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LNB naujienos
2016-aisias – Bibliotekų metais į duris beldžiasi virtualioji realybė
Baigiasi 2016-ieji – Bibliotekų metai, per kuriuos šalyje įvyko rekordinis renginių,
projektų ir įvykių skaičius. Pagrindiniai šių metų veiklos akcentai buvo KNYGA ir
SKAITYMAS, sutelkę visuomenę atrasti skaitymo malonumą. Tačiau šalia knygų
bibliotekose įsitvirtino daug naujoviškų paslaugų, tarp kurių jau galima pamatyti
ir virtualiosios realybės ekspoziciją – pirmą tokią Europoje.

Daugiau

Projekto naujienos
Trejų metų trukmės pažangos projektas Lietuvos bibliotekas
pakeitė neatpažįstamai
Beveik 1200 renginių, kuriuose apsilankė per 40 tūkst. žmonių, daugiau
nei 90 naujoviškų paslaugų, 215 naujų produktų ir priemonių – šie skaičiai
liudija pakitusį atsinaujinusių Lietuvos bibliotekų požiūrį į savo lankytoją ir
bendruomenę. Prie visų šių pokyčių prisidėjo trejus metus trukęs Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuotas projektas „Bibliotekos
pažangai 2“.

Daugiau

Projekto naujienos (2)
Visi mes esame moderni biblioteka!
Baigiamosios projekto „Bibliotekos pažangai 2“ konferencijos metu įrašėme
visus Lietuvos bibliotekų šeimos narius vienijantį vaizdo klipą „Visi mes esame
biblioteka“. Kviečiame pažiūrėti.

Daugiau

Projekto tyrimai
Bibliotekų projektų bendruomenėms 2015 – 2016 metų
„Rezultatų žemėlapis“
Jame pristatomi bibliotekų projektų bendruomenėms, kuriuos iš dalies
finansuoja projektas „Bibliotekos pažangai 2“, rezultatai. Pristatyme pateikti tiek
apibendrinti duomenys apie projekto „Bibliotekos pažangai 2“ pasiekimus per
2015 – 2016 m., tiek konkrečių bibliotekų projektų rezultatai.

Daugiau

Projekto partnerystė
Atsakingi skaitytojai per mėnesį surinko daugiau nei 700 kg
nereikalingų baterijų ir mobiliųjų telefonų
Visą lapkričio mėnesį 52 šalies bibliotekos buvo įsitraukusios į nebereikalingų
baterijų ir mobiliųjų telefonų rinkimo akciją. Vos per mėnesį surinkta net
718 kilogramų senų baterijų bei mobiliųjų telefonų, daugiausia – Šilutės ir
Ukmergės rajonų savivaldybių bibliotekose. Projektą „Atsakingas skaitytojas“,
bendradarbiaudama su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
įgyvendinamu projektu „Bibliotekos pažangai 2“, antrą kartą organizavo
Elektronikos platintojų asociacija.

Daugiau

Naujos paslaugos
Virtualios realybės „Laiko portalas“ gali atvykti į jūsų biblioteką!
Jau greitai, 2017 m. sausį, „Laiko portalas“ bei specialus inovatyvus bibliotekų
projektus pristatantis stendas pradės keliauti per Lietuvos viešąsias bibliotekas.
Taip, ši ekspozicija gali atkeliauti ir pas jūsų bendruomenę! Sužinokite čia
daugiau.

Daugiau

