
Projektas jaunimui „ĮSITRAUK“   

Tikslas – stiprinti aktyvesnį Joniškio miesto ir rajono jaunimo įsitraukimą į bibliotekos siūlomas veiklas, 

skatinti skaitymą ir turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo užimtumą laisvalaikiu. 

Tikslinė auditorija (bendruomenė) – Joniškio miesto ir rajono jaunimas (14–29 metai). 

Projekto įgyvendinimo terminai – 2019 m. balandžio 1 d. – gruodžio 1 d. 

Projekto aktualumas, kultūrinė ir meninė vertė 

Turiningas, aktyvus ir kokybiškas jaunimo užimtumas – šių laikų iššūkis, su kuriuo susiduria ne tik 

švietimo, bet ir kultūros įstaigos. Viena tokių įstaigų – biblioteka, kuri šiame modernėjančiame pasaulyje 

stengiasi pateikti kuo įvairesnių paslaugų spektrą įvairaus amžiaus skaitytojams ir lankytojams.  

Pagal bibliotekos atliktą jaunimo apklausą matyti, kad šiuo metu Joniškio jaunimui patinka tokios 

veiklos, kaip interaktyvūs protmūšiai, laisvalaikio leidimas lauke, kūrybinės veiklos, diskusijos įvairiais 

jaunimui aktualiais klausimais.  

Biblioteka šiuo projektu prisidės prie Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2018 m. rugsėjo 28 

d. Nr. A1-526) patvirtinto Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvenimo 

2017–2019 metų veiksmų plano (uždaviniai: 2.2. Sudaryti sąlygas jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti 

jaunimo kūrybiškumą, 3.3. Plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu), kuriame 

teigiama, kad „nesudaromos palankios sąlygos įtraukti jaunus žmones į su jaunimu dirbančių organizacijų 

veiklą“ (p. 7.) ir „pastebima tendencija, kad jauni žmonės dažniausia laisvalaikį leidžia prie kompiuterio“ 

(p. 7.1.).  

Projekto veiklos 

Stiprindama aktyvesnį Joniškio miesto ir rajono jaunimo įsitraukimą į bibliotekos siūlomas veiklas, 

skatindama skaitymą ir turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo užimtumą laisvalaikiu, biblioteka: 

1. Rengs susitikimus-diskusijas su jaunimo nuomonę formuojančiu asmeniu (J. Nainiu), paauglių 

literatūros kūrėja (Rebeka Una), psichologu (E. Karmaza). 

2. Vykdys interaktyvų protmūšį, skirtą Vietovardžių metams paminėti.  

3. Joniškio mieste organizuos interaktyvaus maršruto orientacines varžybas (pėsčiomis, dviračiu, 

riedlente, paspirtuku, riedžiu). 

4. Pirmą kartą Joniškyje suorganizuos „Lauko kino“ seansą, kuris bus skirtas Tarptautinei jaunimo 

dienai paminėti. 

5. Rengs kūrybines vieno puslapio komiksų dirbtuves, skrebinimo edukacijas. 

6. Kvies į dainuojamosios poezijos vakarą po atviru dangumi su dainų autoriumi, atlikėju, aktoriumi 

kraštiečiu Mindaugu Ancevičiumi ir gyvo garso grupe „Apokaliptinis bardakas“.  

7. Kvies dalyvauti XBOX‘o ir konstruktorių konstravimo varžybose. 

8. Rengs jaunimo virtualias ir nevirtualias parodas, fotografijų konkursą. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Joniškio rajono savivaldybė 

Projekto vadovė – Gita Vilčiauskienė, Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios 

bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Tel. (8 426) 51258, el. p. metodinis@joniskis.rvb.lt 
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