
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „Istorijos galiūnas“ 
 

Kūrybinių, istorinių ir sportinių renginių ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti. 

 

Projekto tikslas – surengti tematiškai aktualų ir kartu atraktyvų renginį – Šimtmečio paminėjimą, 

sutelkiantį įvairaus amžiaus Klaipėdos apskrities gyventojus ir užsienio lietuvių bendruomenės 

narius, paskatinant dar kartą pasigilinti į Lietuvos praeities istorinius įvykius ir įvertinti jų įtaką 

šiandienos gyvenimo būdui bei pasvajoti apie šalies ateitį. 

 

Terminas: iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 

 

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.   

 

Projekto partneriai: oficiali Berlyno lietuvių bendruomenė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centras „Atviros jaunimo erdvės“, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

 

Trumpas projekto pristatymas. Šiuo projektu sieksime, kad istorinės knygos iš fondų pajudėtų 

pas skaitytojus, kad skaitytojai suvoktų jų teikiamą naudą ir svarbą ne tik asmeniškai tobulėjant, bet 

ir ugdant jaunąją kartą, savo vaikus. Planuojami renginiai:  

1. „Pažink“. Savo skaitytojus skatinsime prisiminti, įvertinti, analizuoti šalies istorinius įvykius per 

skaitymą. Tuo tikslu bus parengta kilnojama „100 Lietuvos istorijai svarbiausių spaudinių“ paroda, 

kuri keliaus į Klaipėdos miesto mokyklas. Bibliotekoje vyks susitikimai su istorikais, istorinių 

romanų autoriais. Bus organizuojami protų mūšiai Lietuvos istorijos temomis.  

2. „Švęsk“. Kovo 11-osios paminėjimas ir Mindaugo karūnavimo dienos (liepos 6 d.) šventė. Jos 

metu bus surengta intelektualinė-kūrybinė-sportinė olimpiada „Istorijos galiūnas“. Ji vyks 

Klaipėdos miesto centre (Karlskronos aikštėje). Šio renginio  metu skirtingose amžiaus grupėse bus 

renkami istorijos galiūnai, stiprūs ne tik istorinėmis žiniomis, bet galintys už jas pakovoti 

sportinėse, kūrybinėse, loginėse varžytuvėse.   

3. „Kurk“. Per kūrybinę veiklą bandysime prognozuoti Lietuvos ateitį. Meno skyriuje bus 

organizuojami kūrybiniai užsiėmimai, kurių metu istorinės žinios bus transformuojamos ir 

vizualizuojamos. Po kūrybinių užsiėmimų bus organizuojama virtuali sukurtų kūrinių paroda. 

 

Tikimasi, kad pasibaigus šiam projektui, jaunos šeimos, auginančios vaikus, ne tik ugdys juos 

žingeidžiais ir atsakingais savo šalies piliečiais, patys aktyviai dalyvaus socialiniame ir politiniame 

Lietuvos gyvenime, bet ir įgis istorinių žinių, praplės savo kūrybinių raiškų arsenalą, suras naujų ir 

patrauklių Valstybinių švenčių šventimo būdų. 

 

Projekto vadovė: 

Direktorės pavaduotoja 

Eugenija Koveckienė  

Telefonas: (8 46) 314722 

El. paštas: metod@biblioteka.lt 

 

 

http://www.biblioteka.lt/lt/projektai/161-sulekime-skaityti-i-guztas/3215-projektas-sulekime-skaityti-i-guztas
mailto:metod@biblioteka.lt


Biblioteka pristato 100 reikšmingiausių knygų apie Lietuvos istoriją 

 

Balandžio 13 d. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje (S. Daukanto g. 31) 

regioninėje konferencijoje „Klaipėda: Lietuvos valstybingumo šimtmetis“ (programa), kurioje 

pirmą kartą buvo pristatyta Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos parengta 

kilnojamoji paroda „100 reikšmingiausių knygų apie Lietuvos istoriją“.  Parodą pristatė istorijos 

mokytojas ekspertas Vaidas Pamparas. 

 

Balandžio 23 d. 17 val. paroda bus pristatoma gyventojams bibliotekoje (Turgaus g. 8). 

Paroda parengta pagal Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Istorijos galiūnas“. 

 

Parodos „100 reikšmingiausių knygų apie 

Lietuvos istoriją“ pristatymas 

Balandžio 23 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyko kilnojamosios 

spaudinių parodos „100 reikšmingiausių knygų apie Lietuvos 

istoriją“ pristatymas. Parodą pristatė istorijos mokytojas 

ekspertas Vaidas Pamparas. 

 

Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtą parodą sudaro penkios 

potemės: Priešistorė; Lietuvos valdovai; Pasauliniai karai ir 

Lietuva; Klaipėdos istorija; Sąjūdis. Lietuvos nepriklausomybė. 

 

Parodos tikslas – supažindinti su bibliotekos fonduose esančia 

vertinga literatūra ir paskatinti domėtis Lietuvos istorija. 

 

Paroda parengta įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą projektą „Istorijos galiūnas“. 

Partneris - Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 

 

Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams 

Gegužės 5 d. 12.00 val. Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos Meno 

skyriuje (J. Janonio g. 9) kviečiame 

jaunesniuosius miesto gyventojus į kūrybines 

dirbtuvėles „Mano krašto burinis laivas“. 

 

Dailininkas Arūnas Urniežis trumpai 

supažindins vaikus su Pamario krašto laivybos 

istorija, Lietuvos jūriniu paveldu, o paskui padės 

vaikams iš gamtinių medžiagų susikurti savo 

laivelį ir papuošti jį gražiai ištapytomis burėmis. 

http://www.biblioteka.lt/media/public/pdf/Paroda_100_reiksmingiausiu_knygu_apie_LT_istorija.pdf


Medžiagomis pasirūpins organizatoriai. Vienintelis prašymas – registruotis iš anksto telefonu: (8 

46) 314730. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

 

Žiniasklaidoje: 
Edukacija Balticum TV žiniose 22:00-26:55  

https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1708455809241371/?q=balticum%20tv%20%C5

%BEinios  

 

 

Edukacija „Šilkinės tautinių 

raštų interpretacijos“ 

Gegužės 11 d. 16.00 val. kviečiame į pirmąjį 

šilko tapybos užsiėmimą „Šilkinės tautinių 

raštų interpretacijos“. Teorinės edukacijos 

metu tapytoja Eglė Lipinskaitė supažindins su 

skirtingomis tapymo ant šilko technikomis. 

Menininkė gyvai demonstruos, kaip įvairiomis 

technikomis kuriami šilko paveikslai. 

Susitikimo trukmė – iki 3 val. 

Į antrąjį kūrybinį užsiėmimą „Šilkinės 

tautinių raštų interpretacijos“, kurio metu pirmajame susitikime įgytas žinias bus galima 

pritaikyti praktiškai ir sukurti savo šilko darbą, pakviesime birželio 28 d. 16.00 val. Užsiėmimo 

trukmė – iki 3 val. 

 

 

Fotografijos edukacija „Lietuvos istorinis 

karinis kostiumas“ 

Gegužės 24 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) 

kviečiame į fotografijos edukaciją „Lietuvos istorinis karinis 

kostiumas“. Edukacija skirta suaugusiems.  

 

Fotomenininkas Artūras Šeštokas supažindins su XIX 

amžiaus išradimu – šlapio kolodijaus technika. Kartu su 

edukacijos dalyviais bus rekonstruojami istoriniai personažai, 

vaizdai ir archajišku būdu kuriama istorinė fotografija. 

Rekvizitu fotosesijoms pasirūpins Karo istorijos 

rekonstrukcijos klubo įkūrėjas ir vadovas Egidijus Kazlauskis. 

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

 

 

https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1708455809241371/?q=balticum%20tv%20%C5%BEinios
https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1708455809241371/?q=balticum%20tv%20%C5%BEinios
https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1708455809241371/?q=balticum%20tv%20%C5%BEinios


Kūrybinės dirbtuvės „Mane globojantis 

angelas“ 

Gegužės 25 d. 16.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) 

kviečiame į kūrybines dirbtuves „Mane globojantis 

angelas“. Edukacija skirta suaugusiems ir vyresnio amžiaus 

vaikams. Būtina registracija tel. (8 46) 314730. 

 

 

Tapytojas Arūnas Urniežis primins lietuvių sakralinės dailės 

tradiciją ir padės susikurti suvenyrą-savo angelą sargą. 

 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.  

 

 

 

 

Orientavimosi žaidimas 

„Klaipėdos istorijos 

galiūnas“ 

Liepos 6 d., Mindaugo karūnavimo 

dieną, Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka ir Kultūros centras 

Žvejų rūmai dovanoja klaipėdiečiams 

bei Klaipėdos svečiams išskirtinę progą 

dalyvauti nemokamame orientavimosi 

žaidime „Klaipėdos istorijos 

galiūnas“ – pasinerti į nuotaikingą Klaipėdos įdomiausių istorijų iššūkį, pasisemti daugybę gerų 

emocijų bei interaktyviai pažinti seniausią Lietuvos miestą. Žaidimą organizuoti 

padeda Orientacinės.lt. 

 

Tai pramoginis-kultūrinis renginys, kuriame kviečiamos dalyvauti komandos (2-5 žmonės), 

suburtos tiek iš draugų, tiek iš šeimos narių! Dalyviams reikės vadovaujantis aprašymais, 

nuotraukomis, žemėlapiais surasti tam tikrus Klaipėdos objektus bei atvykus prie jų, išspręsti 

galvosūkius.  

Geriausiai pasirodžiusios komandos bus apdovanotos bibliotekos bei rėmėjų prizais! 

 

Data: 2018 liepos 6 d. (penktadienis) 

Registracijos patvirtinimas: 13:30 

Žaidimo instruktažas: 13:50 

Startas: 14:00 Karlskronos aikštė, Klaipėda 

 

Žaidimo trukmė: 2 valandos 

http://www.orientacines.lt/


Žaidimo atstumas: iki 5 km 

Judėjimas: pėsčiomis 

 

Projektą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 

Projekto partneriai Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Projektą remia: AB „TELIA“, Lietuvos Jūrų muziejus. 
 

 

 


