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Veikla
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – Kultūros edukacijos savaitės atidarymas:
iškilmingos stovyklos dalyvių sutiktuvės su vaišėmis, siurprizais ir dovanomis;
pažintis su edukacijų draugais; susipažinimas su stovyklos veiklos planu. Pažintis
su Mažosios Lietuvos regionu per lietuvininkų dainas, šokius ir žaidimus. Pirmoji
pažintis su Mažosios Lietuvos knyga.
Užsiėmimai Šilutės Hugo Šojaus muziejuje – įvadas į rašto ir knygos gimimą:
rašymas ant vaškinių, molinių, grifelinių lentelių, popieriaus gamybos istorija,
popieriaus gaminimas. Užsiėmimai F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – pažintis su
Mažosios Lietuvos knygų įrišimų, knygų sandara, dekoravimo ypatumais,
viršeliams naudotos medžiagos, užsegimų paskirtis, lipdės, ekslibrisai,
superekslibrisai, priešlapių paskirtis, kt.
Užsiėmimai F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – pažintis su gotišku raidynu,
rašymas gotišku šriftu žąsies plunksna, bandymas skaityti gotišku šriftu spausdintą
tekstą. Pokalbis ir vaizdinė medžiaga apie senosios Šilutės kultūrinį–knyginį
pasaulį. Lankymas pastatų, kuriuose veikė knygininkų Štalių, Sekunų, Zybertų
poligrafijos įmonės, knygininkų kapaviečių lankymas ir tvarkymas Šilutės
evangelikų liuteronų kapinėse.
Užsiėmimai Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje – naudodamiesi J.
Gutenbergo išradimu, edukacijos dalyviai iš atskirų literų surinks tekstus, išbandys
spaustuvės preso galimybes, pasimokys spausdinti mechaninėmis spausdinimo
mašinėlėmis, turės galimybę pažinti knygos formos genezę, patys pasigamins
ritininę knygą ir išmoks įrišti vieno lanko knygelę. Naudodami senojo knygų
dekoro pavyzdžius, dekoruos pagamintas knygeles. Antra užsiėmimų dalis bus
skirta autentiško kultūros istorijos reiškinio – knygnešystės – sampratai ir
vertinimui. Atstatytoje M. Jankaus klėtelėje užsiėmimo dalyviai sužinos apie
lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpį (1864–1904 m.),
knygnešių kelius ir žygdarbius, Mažosios Lietuvos spaustuves ir spaustuvininkus,
susipažins su knygomis, kurios buvo draudžiamos ir gabenamos knygnešių iš
Mažosios Lietuvos į Didžiąją Lietuvą. Užsiėmimo metu jo dalyviai: „Knygnešio
maišelyje“ ras paruoštas užduotis, kurias atliks dirbdami grupėje; turės galimybę
apžiūrėti autentišką rūsį, kuriame M. Jankus laikė knygų sandėlį; savo žinias
pasitikrins spręsdami kryžiažodį, dalyvaudami viktorinoje; žiūrės filmą apie
knygnešius. Po edukacinių užsiėmimų dalyviai pasivaikščios, pasigrožės ir sukurs
meno kūrinį vieninteliam Europoje Mažosios Lietuvos paveikslų sodui–galerijai po
atviru dangumi, aplankys ir sutvarkys spaustuvininko M. Jankaus ir rašytojo,
filosofo Vilhelmo Storosto–Vydūno kapavietes Bitėnų kapinaitėse. Grožėsimės
legendomis apipintu Rambyno kalnu.
Užsiėmimai F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – Knygos ženklo – ekslibriso –
su(si)kūrimas ekslibriso mokyklėlėje "Grafikos kūrimo studija", vadovaujant
profesionaliam dailininkui. Išbandymų kambario šturmas.
Užsiėmimų tema: kelionė knygnešių keliais (pratęsianti ir įtvirtinanti Lietuvos
kultūros istorijos fenomeną – knygnešystę): Šilutė – Žemaičių Naumiestis –
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Gardamas – Švėkšna – Šilutė. Išvykos metu lankomos knygnešių atminties vietos,
tvarkomos kapavietės, susipažįstama su pasienio miestelio Švėkšnos vaidmeniu
knygnešystės istorijoje, Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje vyks interaktyvus
pasivaikščiojimas knygnešių keliais ir žinių patikra viktorinoje su prizais.
F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – Kultūros edukacijos uždarymas su
lietuvininkų čėsniu (vaišėmis) ir siurprizais. Įspūdžiai. Nuomonės. Stovyklautojams
įteikiami edukacijos dalyvio diplomai. Vyks kūrybinė pasigamintų knygelių ir
sukurtų ekslibrisų paroda bei kultūros edukacijos akimirkas pristatanti fotoparoda.
Dalyvauja vaikų šeimų nariai, draugai, bičiuliai...

PASTABA: organizatoriai pasilieka teisę esant būtinybei nežymiai keisti stovyklos darbotvarkę.
Stovyklautojų laukia ir įvairūs vikrumo bei lankstumo užsiėmimai – interaktyvus boulingas,
interaktyvūs šokiai, virtualūs žaidimai...

