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KVIEČIAME VISAS BIBLIOTEKAS
PRISIJUNGTI PRIE SKAITYMŲ
„VASARA SU KNYGA“

2016-ųjų, Bibliotekų metų, vasarą, nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 8 d., kviečiame Jus dalyvauti skaitymuose 
„Vasara su knyga“, skirtuose vaikams ir jaunimui. Siekdami pristatyti visų Lietuvos bibliotekų kultūrinę 
veiklą, organizuosime skaitymų atidarymą (birželio 1 d.) ir uždarymą (rugsėjo 8 d.), parengsime bendrą 
komunikacinę kampaniją ir skelbsime renginių programą žiniasklaidoje bei specialiai sukurtoje socialinio 
tinklo paskyroje.

BENDRA SKAITYMŲ „VASARA SU KNYGA“ PROGRAMA
Kviečiame bibliotekose organizuoti skaitymus vaikams ir jaunimui skleidžiant bendrą žinią: „Skaitymas 

yra malonumas, skaitymas yra atostogos, skaitymas yra bendravimas“.
Informaciją apie suplanuotus renginius (data, laikas, pavadinimas) prašome atsiųsti el. paštu 

kristina@klavb.lt iki balandžio 11 d. (forma pridedama). Iki balandžio 28 d. bus paruošta ir išplatinta 
bendra visų bibliotekų renginių programa. Informacija ir nuotraukos apie vyksiančius ir įvykusius rengi-
nius bus skelbiama sukurtuose socialiniuose tinkluose, o iki atidaromojo renginio bus pagaminti ir išdalyti 
reprezentacinių priemonių komplektai visoms akcijoje dalyvaujančioms bibliotekoms. 

SKAITYMŲ „VASARA SU KNYGA“ BENDRAS ATIDAROMASIS RENGINYS – BIRŽELIO 1 D.
Akcija prasidės bendru renginiu „Vasara su knyga: nuo saulėtekio iki saulėlydžio“. Birželio 1 d. veiks 

teletiltas, kuriuo skaitymai nuo 8 iki 23 val. bus perduodami iš vienos apskričių viešosios bibliotekos į kitą, 
o visos akcijoje dalyvaujančios bibliotekos galės ne tik stebėti renginio transliaciją, bet ir pačios aktyviai 
organizuoti skaitymus.

Atidaromasis renginys prasidės Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, o vėliaus kas
3 val. teletiltu bus perduodamas Kaunui, Panevėžiui, Šiauliams ir baigsis Klaipėdoje. Skaitysime geriausią 
2015 m. knygą paaugliams „Atjunk“ (Rebeka Una).

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Konkursas startuos birželio 1 d. Skatinkime savo skaitytojus daryti asmenukes skaitymų „Vasara su knyga“ 

tema ir dalyvauti konkurse. Konkursinės nuotraukos bus skelbiamos vienoje erdvėje, jas vertins ir nugalė-
tojus rinks paskirta komisija. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vertingais prizais. Visos konkurso 
sąlygos bus aptartos parengtuose nuostatuose.

SKAITYMŲ „VASARA SU KNYGA“ UŽDAROMASIS RENGINYS VISUOMENEI – RUGSĖJO 8 D.
Akcijos „Vasara su knyga“ uždaromasis renginys vyks rugsėjo 8 d. Vilniuje, atidarant Vilniaus apskrities 

A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuojamą Skaitymo festivalį. Visi akcijos dalyviai kviečiami 
dalyvauti uždaromajame renginyje, kuriame planuojama apdovanoti konkurso dalyvius ir apibendrinti 
vasarą įvykusius renginius. Taip pat bus pristatyta Lietuvos aklųjų bibliotekos išleista garsinė knyga 
„Atjunk“, parengta pagal atidaromojo renginio metu skaitytą kūrinį.

SKAITYMŲ „VASARA SU KNYGA“ UŽDAROMASIS RENGINYS BIBLIOTEKININKAMS – SPALIO 6-8 D.
Akcijos „Vasara su knyga“ uždaromasis renginys bibliotekininkams vyks spalio 6-8 d. Klaipėdos apskri-

ties viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos organizuojamos Klaipėdos knygų mugės metu. Bibliotekų 
specialistai bus  kviečiami  dalyvauti mugės renginiuose, susipažinti ne tik su literatūrinėmis naujienomis, 
bet  su  bibliotekų  leidybine veikla.

Būkite aktyvūs! 


