
PROGRAMA

2021 m. gruodžio 2 d., Klaipėdos dramos teatras, Klaipėda
Tiesioginė transliacija internetu LBD FB ir Biblioteka visiems YouTube kanale

10:30-11:00 Atvykimas, registracija, pasitikimo kava

10:45-11:00 Nuotoliniai prisijungimai

11:00-11:15 Konferencijos atidarymas ir sveikinimo kalbos

11:15-12:00 Dominykas Karpovič, Xwhy/supratimo agentūra, partneris. 
Ar aš priklausau: profesinis identitetas kaip asmenybės dalis.

12:00-12:45 Nijolė Putrienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja. Aš - mokytojas!?

12:45-13:15 – Pertraukėlė

13:15-13:45 Ramūnas Matonis, Policijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjas. 
Policija. Meilė ne iš pirmo žvilgsnio.

13:45-14:15  Dr. Rasa Januševičienė, dr. Laura Juchnevič, Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos tarybos narės. Bibliotekininko profesinio identiteto 
paieškos ir raiškos.

14:15-14:45 Patricia (Patty) Wong, Amerikos bibliotekų asociacijos 
prezidentė. Amerikos bibliotekininkų profesijos situacijos apžvalga.

14:45-15:45 Pietų pertrauka

15:45-16:15 Renata Karvelis, kultūros lauko tendencijų stebėtoja. 
Dirbti ir/arba gyventi kultūroje. 

16:15-16:30 Konkurso „Laiškas bibliotekininkui" apdovanojimai.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos 90-mečio paminėjimas.

2021 m. gruodžio 3 d., Klaipėda
*10:00-13:00 val. Ekskursija Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinų pasirodymas 
(Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės g. 3, Klaipėda)
10:00 val. keltas Klaipėda-Smiltynė
10:30 val. ekskursija po istorinės laivybos sales
11:30 val. laisvas laikas pasivaikščiojimui po akvariumą
12:00 val. apsilankymas delfinariume

*10:00-12:00 val. Ekskursija „Literatūrinė Klaipėda tarpukariu“ (Klaipėdos rotušė, 
Danės g. 17, orientyras „Žvejo” paminklas) Klaipėdos apskrities gidų gildija)
Gidė Rasa Miuller
Pastaba: renginys vyksta lauke, būtina apsirengti atsižvelgus į oro sąlygas.
Ekskursijos „Literatūrinė Klaipėda tarpukariu“ metu kviečiame pasivaikščioti po Klaipė-
dą ir susipažinti su tomis atmintinomis vietomis mūsų mieste, kuriose tarpukariu 
gyveno ir / ar dirbo rašytojai, poetai, publicistai, spaudos darbuotojai.

*11:00-12:00 val. Patyriminė edukacija „Ar įmanoma prikelti mirusį žodį?“ 
(Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Herkaus Manto g. 25, 
Klaipėda)
Edukatorė Valdemara Butkevičienė
Pastaba: dalis renginio gali vykti lauke, būtina apsirengti atsižvelgus į oro sąlygas. 
Edukacijoje reflektuosime apie gyvus ir mirusius žodžius, užuosime jų kvapą, įžodinsi-
me sukeliamą jausmą, dalinsimės kūrybos džiaugsmu. Bandysim žodį atgaivinti – 
išgirsti, užuosti, pajausti ir išsinešti. Išsiaiškinsime: kas yra kalbos mirtis; kodėl ir kada 
kalbos miršta; ką galima padaryti siekiant išsaugoti kalbą; kada žodis yra gyvas ir kas 
daro įtaką jo gyvumui.

* Būtina išankstinė registracija

Organizatorius:
Lietuvos bibliotekininkų draugija – 90 metų

BIRŽIŠKOS SKAITYMAI´21
PROFESINIS IDENTITETAS: LŪKESČIAI IR REALYBĖ

Rėmėjai:

Partneriai:

KLAIPĖDOS APSKRITIES 
IEVOS SIMONAITYTĖS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


