biblioteka yra palanki erdvė, ku
rioje bendruomenių nariai gali rea
lizuoti savo idėjas ir tenkinti kasdie
nio bendravimo poreikius.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka, siekdama stiprin
ti jaunimo inovatyvius techninius 
gebėjimus, populiarinti informa
cines ir ryšių technologijas (toliau 
-  IRT), 2015 m. gegužės mėn. pra
dėjo vykdyti projektą „Mobili ino- 
vatyvių technologijų laboratorija 
jaunimui".

Projektas orientuotas į jaunimą, 
veiklos vyksta Šiaulių ir Telšių re
gionuose.

Jau įvykusių mokymų metu Šiau
liuose gimnazistai mokėsi kurti fil
mukus iPAD planšetėmis bei nau
doti papildytą realybę, vieną pa
žangiausių šių laikų technologijų

mokymuisi. Filmukus mokiniai kūrė 
savo pasirinkta tema, vyko jų pri
statymai. Mokymų dalyviai turėjo 
dėl ko pasistengti, jų kurti filmu
kai dalyvavo konkurse (skelbtame 
socialiniame tinkle „Facebook"), o 
laimėtojams atiteko puikūs JAV 
ambasados Lietuvoje įsteigti prizai 
-  išmanieji telefonai.

Moksleiviai taip pat jau mokėsi 
susikurti savo ei. knygą, nagrinėjo 
muzikos kūrimo galimybes, ieškojo, 
kas paslėpta po QR kodais ir 1.1.

Telšių regiono moksleiviai mo
kymus pradėjo nuo kitų temų, t. y. 
mokėsi 3D grafikos modeliavimo, 
kūrė virtualius trimačius 3D mo
delius, kurie vėliau bus spausdi
nami 3D spausdintuvu ir dalyvaus 
konkurse.

Projekto dalyviai Šiauliuose jau 
pradėjo mokysis konstruoti robotus 
ir juos programuoti. Kurti robotai 
susirungs sumo -  robotų varžybų 
ringe, o nugalėtojai bus apdovanoti 
vertingais prizais.

Įrengta moderni mobilių techno
logijų laboratorija, veikianti biblio
tekose, papildys mokyklų techninę 
bazę, kuri nėra pritaikyta pažinti 
inovatyviąsias technologijas. IRT 
specialistai supažindins jaunimą ir 
mokytojus su moderniomis tech
nologijomis, jų praktiniu panaudo
jimu. Parengta mokomoji medžiaga 
suteiks galimybę pasibaigus projek
tui mokytojams vesti netradicines 
pamokas bibliotekose, naudojant 
modernias technologijas, o mobili 
laboratorija suteiks galimybę pa
siekti nuo didmiesčių nutolusias 
regiono bibliotekas.

Siekiant prisidėti prie tikslingo 
profesinio orientavimo, bus orga
nizuojamos technologijų verslo at
stovų paskaitos jaunimui apie IRT 
verslo perspektyvas ateityje.

Projekto„Mobili inovatyvių tech
nologijų laboratorija jaunimui" par
tneriai -  VŠĮ „Išmanioji mokykla", 
VŠJ„Šiaurės Lietuvos kolegija", UAB

„AVAD Baltic", Telšių rajono savi
valdybės Karolinos Praniauskaitės 
viešoji biblioteka.

Naudos gavėjai -  Joniškio rajo
no savivaldybės J. Avyžiaus viešoji 
biblioteka, Telšių„Atžalyno" pagrin
dinė mokykla, Telšių rajono Luokės 
gimnazija, Žarėnų„Minijos" vidurinė 
mokykla, Telšių r. Varnių Motiejaus 
Valančiaus gimnazija,Telšių Žemai
tės gimnazija, Telšių r. Kaunatavos 
pagrindinė mokykla, Telšių rajono 
Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė 
mokykla.

Projektą finansuoja: Bibliote
kos pažangai 2 ir Lietuvos Res
publikos kultūros ministerija. 
Projektą remia: JAV ambasada Lie
tuvoje.

„Labai džiaugiuosi Jūsų iniciatyvo
mis ir vykdomais projektais. Malonu, 
kad atėjo tas metas, kai bibliotekos 
tampa ne knygų saugyklomis, kurios 
išduoda ir priima knygas, o atsiranda 
supratimas, kad biblioteka -  tai Kul
tūros židinys.

Ypač svarbu, kad Jūsų projektas 
„Mobili inovatyvių technologijų labo
ratorija jaunimui" orientuotas įjauni
mą, kurio tikslas -  sudomintijaunimą, 
pristatyti bibliotekų galimybes, didinti 
jų užimtumą...

Tikiuosi, kad tokių projektų dėka 
bibliotekų paslaugos bus priartin
tos arčiau lankytojų, jų  erdvės taps 
patrauklesnės, modernesnės, ino- 
vatyvesnės.

Dėkoju Jums už aktyvumą ir išra
dingumą, dalyvavimą projektinėse 
veiklose, linkiu kūrybiškumo, atka
klumo. Siekite, kad visos naujovės 
atkeliautų į  Šiaulius ir plėstųsi Jūsų 
partnerių tinklas", -  rašė mums Dan
guolė Martinkienė, kultūros ministro 
patarėja.
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