SUAUGUSIEJI IŠ NAUJO ATRANDA MUZIEJUS IR BIBLIOTEKAS
Šiandien muziejai ir bibliotekos padeda laimingiau ir prasmingiau gyventi – suteikia galimybę atnaujinti žinias, mėgautis literatūra, domėtis mokslo naujovėmis, skatina siekti karjeros, dalyvauti visuomenės gyvenime, integruotis į
bendruomenę. Muziejai ir viešosios bibliotekos gali jus nustebinti – čia galima mėgautis 3D kinu, pasinerti į virtualią
realybę ar išmokti naujos kalbos.
„Šiandien muziejai tapo vieta,
kur lankytojai gali sutikti panašius į
save, susirasti draugų, pabendrauti
ir įvairios veiklos muziejuose tampa priežastimi, kodėl jie ateina į
muziejus“, – pasakoja tarptautinio
lygio suaugusiųjų švietėjas Arūnas
Bėkšta. Pasak jo, muziejai dabar
susiduria su didele konkurencija –
lankytojai juk laisvalaikį gali praleisti itin įvairiai, o tai verčia stiebtis ir pačius muziejus.
Muziejų tinklalapiuose galima rasti edukacines programas, o
muziejuose paprastai atskleidžiami atitinkamo regiono ypatumai.
Pavyzdžiui, Rokiškio muziejus
siūlo suaugusiems susipažinti su
sūrio keliu – parodoma, kaip gaminamas sūris. Biržų regionas
garsėja savo aludaryste, tad Biržų
muziejuje galima eiti alaus keliu ir susipažinti su įvairaus
alaus skoniais. Kaip pasakoja A. Bėkšta, sunku išskirti vieną
geriausią muziejų, nes visi jie skirtingi ir savaip unikalūs.
„Muziejai yra puiki vieta, kurioje galima pabandyti tai, ko
dar iki šiol neteko – lankyti tapybos kursus, žiesti puodus
ar išsikepti duonos. Muziejininkai sėkmingai parodo ir kitus įdomius mokymosi metodus. Čia užmezgamas aktyvus
ir gyvas santykis su lankytoju ir eksponatais“, – pasakoja A.
Bėkšta. Muziejaus lankytojai siekia pažinti kultūrą, istoriją,
edukuoti save. Todėl požiūris, kad juose tiesiog kaupiami
antikvariniai daiktai – klaidingas.
„Lankytojai nori, kad muziejus būtų atviresnis, labiau
reaguojantis į jų poreikius. Retai jie eina specialiai kažko išmokti, eina kartu ir atsipalaiduoti, praleisti laiką, „kažką sukurti“, todėl pastebima tendencija, kad ir muziejai prisitaiko
prie tokių lankytojų poreikių– teigia tarptautinio lygio suaugusiųjų švietėjas.

Bibliotekoje – 3D kinas
Turbūt retas susimąsto, tačiau regionuose suaugusiems
asmenims lankyti mokyklas dažniausiai nėra galimybių, todėl bibliotekos tampa puikia alternatyva.
Be to, bibliotekos siekia skatinti gyventojų edukaciją. Jose
lankytojai gali ugdyti kultūrinį pažinimą, pilietiškumą, kūrybingumą, kalbų ir technologijų įgūdžius bei stiprinti kitas
kompetencijas. „Pavyzdžiui, Molėtų viešoji biblioteka skatina
senjorus mokytis suburdama juos į senjorų klubą, kuria interaktyvų literatūrinį žemėlapį internete kviesdama žmones
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geriau pažinti krašto literatūrinį
paveldą, organizuoja keliones literatūriniais keliais. Tuo tarpu Zarasų
viešoji biblioteka kviečia žiūrėti 3D
kiną, lankyti anglų kalbos pamokas, kurti specialiai įrengtoje medijų studijoje. Utenos ir Zarasų bibliotekose šiais metais pradeda veikti
šeimos skaitmeninių veiklų centrai,
kur diegiamos naujausios interaktyvios, virtualios realybės, robotų
ir kitos technologijos“, – pasakoja
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios
bibliotekos Informacijos išteklių ir
inovacijų diegimo skyriaus vedėja
ir „Epale“ ekspertė Utenos regione
Laima Lapinienė.

Bibliotekininkai –
suaugusiųjų švietėjai
Svarbu ir tai, kad nepaisant atskirų bibliotekų veiklų įvairovės visos jos stiprina gyventojų skaitmeninius gebėjimus,
bibliotekos palaiko trečiojo amžiaus universitetų veiklą, o
bibliotekininkai šiandien dažniausiu atveju yra suaugusiųjų
švietėjai. Prie to stipriai prisideda ir „Epale“ platforma, skirta
suaugusiųjų švietėjams iš visos Europos dalintis ištekliais, patirtimi, žiniomis bei metodikomis vykdant savo veiklą
„Dalyvavimas „Epale“ bendruomenėje sumažina bibliotekų institucinį uždarumą, nes tai yra vieta kur virtualiai
susitinka visi, kas susiję su suaugusiųjų švietimu. Bibliotekų
darbuotojai džiaugiasi galimybe pasidalinti savo patirtimi,
skleisti žinią apie pasiekimus, aptarti aktualijas, susirasti darbui reikalingos informacijos. Bibliotekos vykdo daugybę projektų, todėl ypatingai domisi „Epale“ teikiama galimybe atrasti partnerių ir bendraminčių. Kai kurių regiono bibliotekų
pastangos jau sulaukė sėkmės – Ignalinos viešoji biblioteka
bei Lietuvos regionų bibliotekų asociacija vykdo „Erasmus+“
programos projektus, kuriems partnerius ir visą reikalingą
informaciją susirado per „Epale“, – pasakoja L. Lapinienė.
Bibliotekos ir muziejai, šiandien jau tapo bendruomenės
gyvenimo ašimi, centru, kur susitinka jos nariai, kur žmonės
tenkina savo socialinius ir kultūrinius poreikius. Tai taip pat
tampa puiki erdvė suaugusiųjų švietimui, kuriama vieša terpė
bendravimui, laisvalaikiui, saviraiškai taip darant teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį bendruomenei ir visai valstybei.
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