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45 Lietuvos viešosios bibliotekos 
gavo dalinį projekto „Bibliotekos pa- 
žangai 2“ ir LR kultūros ministerijos 
finansavimą bendruomenių projek- 
tams įgyvendinti. Bibliotekų iniciaty- 
vos padės išplėsti paslaugų spektrą, 
atnaujinti infrastruktūrą, gerinti dar- 
buotojų kompetenciją ir taip įtvirtinti 
bibliotekas kaip savarankiškas tvarias 
bendruomenines institucijas, kurios 
svariai prisideda gerinant Lietuvos žmo- 
nių gyvenimo kokybę.  Tarp finansavi- 
mą gavusių bibliotekų ir Akmenės ra- 
jono savivaldybės viešoji biblioteka,  

kuri įgyvendins projektą „Internetinės literatūrinės svetainės 
sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Šio projekto tikslas – re- 
prezentuoti ir skleisti informaciją apie Akmenės krašto literatus, 
apie žymius kultūros žmones, kilusius iš  Akmenės krašto, apie jų 
leidžiamas knygas, rašomą poeziją, biografijas, sukuriant litera- 
tūrinę internetinę svetainę, skirtą Akmenės rajono bend- 
ruomenėms, Akmenės krašto literatams, bibliotekų vartotojams, 
lankytojams, rajono bibliotekoms nuo vaikų iki garbaus amžiaus 
senjorų, neįgaliems skaitytojams.

Birželio 9 d. 14 val. projekto vadovė, Viešosios bibliotekos 
direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė bendruomenes, partnerius, 
valdžios ir nevyriausybinių organizacijų atstovus į Viešosios 
bibliotekos šventinį renginį, skirtą laimėto projekto pradžiai. 
Renginio metu buvo vykdoma simbolinė akcija – prie bibliotekos 
pasodintas obelaitės sodinukas. Medis simbolizuoja bibliotekų 
augimą, progresą, tapimą savarankiškomis, tvariomis ir di- 
namiškomis institucijomis; jo vaisiai – bibliotekų teikiamą nau- 
dą bendruomenėms. Medelius bibliotekoms dovanoja šalia 
Kauno įsikūręs Babtų medelynas. Prie iniciatyvos prisideda ir 
projekto „Bibliotekos pažangai 2“ partneriai: Lietuvos paštas, 
kurio kurjeriai pristatė obelaitės sodinuką, ir informacinis 
partneris Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Švente 
pažymėtas naujas projekto „Bibliotekos pažangai 2“ svarbus  
etapas – bibliotekų projektų bendruomenėms įgyvendinimas. 

Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė perskaitė 
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generali- 
nio direktoriaus profesoriaus Renaldo Gudausko kreipimąsi į  
renginio dalyvius:

„Gerbiami bibliotekų vadovai ir darbuotojai, mieli bend- 
ruomenės nariai, partneriai, renginio svečiai!

Ateitis priklauso puikiai organizuotoms išskirtinės kom- 
petencijos bibliotekoms, gebančioms integruoti geriausių 
modernių atminties institucijų patyrimą bei savo veiklomis 
sutelkti bendruomenių potencialą. Tokia yra ,,save kurianti” 
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biblioteka, pasižyminti kūrybiškumu, intelektinių paslaugų ko- 
kybe ir jų įvairove, prasmingai prisidedanti prie Lietuvos valsty- 
bės kultūros, švietimo, mokslo, ekonominės, technologinės ir 
socialinės pažangos.

Bibliotekos, kurių strateginiai ir valdymo sprendimai įtrau- 
kia bendruomenes, verslo pasaulį, valdžios ir nevyriausybines 
institucijas, yra kertinis akmuo formuojant informacinę visuome- 
nę ir visos valstybės ekonominę bei socialinę gerovę.

Sveikinu visus, susirinkusius pažymėti bibliotekų projektų 
bendruomenei įgyvendinimo pradžią. Linkiu realizuoti savo ga- 
limybes bei ambicijas kuriant aktyvią, atvirą bendradarbiavimui, 
orientuotą į ilgalaikę perspektyvą, kūrybišką ir modernią bib- 
lioteką.“

Viešoji biblioteka, miestų, kaimų bibliotekos-filialai išlaiko 
savo pozicijas šiandienos modernių galimybių ir naujausių 
technologijų laikais.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ koordinatorius bendruo- 
menių projektams Donatas Kubilius. Direktorė Z. Sinkevičienė 
padėkojo D. Kubiliui už projekto koordinavimą, bendradarbiavi- 
mą, profesionalius patarimus ir „Bibliotekos pažangai 2“ projekto 
vadovui E. Stratilatovui.

Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sin- 
kevičienė pristatė projekto komandą, kuri padės įvykdyti šį 
projektą: Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoją – Dalę 
Taraškevičiūtę, vyr. buhalterę Julę Zaveckienę, referentę Violetą 

Paulauskienę, informacinių technologijų specialistą Saulių Lip- 
kiną. Į projektą taip pat bus įtraukti Viešosios bibliotekos skyriai, 
13 miestų bei kaimų bibliotekų-filialų.

Projekto partneris: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų 
sąjunga, rėmėja Akmenės rajono savivaldybė, intelektualiniai 
rėmėjai  Akmenės rajono laikraštis „Vienybė“, periodinis laikraštis 
„Gintaro Gimtinė“ (redaktorius Vladas Buragas), Akmenės 
krašto literatų klubas „Žiemgalija“ (pirmininkė Dalia Milukaitė-
Buragienė).

Projekto pristatyme dalyvavo Akmenės rajono laikraščio 
„Vienybė“ žurnalistė Roma Jonikienė, sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Akmenės Viltis“ pirmininkė Dalia Maželienė, 
darbuotoja Danutė Jurevičienė ir bendrijos nariai, Akmenės 
rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos bibliotekų-filialų 
darbuotojai, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ nariai. 
Poetas Kęstutis Krencius padovanojo dainuojamosios poezijos 
valandą, poetės Aurelija Gerulskienė ir Eugenija Škultinienė 
skaitė savo kūrybos posmus.

Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę su star- 
tuojančiu projektu, kuris garsins Akmenės kraštą ir jo kūrėjus, 
pasveikino gerbiamos kolegės – Viešosios bibliotekos skyrių ir 
miestų bei kaimų filialų darbuotojos.

Viešosios bibliotekos direktorė
 Zita Sinkevičienė



D. Markulienės nuotraukoje: projekto komanda su projekto vadove Viešosios 
bibliotekos direktore Z. Sinkevičiene ir Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio 

žurnaliste R. Jonikiene
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D. Markulienės nuotraukoje: 
simbolinės akcijos – obelaitės sodinuko sodinimo akimirkos

Nuotraukose: didžioji dalis bibliotekininkų ir jų draugų dalyvavo 
obelaitės sodinime.  Vienybė. – 2015 m. birželio 13.
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Projektas spaudoje:

R. Jonikienė. Modernumą simbolizuoja obelis/ Roma Jonikienė. – Vienybė, - 2015. birželio 
13 d., p. 3

Sinkevičienė, Zita. Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas/ Zita Sinkevičienė. – Iliustr.// 
Tarp knygų. – 2015m., Nr.7/8 (liepa–rugpjūtis), p. 34.

L. Rozga. Ruduo – poetų draugas/ Leopoldas Rozga. – Vienybė, – 2015 m. rugsėjo 12 d. p. 1, 
p. 5.

Tradicinė „Poezijos rudens“ šventė. – „Gintaro gimtinė“, – 2015 m.  rugsėjo 30 d.

Informaciją apie projektą galite rasti:

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos svetainėje: www.abiblioteka.lt ; 
Akmenės rajono savivaldybės puslapyje www.akmene.lt; 
Šiaulių regiono bibliotekų tinklalapyje:  http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt; 
www.3erdve.lt  informaciniame leidinyje „Bendruomenėms skirtų bibliotekų projektų 
trumpi aprašymai“.
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MOKYMAI PAGAL PROJEKTĄ „INTERNETINĖS 
LITERATŪRINĖS SVETAINĖS SUKŪRIMAS 
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE“ D. Markulienės nuotraukoje: 

mokymų lektorius A. Kulikovas

D. Markulienės nuotraukoje: projekto koman-
da su lektoriumi A. Kulikovu
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Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direkto- 
rė Zita Sinkevičienė Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo 
bibliotekai, administruojančiai Bilo ir Melindos Geitsų fondo  
pasaulio bibliotekų programos lėšas, rašė ir laimėjo projektą 
„Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bib- 
liotekoje“.

Pagal šio laimėto projekto  veiklos planą buvo suorganizuo- 
ti mokymai Akmenės rajono bibliotekininkams tema „Kaip nau- 
dotis technine ir programine įranga“.

Mokymus vedė lektorius Artūras Kulikovas.

D. Markulienės nuotraukoje: projekto vadovė Viešosios 
bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindina rajono 

bibliotekininkus su mokymų  tema.
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PROJEKTO FINANSAVIMAS INTERNETINĖS LITERATŪRINĖS SVETAINĖS 
SUKŪRIMAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Svetainė skirta bendruomenės narių įtraukimui į literatū- 
rinę interneto svetainę; prieiga prie informacinių technologijų. 
Per šią įkurtą literatų svetainę Akmenės krašto literatai turės 
galimybę parodyti bendruomenei savo kūrybą. 

Sukurtas tinklalapis adresu www.akmeneskrastoliteratai.lt.   
Tinklalapio tikslas: rinkti informaciją apie krašto rašytojus ir 
publikuoti internete Akmenės krašto literatų kūrybą. Tinklalapis 
sudaro galimybę komentuoti publikuojamus kūrinius, bendrinti 
informaciją visuose socialiniuose tinkluose, lankytojas gali pa- 
likti kūrybos įvertinimą tinklalapyje. Taip sudaromos sąlygos 
bendravimui virtualioje erdvėje, padidinama informacijos sklai- 
da, autorių ir jų kūrybos žinomumas. Tinklalapyje yra Video 
archyvas, kur bus kaupiama vertinga vaizdo medžiaga.  Siekiant 
padidinti Akmenės krašto literatų video medžiagos sklaidą buvo 
sukurtas youtube.com video kanalas, kuris yra integruotas į 
tinklalapį. Tinklalapis ir jame publikuojamas turinys yra prieina- 
mas viešai. Autoriai, kurie nori publikuoti savo kūrybą tinklala- 
pyje, gali atsiųsti informaciją tinklalapio administratoriui adresu: 
info@akmeneskrastoliteratai.lt, kuris nemokamai patalpins ją 
atitinkamoje rubrikoje.

Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: meniu  skirtas rėmėjų 
paieškai,  yra apklausų modulis,  atskiras meniu skirtas renginiams, 
kūrybos audio archyvas, pritaikymo neįgaliesiems funkcija.

 

Projektas dalinai finansuojamas nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ lėšomis.

Projekto vykdytojas
Akmenės rajono 
savivaldybės viešoji 
biblioteka

Projekto partneris
Lietuvos 
nepriklausomųjų 
rašytojų sąjunga

Projekto rėmėjas
Akmenės rajono 
savivaldybė
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Žodis rėmėjams:
Svetainė „Akmenės krašto literatai“ suteikia krašto 

kūrėjams galimybę skelbti savo kūrybą internete, bet 
niekas taip nepaglosto tiek skaitytojo, tiek ir kūrėjo 
širdies, kaip spausdintas žodis. Kviečiame jus didžiuotis 
savo krašto talentingais kūrėjais ir prisidėti prie jų 
kūrinių leidybos. Už jūsų finansinę bei kitą paramą ir 
gerumą atsilyginsime viešumu. 

Turinčius noro ir galimybių paremti leidybą 
prašome rašyti info@akmeneskrastoliteratai.lt  

Kontaktinė informacija
Projekto vadovė: 
Akmenės rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė
Tel. (8 425) 47011,  mob. 8 698 84563 
el. p. info@akmeneskrastoliteratai.lt 

Administratorius: 
Saulius Lipkinas
admin@akmeneskrastoliteratai.lt
Mob. 8 614 15877

Violeta Paulauskienė
Tel. 8 (425) 56396

Dalė Taraškevičiūtė
Tel. (8 425) 47011

Sudarytoja
Projekto vadovė
Zita Sinkevičienė


