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(traukiantis skaitymas su mirioramomis
Mirioramos -  nauja skaitymo 

ir kūrybos galimybė
Baigiasi Šiaulių apskrities Povi

lo Višinskio viešosios bibliotekos 
projekto „Įtraukiantis skaitymas 
su mirioramomis" numatytas lai
kotarpis, tačiau ne pats procesas 
ir ne egzistuojančios tęstinumo 
galimybės.

Kuo šis Lietuvos kultūros 
tarybos remiamas 

projektas yra ypatingas?
Remiantis įvairiais skaitymo tyri

mų rezultatais ir akivaizdžiais bibli
otekų statistikos rodikliais, skaity
mo mastai per pastaruosius metus 
sumažėjo apie 20 proc. Akivaizdu, 
kad bibliotekai reikia žymiai dau
giau pastangų, kad knyga ir skai
tytojas atrastų vienas kitą. Todėl 
2014 metais bibliotekos Vaikų lite
ratūros skyrius inicijavo naują skai
tymo programą su mirioramomis. 
Programa yra skirta kūrybiniam 
vaikų skaitymui ir jos esmė ta, kad 
perskaitytą knygą skaitytojas lais
vai reiškia per vaizduotę. Kurdami 
ritininę knygą, t. y. iliustruodami 
tekstą, jie išreiškia savo suvokimą 
irvaizduotę.Tokiu būdu skaitymas 
skatina kurti -  vaikai piešia labiau
siai įsimintus dalykus: knygos veikė
jus, vaizdus, savo jausmus, potyrius 
ir požiūrį į veiksmą.

Iš dalies galima teigti, kad toks 
kūrybinis skaitymas padeda skaity
tojams pažinti ir priimti save, rasti 
sau svarbius atsakymus gyvenimo 
situacijose.

Mirioramų principas ir dėžės
Sukurta ritininė vaikų knyga pa

virsta užburiančiu judančių vaizdu 
filmu -  miriorama, kuri yra demons
truojama kaip judanti panorama, 
perkelta į pasigamintą aparatą-dė- 
žę. Kn)rgų.skaityrgas virsta kūrybi

nėmis dirbtuvėmis, kuriose vyksta 
edukaciniai užsiėmimai.

Savaime suprantama, kad kuriant 
ritininę knygą reikia vadovo, kuris 
padėtų vaikams ne tik iliustruojant, 
bet ir komponuojant turinį, galbūt 
išskiriant rubrikas ar sudedant taš
kus ant svarbių dalykų. Kūrybos 
procese vadovas sujungia vaikų 
darbus į visumą, mato baigtinį va
riantą.

Labai svarbu pagaminti estetišką 
mirioramų dėžę, kurią apipavidalin
tų patys vaikai. Projekto dalyviai iš 
tiesų sukūrė puikias iliustracijas bei 
originalias dėžes. Kaip ir televizo
riai, vienos jų nedidelės, pritaiky
tos mažai auditorijai, kitos skirtos 
demonstruoti salėje.Tačiau patrau
klumo nė vienai nestigo.

Projekto dalyviai
Į skaitymo programą, kuri prasi

dėjo balandį ir baigsis metų pabai
goje, įsitraukė 11 kūrybinių grupių 
iš Šiaulių miesto ir regiono mokyklų 
bei bibliotekų. Kūrybinę komandą 
sudarė dailininkas, mokytojai, soci
aliniai pedagogai, bibliotekininkai, 
vaikų tėvai ir, savaime suprantama, 
patys vaikai. Kodėl? Nes visas pro
cesas apima daug veiksmų: ir kny
gų atranką skaitymui, ir aptarimą, 
mirioramų dėžės gamybą ir pieši
mo dirbtuvėlių organizavimą. Be to, 
pagal programos planus projekto 
metu sukurti produktai buvo pri
statomi ir savose bendruomenėse, 
ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešojoje bibliotekoje. Pristatymui 
kūrybinės grupės kruopščiai ruošė
si -  rinkosi pristatymo būdą, ieškojo 
įtaigumo.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų 
gimnazijos moksleiviai (vadovė Jus
tina Šaltė) parengė įspūdingą mu- 
zikinę-vaidybinę knygos reklamą,
meniškai ir artistiškai pristatytą Ra-
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dviliškio r. Pašušvio mokyklos (vado
vė Salvija Žakienė), Vinco Kudirkos 
progimnazijos (vadovė Lina Žutaute 
ir mokytoja E. Čebatorienė), Jovaro 
progimnazijos (vadovas Rimvydas 
Daužvardis), Ragainės progimna
zijos (vadovė Sandra Vileikienė), 
Medelyno progimnazijos (vadovė 
Laimutė Račkauskienė), Gegužių 
progimnazijos (Aistė Vedeckienė ir 
Aušra Adomaitienė) ir kitų dalyvių 
sukurtos ritininės knygos.

Įdomų mirioramos sprendimą 
pateikė dailininkas Ugnius Rani- 
kas, Šiaulių galerijoje-parduotuvėje 
SKIZZE sukūręs miriorama su 3-5 
metų vaikais. Telšių rajono Kauna- 
tavo bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
Vilija Jocienė paskatino vaikus kurti 
savo pasakas ir per mirioramą jas 
pademonstruoti. Šiaulių rajono 
Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė 
Elona Jasinauskienė mirioramoje 
kartu su bibliotekos lankytojais 
pristatė pieštą kaimo istoriją.

Projekto idėja

Projektas„Įtraukiantis skaitymas 
su mirioramomis" yra nauja idėja 
skatinti skaitymą ir sujungti skai
tančias bendruomenes. Projekto 
metu dalyviai susipažino su nau
jomis galimybėmis, dalyvavo ren
giniuose, dar laukia susitikimas su 
kūrėju ir rašytoju Vytautu V. Lands
bergiu. Į procesą įsijungė apie 300 
dalyvių (aktyvių ir stebėtojų). Ma
nome, kad projekto tikslas -  pa
skleisti naują kūrybinį skaitymą -  
yra su kaupu įgyvendintas, o idėja 
turės pasekėjų.

Aldona ŠIAULIENĖ, 
projekto „Įtraukiantis skaitymas 

su mirioramomis'' autorė ir vadovė,
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriaus vedėja
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