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.

Bibliotekos Lietuvoje
Lietuvos Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamas projektas„Bibliotekos pažangai 2“ sulaukia vis daugiau dėmesio iš kitų institucijų ir siūlymo tarpinstituciškai
bendradarbiauti. Šis projektas sutelkia visų bibliotekų pajėgumus, padeda
stiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės
poreikius ir įtvirtina bibliotekas ...

PROJEKTO NAUJIENOS
Vis labiau stiprėjantis Lietuvos viešųjų bibliotekų įvaizdis ir nuolat įgyvendinamos naujos veiklos, skatina bibliotekas tapti moderniais ir šiuolaikiškais
bendruomenės centrais. Šiandien biblioteka stengiasi neatsilikti nuo besikeičiančių visuomenės poreikių, skatindama tiek vaikus, tiek suaugusius pamėgti
biblioteką ir joje praleisti savo laisvą laiką jaukiai ir naudingai.

PROJEKTO MOKYMAI
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendindama projektą
„Bibliotekos pažangai 2“ organizavo mokymus Lietuvos viešųjų bibliotekų
darbuotojams. Nuo birželio iki lapkričio bibliotekų darbuotojai įtvirtino savo
žinias dalyvaudami mokymuose septyniomis temomis: „Projektų inicijavimo
teoriniai ir praktiniai mokymai“, ...

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka jau keletą mėnesių sėkmingai įgyvendindama projekto„Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvą„Atrask vaikystės
biblioteką“ stebi besiplečiantį globėjų tinklą. Vis daugiau viešųjų bibliotekų į
savo veiklas įtraukia Lietuvoje žinomus ir autoritetą turinčius žmones.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos
pažangai 2“ iniciatyva„Bibliomūšis“ jau pasiekė finišą. Š. m. rugsėjo – gruodžio
mėnesiais vykęs protų mūšis, kuris siekė suartinti bibliotekas su vietos bendruomene, valstybiniu ir nevyriausybiniu sektoriais jau turi tris stipriausias nugalėtojų
komandas.

