
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „STOP – knyga!“ 

Projekto tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su 

knyga taip priartinant knygas prie žmonių. 

Terminas: 2016 m. balandžio – gruodžio mėn. 

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija. 

Partneriai: Klaipėdos keleivinis transportas, UAB „JCDecaux Lietuva“. 

Informacinis rėmėjas „XFM Radijas“, radijo stotis „Laluna“.  

2016–uosius LR Seimui paskelbus Bibliotekų metais, norėjosi visuomenei pateikti originalią idėją, 

kuri leistų viešinti bibliotekos veiklą ir už jos ribų, priartintų knygą prie kiekvieno žmogaus. Mūsų 

akys nukrypo į Klaipėdos miesto autobusų stotelių paviljonus. 

Mieste įrengta apie 100 autobusų stotelių. Per dieną jose apsilanko apie 100 000 keleivių, per 

mėnesį – apie 2,98 milijono. Autobusų stotelės – pati demokratiškiausia aplinka, kurioje lankosi 

įvairiausi žmonės, tarp jų ir kultūrinę, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, neturintys galimybės 

patekti į biblioteką. Laukiant autobuso dažnai tenka nuobodžiauti. Įvertinus šią aplinkybę, mums 

gimė projektas „STOP – knyga!“, kurio esmė – įrengti knygų lentynas – mažas viešąsias 

bibliotekėles populiariausiose autobusų stotelėse. 

Projekto „STOP – knyga!“ esmė yra ne tik suteikti galimybę nemokamai gauti patikusią knygą ir 

prasmingai praleisti laiką skaitant, bet ir paskatinti dalintis. 

Projekto „STOP – knyga!“ pristatymas ir viešų lauko bibliotekėlių autobusų stotelėse atidarymas 

vyko birželio 17 dieną. Kiekviena lauko lentyna turi savo globėją – arčiausiai esančią biblioteką. 

Įrengtos dešimt knygų lentynų. Jos veikia Turgaus, Vėtrungės (abejuose pusėse), Sveikatos 

priežiūros centro, Juodkrantės, Smiltelės, Vyturio, Bibliotekos, Ligoninės, Melnragės autobusų 

stotelėse. Toks projektas Lietuvoje įgyvendinamas pirmą kartą.  

Šventinę atidarymo nuotaiką kūrė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistai, kurie koncertavo 

atvirose miesto erdvėse, prie mažųjų bibliotekėlių. Aidėjo arijos iš operų, grojo styginių kvintetas, 

skambėjo akordeono bei gitaros garsai. Programoje dalyvavo atlikėjai: Dalia Kužmarskytė, Kęstutis 

Nevulis, Jonas Sakalauskas, styginių kvinteto muzikantai, teatro šokėjai. 

Atidarymo akimirkos: 

https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1203811109652527  

 

 

https://www.facebook.com/pg/kmsvb/photos/?tab=album&album_id=1203811109652527


Žiniasklaidoje apie projektą: 

Klaipėdos autobusų stotelėse – lentynos knygų 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-autobusu-stotelese-lentynos-

knygu-755799 

 

Bibliotekos miesto stotelėse skatins skaityti 

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/bibliotekos-miesto-stotelese-skatins-skaityti-

1470979/ 

 

Klaipėdoje bus atidarytos viešos knygų lentynėlės 

http://alkas.lt/2016/06/15/klaipedoje-bus-atidarytos-viesos-knygu-lentyneles/ 

 

Uostamiesčio stotelėse – knygų lentynos 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiescio-stotelese-knygu-lentynos-

755979 

 

Bibliotekos – Kuršių marių pakrantėje ir autobusų stotelėse 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/bibliotekos-kursiu-mariu-pakranteje-ir-autobusu-

stotelese.htm 

 

Klaipėdos miesto autobusų stotelėse įrengtos knygų lentynos 

http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/30670/ 

 

Išbandymas knygomis uostamiestyje nenuvylė 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/isbandymas-knygomis-uostamiestyje-

nenuvyle-757586 

 

Bulvaras: Literatūrinė mozaika 

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/bulvaras/bulvaras-literaturine-mozaika-1474028/ 

 

Bulvaras: Tas žmonių dosnumas... 

http://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/bulvaras/bulvaras-tas-zmoniu-dosnumas-1487771/ 

 

„Balticum“ žinių reportaže nuo 21.05 min. 

https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/1046978882055737/  
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