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Projektas „Išmok plaukti: informacinis raštingumas suaugusiems“ 
Projekto tikslas – ugdyti suaugusiųjų gebėjimus išmaniai naudotis tradicinėmis ir naujomis 
visuomenės informavimo priemonėmis, kritiškai vertinti jų pateikiamą turinį, tokiu būdu užtikrinant 
aktyvų naujovišką ir saugų dalyvavimą pilietiniame gyvenime. 
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
Terminas: 2014 m. rugpjūčio – lapkričio mėn. 
Projekto metu vyko vyresniojo amžiaus gyventojų mokymai bibliotekoje. Mokyta, kaip išmaniai ir 
kritiškai vertinti rastą informaciją. Įsigyti du planšetiniai kompiuteriai suteikė galimybę 
suaugusiesiems išbandyti pačias naujausias technologijas. Gyventojams, kurie neturi bendrų 
kompiuterinio raštingumo įgūdžių, buvo tęsiami mokymai „Išmokime dirbti kompiuteriu“, 
„Elektroninės paslaugos patogesniam gyvenimui“, o pažengusiems – „Darbas su MS Office 
taikomosiomis programomis“. 

Spalio 9 d. gyventojus kvietėme į susitikimą „Ką būtina žinoti apie saugumą internete ir elektroninį 
parašą“, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos 
saugumo departamento atstovai Vaidotas Ramonas ir Vytautas Krivojus bei Klaipėdos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos biuro Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė 
Aurelija Studencova.  
Projekto metu rengėme ir publikavome straipsnių ciklą dienraštyje „Klaipėda“, kuriame pristatėme 
projektinę medžiagą, bibliotekos vaidmenį informaciniame amžiuje, kokybišką interneto turinį, 
skaitmeninamą kultūros paveldą, atgimstančią senąją spaudą virtualioje erdvėje ir t.t. 

 Biblioteka - naujų technologijų amžiuje. - Iliustr. - "Klaipėdos" inf. - Rubrika: Atžalynas // 
Klaipėda. - ISSN 1392-558X. - 2014, rugs. 11, p. 11. 
Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykdomus suaugusiųjų mokymus. 
Straipsnis internete „Biblioteka – informaciniame amžiuje“. 

 Baltrimienė, Jolita 
Virtualūs lankytojai bibliotekoje - visą parą / Jolita Baltrimienė. - Iliustr. - Rubrika: Atžalynas // 
Klaipėda. - ISSN 1392-558X. - 2014, rugs. 25, p. 11. 
Apie Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos virtualias paslaugas. 
Straipsnis internete „Virtualūs lankytojai bibliotekoje - visą parą!“.  

 Skaisgirienė, Birutė 
Pristatome – virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija! / parengė Birutė Skaisgirienė . – Iliustr. - 
Rubrika: Atžalynas // Klaipėda.- ISSN 1392-558X. - 2014, spal. 9, p. 11. 
Straipsnis internete „Pristatome – virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija!“. 

 Veselkovė, Asta 
Pristatome svetainę – Klaipėdos nekilnojamosios kultūros vertybės / parengė Asta Veselkovė . – 
Iliustr. - Rubrika: Atžalynas // Klaipėda.- ISSN 1392-558X. - 2014, spal. 23, p. 11 

 Jaunimas bibliotekoje – misija (ne)įmanoma? / [parengė] Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos Jaunimo skyriaus bibliotekininkės. – Iliustr. - Rubrika: Atžalynas// 
Klaipėda.- ISSN 1392-558X. – 2014, lapkr. 6, p. 13 
Straipsnis internete „Jaunimas bibliotekoje – misija (ne)įmanoma?“. 
  



 Bibliotekininkai mokosi, kad būtų naudingi / Eugenija Koveckienė. – Iliustr. – Rubrika: 
Atžalynas // Klaipėda. – 2014, lapkr. 20, p. 13. 
Straipnis internete „Bibliotekininkai mokosi, kad būtų naudingi“. 

 Klaipėdos viešosios bibliotekos dabartis ir ateitis / Bronislava Lauciuvienė. - Iliustr. - Rubrika: 
Atžalynas // Klaipėda. - 2014 
Straipsnis internete „Klaipėdos viešosios bibliotekos dabartis ir ateitis“.  
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