KONTAKTAI

NAUJIENLAIŠKIS #5
LNB naujienos
Keiptaune įvyko 81-oji IFLA generalinė konferencija
Rugpjūčio 15–21 d. Keiptaune, P. Afrikos Respublikoje, vyko 81-oji
Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) generalinė
konferencija ir asamblėja tema „Dinamiškos bibliotekos: prieinamumas,
plėtra ir transformacijos“. Jos metu daug dėmesio skirta technologijoms ir jų
taikymui transformuojant bibliotekas bei adaptuojant jų paslaugas...

Daugiau

Bibliotekos užsienyje
Bendruomenės įtraukimo į kultūrinį gyvenimą projektai
bibliotekose
Atsižvelgdama į specifines vietovės sąlygas, gyventojų sudėtį, jų
informacinius, edukacinius ar socialinius poreikius, viešoji biblioteka
gali imtis gana netikėtų ir inovatyvių projektų, kad praturtintų
ir paįvairintų bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Norėtume
skaitytojams pristatyti keletą sėkmingų...
Daugiau

Tarp knygų naujienos
Jaunųjų bibliotekų specialistų diskusijų forumas:
iniciatyvumas ir lyderystė bibliotekoje
Rugpjūčio 5–7 d. Šventojoje 35 jaunieji bibliotekų specialistai
dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunųjų specialistų
sekcijos vykdomo projekto veiklose ir mokėsi asmeninės lyderystės,
diskutavo apie jauno specialisto galimybes ir iniciatyvas bibliotekose,
susipažino su kolegomis, dalijosi patirtimi.
Daugiau

Projekto naujienos
Lietuvos viešosiose bibliotekose prasidėjo perversmas
Šiuo metu net 45 Lietuvos viešosios bibliotekos kartu su partneriais
įgyvendina projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iš dalies finansuojamus
projektus, orientuotus į vietos bendruomenių gyvenimo kokybės
gerinimą. Šios iniciatyvos padeda bibliotekoms pritaikyti savo veiklą
prie kintančių vietos bendruomenių poreikių, spręsti joms aktualias
problemas inovatyviais metodais.
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Projekto mokymai
Spalio mėnesį vyks pokyčių valdymo mokymai
Kaip žmonės reaguoja į pokyčius jiems vykstant? Koks lyderio
vaidmuo? Projektas kaip pokytis organizacijoje. Su šiomis ir kitomis
temomis susipažinti kviesime visus bibliotekininkus. Sustiprinsite
projektų valdymo, pokyčių valdymo organizacijoje žinias ir bibliotekos
galės sėkmingai įgyvendinti projektus.
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Projekto tyrimai
Naujausia apklausa – bibliotekose vis dažniau naudojamasi ne
tik knygomis, bet ir kitomis paslaugomis
Naujausias bibliotekų lankytojų tyrimas atskleidė, kad vis didesnis
skaičius lankytojų gauna papildomos profesinės ir pramoginės
naudos bibliotekose. Trečdalis respondentų dėl mokymosi
galimybių bibliotekose geriau pasirengė gauti darbą, o apie 85 proc.
pasinaudojusių kompiuteriais, čia sutaupė pinigų...
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Iniciatyvos
Meno reanimacija bibliotekose prasideda!
Lietuvos bibliotekose, ten, kur buriasi vietos bendruomenės, kasmet
gimsta dešimtys įdomių meno projektų, kurie lieka neįgyvendinti. Šį
spalį Jurgis Didžiulis ir #Reanimacija leidžiasi į tokių projektų paiešką ir
atrinkęs 4 įdomiausius, padės bendruomenėms juos įgyvendinti!
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