Jei nematote naujienlaiškio, spauskite čia

Ar žinojote, kad Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parodose
galite apsilankyti užsukę į artimiausią biblioteką, o gal – net neperžengę namų
slenksčio? Tam tereikia interneto prieigos! Nacionalinės bibliotekos darbuotojai
nuolat rengia virtualias parodas, kurių tematika – nepaprastai įvairi.

Bibliotekų partnerystė
Nuo Čilės iki Indonezijos, nuo Kolumbijos iki Rumunijos, nuo Lenkijos iki Botsvanos – bibliotekos ir bibliotekų darbuotojai visame pasaulyje susiduria su
panašiais iššūkiais ir poreikiu lavinti įgūdžius. Nepaisant kultūrinių ir geografinių
skirtumų, galima dalintis sėkmingais mokymo metodais, tikslais ir strategijomis.
Nuo 2010 m. energingas tarptautinių mokymo vadovų...

„Tarp knygų“ naujienos
„Biblioteka yra socialinių ir ekonominių pokyčių lyderė, dinamiškas ir
daugiafunkcinis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų
prieinamumas yra integruotas į socialinių funkcijų įvairovę“, – šią Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo
Gudausko išvadą pagrindžia naujausias...

„Bibliotekos pažangai 2“ naujienos
Bibliotekos pereina į kitą lygmenį, kai tampa tarpininkais tarp bendruomenės,
verslo, nevyriausybinių organizacijų, vykdydamos tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir partnerystę su kitomis institucijomis. Stiprėjantis bibliotekų įvaizdis ir
nuolat įgyvendinamos naujos veiklos skatina kitas institucijas jungtis prie
bibliotekų įgyvendinamų projektų ir kartu siekti, ...

Jau pradeda įsibėgėti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo įgyvendinamo
projekto„Bibliotekos pažangai 2“ organizuojami mokymai, kurie šiais metais yra
numatyti bibliotekų darbuotojams įvairiomis temomis: projektų inicijavimas,
viešinimas, atstovavimas, inovacijų diegimas ir kt.

Lietuvoje veikia 2694 viešosios bibliotekos. Dabartiniu metu tai – daugiafunkciniai kultūros centrai, kuriuose rengiamos diskusijos, konsultuojama, kur gauti,
kaip pasiekti informaciją, kaip ją kūrybiškai panaudoti. Jose įdiegtos naujausios
informacinės technologijos – iš viso 1276 bibliotekose yra viešosios interneto
prieigos taškai, kuriuose įrengta apie 6 tūkstančiai...

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“, kurią
sėkmingai įgyvendinti pradėjo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, sulaukė pirmųjų veiklos rezultatų. Keturiose Lietuvos viešosiose
bibliotekose: Kėdainių raj. sav. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Klaipėdos
miesto sav. viešoji biblioteka, ...

Projektas „Bibliotekos pažangai 2“ siekdamas suartinti bibliotekas su vietos
bendruomene, valstybiniu ir nevyriausybiniu sektoriais kviečia dalyvauti protų
mūšio žaidime„Bibliomūšis“ ir nuo š. m. rugsėjo 1 d. registruotis.

