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PRIEŠ KELIONĘ
Stažuotėje viliuosi patirti naujų įspūdžių, pamatyti
bibliotekinio darbo naujovių, kurias galėčiau pritaikyti savo
darbe, pasisemti šiuolaikiškų idėjų projektams bei
susipažinti su kita šalimi.

SU KOKIAIS LŪKESČIAIS LEIDŽATĖS Į
STAŽUOTĘ?

Man lankant planuojamas aplankyti bibliotekas labiausiai
įdomu būtų darbas su suaugusiais skaitytojais, skaitymo
skatinimo įdomybės, kaip vykdomi kultūriniai projektai,
rengiamos edukacijos, klubų užsiėmimai, virtualios veiklos,
kaip organizuojamas neformalus suaugusiųjų švietimas.

KURIE PLANUOJAMŲ APLANKYTI
BIBLIOTEKŲ VEIKLOS ASPEKTAI
LABIAUSIAI DOMINA?



MINTYS PO KELIONĖS



PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (1)

Įgijau įvairiapusiškos patirties, pamačiau daug naujovių,
kitokios veiklos bibliotekų modelius, skaitytoją ne visai tokį
kaip mūsų bibliotekose. Nauja patirtis buvo ir Suomijos
bibliotekų apipavidalinimas, apstatymas, zonos
lankytojams: poilsio, relaksacijos, įvairių užsiėmimų gausa,
nustebino jų privatumas ir patogumas. Lentynų ir knygų
bibliotekų patalpose išdėstymas, bei patogus apšvietimas.

KAIP ĮGYTĄ PATIRTĮ PLANUOJATE
PRITAIKYTI DARBE?

Oodi biblioteka (Liudmilos nuotr.)



PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (2)

Esminė ir naujausia idėja ta, kad skaitytojams reikia suteikti
ir mokyti juos savarankiškumo, duoti daugiau laisvės,
naudotis technologijomis, knygų išdavimo-grąžinimo
aparatais, duomenų bazėmis, bibliotekos elektroniniu
katalogu, knygų paieška, rezervavimu ir t. t. Bibliotekininkas
turi būti daugiau konsultantas ir padejėjas, neatlikti visko už
skaitytoją pats. Teikiant projektus daugiau skirti tokių
veiklų paieškai, kurios naudingos neformaliam suaugusiųjų
švietimui, gauti finansavimą privačių vietų įrengimui,
edukacinėms patalpoms, kitiems užsiėmimams.
Užsiėmimams, kurie skatintų skaitytoją ateiti į bibliotekos
erdves.

KOKIŲ MINČIŲ TURITE DARBO PROCESŲ
GERINIMUI?

Oodi biblioteka (Liudmilos nuotr.)



PATARIMAI
BŪSIMIEMS
DALYVIAMS Projektas naudingas kiekvienam dėl bendro išprusimo

lygio. Svarbiausia, aišku, tai profesinis tobulėjimas,
pamatymas kaip dirba specialistai kitoje šalyje, naujų idėjų
pamatymas ir pritaikymas, savo darbe. Labai svarbi patirtis
yra ir bendrystė kelionės metu su kolegomis iš skirtingų
bibliotekų.

KODĖL VERTA DALYVAUTI?

Būti atviram kelionės ir naujovių iššūkiams, naujoms
patirtims. Bent kiek pramokti (jei dar nemoki) anglų kalbą.

KOKIŲ PATARIMŲ TURITE?

Sekretai vaikų bibliotekoje (Liudmilos nuotr.)



GERĄ NUOTAIKĄ IR
PILNĄ GALVĄ NAUJIENŲ
IR IDĖJŲ ‼ 

KĄ PARSIVEŽĖTE IŠ  STAŽUOTĖS?


