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Papildomi mokymai Gižycke 2022 gegužės 4-7 dienomi 

Bendrosios pastabos 

2020 m. Gižycko partnerių surengtuose internetiniuose mokymuose nebuvo 

galima pademonstruoti visų Lenkijos partnerių vykdomos bibliotekų veiklos ir skaitymo 

ugdymo aspektų. Daugialypės terpės pristatymai, rodomi kompiuterio ekrane, 

nevisiškai atspindi tikrovę. Be to, jie neturi tokio paties poveikio kaip tiesioginis 

dalyvavimas renginyje. 

Taip pat reikėtų pažymėti, kad Lenkijos dalyviams pasisekė, kad jie galėjo 

dalyvauti dviejose planuotose kelionėse - į Latviją (Rygoje ir Jelgavoje) ir Lietuvą 

(Alytuje su išvyka į Vilnių), o užsienio mokytojai dalyvavo tik vienoje kelionėje.  

Todėl, sužinojus, kaip sekasi Kovid protrūkio metu, ir išsiaiškinus, kad 

tiesioginiai susitikimai galimi pavasario pabaigoje ir rudens pradžioje, buvo nuspręsta, 

gavus "Erasmus" agentūros pritarimą, surengti 4 dienų tęstinius mokymus.  

Surengtuose tęstiniuose mokymuose dalyvavo 30 projekto dalyvių iš užsienio, 

atstovaujančių šešiems projekto partneriams iš Latvijos ir Lietuvos. Lenkijos 

partneriams atstovaujantys dalyviai prisijungė atskiromis dienomis. 

Mokymo aprašymas 

Pirmąją mokymų dieną, t. y. 2022 m. gegužės 4 d., 30 mokytojų komanda iš 

Lietuvos, Latvijos ir 5 mokytojai iš Lenkijos - projekto dalyviai - lankėsi Olštyno 

Emilijos Sukertovos-Biedravinos vaivadijos viešojoje bibliotekoje. 

Vizitas prasidėjo susitikimu su bibliotekos direktoriumi Andrzejumi 

Marcinkiewicziumi, kuris supažindino projekto dalyvius su bibliotekos uždaviniais ir 

veikla. 

 

1 nuotrauka. Direktorius Andrzej Marcinkiewicz pristato savo biblioteką. WBP išteklių nuotrauka 

Nuoroda  – Fotografia 1 

Biblioteka apima Varmijos Mozūrų vaivadijos teritoriją. Pagrindiniai jos 

uždaviniai: kaupti, kaupti ir teikti naudotis pagrindinį bibliotekos leidinių fondą, vykdyti 

bibliotekos ir bibliografinės informacijos centro funkcijas, rengti ir skelbti regioninę 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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bibliografiją bei kurti šios srities duomenų bazę, organizuoti tarpbibliotekinį 

abonementą, materialiai rūpintis Varmijos Mozūrų vaivadijos viešosiomis 

bibliotekomis, bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, kitų šalies ir užsienio 

tinklų bibliotekomis, siekiant patenkinti įvairius regiono gyventojų skaitymo, švietimo, 

kultūros ir informacijos poreikius.  

Kitoje vizito dalyje bibliotekos darbuotojai pademonstravo, kokią plačią skaitymo 

ugdymo veiklą jie vykdo..  

Tai: 

1. Bookcrosing - Pavasario knygų mainai. 

2. Teminės parodos. 

3. Ekologija bibliotekoje. 

4. Vaikai ir jaunimas bibliotekoje. 

5. Regioniniai seminarai. 

6. Vietos renginių, susijusių su nacionalinėmis akcijomis, pavyzdžiui, "Visa 

Lenkija skaito vaikams", "Nacionalinis skaitymas", organizavimas,  

7. Diskusijų klubai. 

8. Susitikimai su autoriais. 

9. Kelioni ų klubas 

"Południk". 

10. Kartu su mumis žaiskite žaidimus be kištukų. 

 

Nuotrauka 2. Bibliotekos edukacinės ir kultūrinės pasiūlos pristatymas susitikimo 

metu. WBP išteklių nuotrauka Link – Fotografia 2 

Ypatingą dėmesį dalyviai skyrė „Plantcrossing“ – augalų naudojimui knygų reklamai. 

Kartu su knygų mainais galite keistis ir augalu. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5406072986110684&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARDI3xsV7xEdpji_vUSjRq6Gjyq7ywi-x569WArtV1JSrW0EltiYxJBEbq6UPYhW5rvlUqRa8xgBgNs2a4d0ArdcBOfrDPPC2lEwsCsJxbtIv83kLTdMVy9xovA1pWzq-EblARX9VwRtk4T69cuAZ4oJYY_QyANo0wpZmzJqMG15VMUpLQbFHqhDne6CRwSzkgDUWCA82tM6JYuBQK-7-S2skG5owlcPwIuRF17bauswILDpwjL9HOSBiiC2wMGOxJFJHZAow1Z-lclkboEvYp9WsrLcIcc70uLUpkQuXc3syYtIGWHYog
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3 nuotrauka: Knygos augalų apsuptyje. Šaltinis: https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/plantcrossing-czyli-

zafiksowani-na-punkcie-roslin-w-bibliotece/ 

Išklausiusi pranešimą apie kultūrinę ir edukacinę pasiūlą, darbo su skaitytojais 

metodus ir formas, grupė susipažino su bibliotekos skaitmeniniais ir analoginiais 

ištekliais, istorinėmis ir naujomis knygų kolekcijomis, studijomis ir bibliotekos ateities 

projektiniais planais. 

 

4 nuotrauka. Grupė projekto dalyvių ekskursijos po biblioteką metu. Šaltinis: nuosavi ištekliai. 

Fotografė Grażyna Imporowicz 

Olštyno vaivadijos viešoji biblioteka prisistatė kaip bendruomenei palanki universali 

kultūros įstaiga, kurios darbuotojų potencialas nukreiptas į vaivadijos gyventojų 

skaitymo pomėgių ir įpročių formavimą.  

Savo veikla ji primena Švedijos bibliotekas, kurios taip pat stengiasi pritraukti 

jaunuosius skaitytojus, derindamos skaitymo pomėgius su kitomis žmonėms 

įdomiomis veiklomis, pavyzdžiui, maisto gaminimu, "pasidaryk pats", namų ruoša. Ji 

taip pat įrodė, kad turi tam tinkamus darbuotojus ir infrastruktūrines sąlygas.  
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Varmijos vaivadijos viešoji biblioteka yra Varmijos Mozūrų vaivadijos 

administracijos kultūros įstaiga. 

Antroji biblioteka, kurią planuojama aplankyti - Varmijos ir Mazūrijos universiteto 

biblioteka Olštyne - įsikūrusi moderniame maždaug 19 500 m2 ploto pastate, baigtame 

statyti 2007 m. universiteto miestelyje Kortuve. Sujungus universitetų, iš kurių susikūrė 

universitetas, t. y. Žemės ūkio ir technikos akademijos, Aukštosios pedagogikos 

mokyklos ir Varmijos metropolijos seminarijos "Hosianum", bibliotekų fondus, taip pat 

vėlesnius pirkinius, buvo sukurta didžiausia mokslinė biblioteka Lenkijos šiaurės rytų 

regione.  

Šiuo metu Universiteto bibliotekos knygų fondą sudaro 1 062 629 tomai, iš jų: knygų 

- 807 901 tomas, žurnalų - 191 041 tomas, specialiųjų kolekcijų - 63 684 vienetai. 

 

5 nuotrauka. Projekto dalyviai prie įėjimo į universiteto biblioteką. Šaltinis: nuosavi ištekliai. 

Grażynos Imporowicz nuotrauka 

Be tradicinės (t. y. suskaitmenintos) abonemento bibliotekos, kolekcijos 

prieinamos Didaktinėje abonemento bibliotekoje ir moderniose skaityklose su 

nemokama prieiga prie lentynų. Bibliotekoje taip pat įrengta kolekcijos skaitmeninimo 

įranga, fumigacijos vakuuminė kamera ir elektroninė kolekcijos apsaugos sistema. 

Svarbi bibliotekos erdvių dalis yra mokymo veiklos kambariai, individualaus darbo 

kabinetai ir daugybė savarankiško mokymosi vietų. 
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6 nuotrauka, 7.8. Universiteto bibliotekos patalpos Olštyne. Šaltinis: nuosavi ištekliai. Grażyna 

Imporowicz fotografija 

Bibliotekoje vartotojams siūloma erdvė savarankiškam mokymuisi 

ir susitikimams, kurioje įrengti mobilūs baldai, t. y. minkšti foteliai, šviestuvai, pufai, taip 

pat stacionarūs kompiuteriai ir belaidis internetas.  Visa tai supa gražūs žali augalai. 

Antrąją mokymų dieną, t. y. 2022 m. gegužės 5 d., Gižycko kultūros centre vyko 

sklaidos konferencija, skirta projekto "Efektyvios mokinių skaitymo ugdymo 

strategijos", kurį organizavo Gižycko rajono švietimo plėtros centras ir Gižycko 

savivaldybės 4 darželis, apibendrinimui. Susitikime dalyvavo kviestiniai svečiai, tarp 

kurių buvo Varmijos Mozūrų vaivadijos maršalkos pavaduotoja Jolanta Piotrowska, 

Gižycko rajono (poviat) meras Dariusz Drzażdżewski, Gižycko seniūnas Wojciech 

Iwaszkiewicz, Alytaus miesto tarybos atstovai, Gižycko mokyklų mokytojai ir projekto 

dalyviai.  

Konferencijos metu buvo pristatytos pagrindinės projekto prielaidos ir pateikta 

informacija apie vykdomą veiklą, kuria siekiama tobulinti mokytojų žinias, įgūdžius 

ir požiūrį, kad jie veiksmingiau mokytų mokinius skaityti ir populiarintų knygų skaitymą.  
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9 nuotr. 9. Rimvyda Ališauskienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Rasa Kuckailienė - Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė konferencijos metu. Šaltinis: nuosavi ištekliai. 

Grażynos Imporowicz nuotrauka 

Partneriai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos pristatė savo skaitytojų skaičiaus 

ugdymo strategijas ir vietos valdžios institucijoms pateikė rekomendacijas, kaip vykdyti 

skaitytojų auditorijos ugdymo veiklą. Konferencijoje taip pat buvo pateikta informacija 

apie Gižycko Poviato pedagoginės bibliotekos 70-metį. 

 

Nuotrauka 10. Dabartiniai ir buvę Gižycko rajono pedagoginės bibliotekos darbuotojai 

konferencijos metu. Šaltinis: nuosavi ištekliai. Grażynos Imporowicz nuotrauka. 

 

Susitikimą papuošė Jaceko Łapińskio paskaita „Gyvenimas matuojamas ne tik 

kalendoriaus dienomis, bet išgyventomis emocijomis ir skaitytomis knygomis“. 
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11 nuotrauka. Jacekas Łapińskis per paskaitą konferencijoje. Šaltinis: nuosavi 

ištekliai. Grażynos Imporowicz nuotrauka  

Po pietų grupė mokytojų vyko į Ryną, kur turėjo galimybę aplankyti Teutonų pilį 

- neramios Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos istorijos liudininkę. Vienu metu čia gyveno 

didžiojo kunigaikščio Vytauto žmona kunigaikštienė Ana, o vieno Adomo Mickevičiaus 

kūrinio herojus Konradas Wallenrodas buvo komendantas.   

Vakare prie laužo jaunimo nakvynės namuose Ryne, Gižycko rajone, dalyviai 

pasikeitė pastabomis dėl darbo formų ir metodų, skirtų partnerių mokyklų mokinių 

skaitymo ugdymui, pratęsimo. 

Trečiąją mokymų dieną, t. y. 2022 m. gegužės 6 d., grupė pedagogų iš Lietuvos 

ir Latvijos lankėsi pas vieną iš Lenkijos partnerių - Gižycko miesto savivaldybės darželį 

Nr. 4. Svečius pasveikino deklamavimo būrelio vaikai su spektakliu "Ekoludki". 

Skaitymo ratelis pristatė Kamišibai teatrą kaip įdomią teatrinę darbo su vaikais formą, 

o susitikimo pabaigoje teatro ratelis suvaidino spektaklį "Kuchareczki", o VII grupė 

sušoko šokį " Pavasaris ". 

 

 

12 nuotrauka. Stalo žaidimų rato veikla. Šaltinis: nuosavi ištekliai. Grażynos Imporowicz 

nuotrauka 
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13 nuotrauka. "Virėjai" - teatro klubo spektaklis.  Šaltinis: nuosavi ištekliai. Fotografė Grażyna 

Imporowicz 

Pedagogai taip pat galėjo apžiūrėti darželio organizuojamų konkursų, susijusių 

su vaikų ir tėvų skaitymo skatinimu, parodas.. 

 

14 nuotrauka. Konkursinių darbų paroda. Šaltinis: nuosavi ištekliai. Fotografė Grażyna 

Imporowicz 

Vėliau dalyviai dalyvavo Gižycko savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 75-

ųjų metinių minėjime.  

Oficialioje ceremonijos dalyje MBP direktorius pristatė įstaigos istoriją. Buvo 

pristatyti svarbiausi faktai apie bibliotekos gyvenimą ir jos veiklą per 75 metus. MBP 

yra Gižycko savivaldybės įstaiga, pagal sutartį su Gižycko valsčiumi ji taip pat atlieka 

valsčiaus bibliotekos funkcijas ir tuo pagrindu materialiai aptarnauja penkias 

savivaldybės bibliotekas. Jame yra apie 90 000 tomų, dirba 12 darbuotojų. Be to, kad 

kaupia savo kolekcijas ir suteikia galimybę jomis naudotis, ji taip pat rengia diskusijų 

knygų klubą ir organizuoja renginius, susijusius su skaitymo populiarinimu. Unikalus 

MBP padalinys yra Gižyckių skaitmeninis archyvas (Giżyckie Archiwum Cyfrowe), apie 

kurį svečiams papasakojo jo darbuotojas Janas Sekta. Ceremoniją paįvairino 

talentingos 13-metės menininkės fortepijoninis pasirodymas. 
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15 nuotrauka. Projekto grupė Savivaldybės viešosios bibliotekos 75-mečio minėjime. 

http://mbpgizycko.naszabiblioteka.com/news/jubileusz-75-lecia-biblioteki 

2022 m. gegužės 7 d., t. y. paskutinę mokymų dieną, dalyviai "gyvai" aplankė Gižycko 

rajono pedagoginę biblioteką ir susipažino su jos veikla (virtuali ekskursija vyko 2020 

m. nuotolinių mokymų metu. – 

https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Eduk

acja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf)  

Po šios veiklos buvo surengta tolesnių mokymų santrauka. Dalyviams buvo įteikti 

pažymėjimai ir padėkos už dalyvavimą projekte. Po trejų bendro darbo metų, kuriems 

didelę įtaką padarė "Covid", netrūko emocijų ir ateities planų. 

 

 

16 nuotrauka: Paskutinės mokymų dienos akimirkos. Nuosavi ištekliai. Grażynos 

Imporowicz nuotrauka. 

Parengė 

Grażyna Imporowicz 

 -Projekto koordinatorius rajono švietimo plėtros centre 

http://mbpgizycko.naszabiblioteka.com/news/jubileusz-75-lecia-biblioteki
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf
https://erasmus.poregizycko.pl/images/otwarte_zasoby_edukacyjne/Gizycko/PL/Edukacja_czytelnicza_w_Powiatowej_Bibliotece_Pedagogicznej_w_Gi%C5%BCycku.pdf

