KONTAKTAI

NAUJIENLAIŠKIS #6
Su šventėmis!
2015-ieji Lietuvos bibliotekoms buvo kupini naujovių: dalinotės patirtimi,
naujoms veikloms būrėte savo bendruomenes, kūrėte ir įgyvendinote
projektus. Linkime, kad ateinantys metai būtų taip pat produktyvūs ir
kūrybingi.
Šiltų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Daugiau

Bibliotekos užsienyje
Sutelktinio finansavimo patirtis užsienio bibliotekose
Šiandien bibliotekos dairosi vis naujų finansavimo būdų projektams
įgyvendinti. Užsienyje, ypač JAV, aktyviai ieškoma lėšų iš privačių
asmenų. Sutelktinis arba minios finansavimas (angl. crowd funding)
– inovatyvus būdas pritraukti investicijų, lėšų projektams būtent iš
visuomenės ar / ir bendruomenės narių....
Daugiau

Tarp knygų naujienos
Tarptautinis Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas
Spalį Rygoje, Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, vyko jubiliejinis,
dešimtasis, Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas CoBaL, kurį
šiemet organizavo Latvijos bibliotekininkų draugija. Pagrindinė
kongreso tema buvo „Bibliotekos bendruomenėse“. Kongresas šiemet
skirtas naujausioms informacinio ir medijų raštingumo mokymo,
neformaliojo ugdymo, skaitymo skatinimo, inovatyvių paslaugų
kūrimo tendencijoms aptarti....
Daugiau

Projekto naujienos
Įgyvendindamos naujus projektus, Lietuvos bibliotekos
skatina kartų dialogą
Nemaža bibliotekų vykdomų naujų projektų dalis skirta vyresnio
amžiaus žmonėms – pasinaudojant bibliotekų siūlomomis
paslaugomis ir technologijomis, projektai padės senjorams realizuoti
mokymosi ir kūrybinius poreikius. Svarbu tai, kad beveik visi
senjorams skirti projektai skatina kartų dialogą, nes apjungia senjorų
veiklas su jaunimu....
Daugiau

Projekto mokymai
Įvyko pirmasis projekto „Bibliotekos pažangai 2“ patirties
dalijimosi seminaras
Lapkritį Vilniuje vyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pirmasis
patirties dalijimosi seminaras, skirtas viešųjų bibliotekų vadovams,
bibliotekose įgyvendinamų projektų vadovams ir kitiems asmenims,
įsitraukusiems į bibliotekose vykdomas projektines veiklas. Dviejų
dienų seminare dalyviai gilino savo žinias klausydamiesi įvairių sričių
specialistų pranešimų ir dirbdami grupėmis....
Daugiau

Projekto tyrimai
Verslininkų ir laisvai samdomų specialistų tyrimas dėl bibliotekų
potencialo kurti erdves verslui ir laisvųjų profesijų atstovams
Buvo siekiama išsiaiškinti jų požiūrį į šalies bibliotekų potencialą kurti
specialias erdves smulkiesiems verslininkams bei laisvai samdomiems
darbuotojams. Nustatyta, kokiomis sąlygomis verslo pasaulio atstovai
dirba šiuo metu, kokie jų poreikiai darbinei aplinkai ir kaip bibliotekos gali
prisidėti prie tų poreikių išpildymo pačios kurdamos specialias erdves....

Iniciatyvos

Daugiau

Lietuvos bibliotekos – ant naujo kūrybinės laisvės slenksčio
Lietuvos bibliotekos šį rudenį rungėsi konkurse siūlydamos įdomias
menines idėjas, kurias vietos bendruomenei padėjo įgyvendinti Jurgis
Didžiulis su #reanimacijos kūrybine komanda. Taip buvo siekiama naujame kontekste atgaivinti bibliotekas ir jų erdves, parodyti, kaip keičiasi
bibliotekos ir plečiasi jų nauda bendruomenėms. Konkurso metu buvo
atrinkti 4 meno projektai skirtingose Lietuvos bibliotekose....
Daugiau

