Jei nematote naujienlaiškio, spauskite čia

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis!

Bibliotekų partnerystė
Kasmet Lietuvoje ir užsienyje organizuojamas Nacionalinis diktantas kaskart
sulaukia vis didesnio populiarumo visuomenėje. Dažnas lietuvis nori pasitikrinti
savo raštingumą, todėl aktyviai dalyvauja Nacionalinio diktanto konkurse.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas
„Bibliotekos pažangai 2“...

„Tarp knygų“ naujienos
Lapkričio 5 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos
Respublikos Seime surengė tarptautinę konferenciją„Bibliotekos – socialiniams
pokyčiams 2014: bibliotekos Europos Sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros
politikoje“, kurioje atskleisti bibliotekų veiklos pokyčiai per pirmąjį Lietuvos
narystės ES dešimtmetį...

BIBLIOTEKOS UŽSIENYJE
Nuolatinė prieiga prie informacijos yra neatsiejama daugelio mūsų gyvenimo
dalis. Beveik kiekviena didelė ar maža bendruomenė, kaimo ar miesto vietovė
turi vieną bendrą bruožą – joje yra viešoji biblioteka. Benas Lee teigia, kad
viešosios bibliotekos ne tik suteikia nemokamą prieigą prie duomenų, bet ir
sukuria neutralią, patikimą ir mokytis skatinančią aplinką.

PROJEKTO NAUJIENOS
Lietuvos viešosios bibliotekos jau greitai galės teikti projekto„Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms paraiškas finansavimui gauti. Parama numatytų veiklų įgyvendinimui bus skirta tik konkurso būdu atrinktiems projektams.
Primename, jog projektais turėtų būti siekiama kurti naujas arba stiprinti jau
esamas bibliotekos paslaugas,...

Birželio – lapkričio mėnesiais Lietuvos viešųjų bibliotekų atstovai buvo pasinėrę
į mokslus. Net 837 bibliotekininkai sudalyvavo ir sustiprino savo gebėjimus ir
žinias Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotose
mokymuose. Šie mokymai buvo skirti nuosekliai pasiruošti realių projektų
paraiškų rengimui.

Konkursas „Su biblioteka prasideda atradimai“ startavo š. m. spalio pradžioje
bibliotekų darbuotojų bendravimo tinkle Yammer. Per beveik tris mėnesius
bibliotekų darbuotojai konkursui pateikė daugiau nei 120 įrašų. Bibliotekininkai
bendrame naujienų sraute turėjo įkelti nuotrauką, straipsnį, eilėraštį (savo
parašytą arba surastą), esė, rašinį ir pan., ...

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka jau keletą mėnesių sėkmingai įgyvendindama projekto„Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvą„Atrask vaikystės
biblioteką“ džiaugiasi apčiuopiamais rezultatais: globėjo virusas plinta po visą
Lietuvą. Vis daugiau viešųjų bibliotekų į savo veiklas įtraukia Lietuvoje žinomus
ir autoritetą turinčius žmones: aktorius, ...

pagrindinių projekto„Bibliotekos pažangai 2“ tikslų – suartinti vietos bendruomenes su bibliotekomis. Siekiant šio tikslo, projektas inicijavo protų mūšį
„Bibliomūšis“, kurio komandos nariais galėjo tapti tiek vietos gyventojai, tiek
bibliotekininkai, tiek verslo ir valdžios atstovai.

