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
Bibliotekos ir švietimas visada buvo tarpusavyje susijusios sąvokos. Bibliotekų
teikiamos paslaugos ir ištekliai padeda sukurti palankią mokymuisi aplinką.
Tačiau šiandien bibliotekoms galbūt nebepakanka atlikti pagalbinio žinių
šaltinio vaidmenį.

„Bibliotekos pažangai 2“ naujienos
Atsižvelgdama į augantį susidomėjimą, siekdama palengvinti projektų planavimą bei suprasdama, kad projektų vertinimo suvokimas gali padėti apibrėžti
projekto sėkmę, Lietuvos nacionalinė biblioteka trumpai pristato projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms teikiamų paraiškų preliminarias gaires bei numatomus projektų vertinimo kriterijus.

Jau įpusėjo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo įgyvendinamo projekto
„Bibliotekos pažangai 2“ suplanuoti mokymai bibliotekų darbuotojams. Jie savo
žinias gilino mokymuose: „Projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“,
„Vartotojų ir partnerių poreikių analizė“, ...

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama projektą
„Bibliotekos pažangai 2“, sukūrė interneto tinklalapį www.3erdve.lt, skirtą
Lietuvos bibliotekoms. Čia vienoje vietoje galima rasti visą bibliotekoms aktualią
informaciją: naujienas, informaciją apie organizuojamus mokymus, ...

Sėkmingai prasidėjusi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyva „Atrask vaikystės
biblioteką“ gali pasidžiaugti jau pirmaisiais savo veiklos rezultatais. Šešiose
Lietuvos viešosiose bibliotekose (Kėdainių raj. sav. Mikalojaus Daukšos viešoji
biblioteka – globėja Beata Nicholson, ...

2014 m. rugsėjo 1 d. prasideda registracija į protų mūšį„Bibliomūšis“. Komandos, norinčios dalyvauti, gali registruotis iki rugsėjo 30 d.
Projektas„Bibliotekos pažangai 2“ ragina kiekvieną biblioteką ir jos filialą suburti
savo komandas (iki 7 žmonių).

