
 

Lietuvos bibliotekos „Epale“ platformoje: pokyčiai ir naujos galimybės 

 

 

Naujoviškos viešosios bibliotekos gairėse teigiama, jog „saugodama informaciją ir suteikdama 

žmonėms galimybę ja pasinaudoti, biblioteka taip 

pat realizuoja savo misiją – lavinti bendruomenę 

atveriant jos nariams žinių, informacijos ir 

kultūros pasaulį, todėl bibliotekos, kaip viešos ir 

visiems vienodai prieinamos erdvės, vaidmuo 

buvo ir lieka labai svarbus“. Bibliotekų reikšmę 

suaugusiųjų švietime ir įvairiapusę jų veiklą šioje 

srityje atsiskleidžia bibliotekų darbuotojų 

parengti ir suaugusiųjų švietėjų portale „Epale“ publikuoti straipsniai. Į „Epale“ veiklą jau įsijungė 

daug Lietuvos bibliotekininkų, o jų pateikta informacija bei jos tematika apibendrinta šioje 

apžvalgoje.  

 

Valstybės atkūrimo šimtmetis 

 

Bibliotekos visuomet pažymi aktualijas, pamini reikšmingus įvykius, todėl viena svarbiausių temų 

jų veikloje šiais metais buvo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas.   

Žymioji data buvo minima skelbiant skaitymo skatinimo akcijas ir skatinant žmones dalyvauti. Apie 

tai rašoma straipsniuose: 

 

 Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka kviečia kartu švęsti šimtmetį / Panevėžio miesto 

savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/panevezio-miesto-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-

kartu-svesti-simtmeti 

 

 Skaitymo iššūkis: šimtas knygų – Lietuvos šimtmečiui / Mažeikių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skaitymo-issukis-simtas-knygu-lietuvos-simtmeciui 

 

Kultūrinė edukacija ir pilietinės iniciatyvos 

 

Bibliotekos nuolat vykdo visuomenei aktualias kultūrinės edukacijos ir pilietinio ugdymo veiklas. 

Ar tai būtų knygų pristatymai, kino filmų demonstracijos, ar pilietinės diskusijos, debatai, visi šie 

renginiai pritraukia daugybę lankytojų. Kartu dalyvaudami kultūrinėse ir kūrybinėse veiklose 

žmonės įgyja ne tik  naujų patirčių bei žinių, bet ir patiria bendrystės jausmą. Įsitraukimas į 

kultūrines veiklas didina socialumą, ugdo sąmoningumą, padeda geriau suprasti save ir aplinką. 

Kultūrinei ir pilietinei edukacijai dėmesys skiriamas šiose „Epale“ publikacijose: 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/panevezio-miesto-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-kartu-svesti-simtmeti
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https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skaitymo-issukis-simtas-knygu-lietuvos-simtmeciui


 

 

 Kinas įtraukiam kultūrinio ir socialinio sąmoningumo ugdymui / Utenos A. ir M. 

Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/kinas-itraukiam-kulturinio-ir-socialinio-samoningumo-ugdymui  

 

 

 Per biblioteką – į pilietinę kultūrą / Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/biblioteka-i-pilietine-kultura 

 

 Biblioteka – kultūros vartai / Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/biblioteka-kulturos-vartai 

 

Inovacijos bibliotekose 

 

Jau eilę metų bibliotekos savo veiklas atnaujina diegdamos inovatyvias paslaugas, aktyviai 

naudodamos šiuolaikines technologijas. Bibliotekose dabar galima rasti įdomiausių virtualios 

realybės sprendimų, dalyvauti interaktyviuose edukaciniuose žaidimuose, pasivaikščioti išmaniuose 

parkuose. Žmones domina bibliotekų sukurtos mobiliosios aplikacijos. Visos šios naujovės 

minimos bibliotekų darbuotojų straipsniuose:  

 

 Biblioteka kviečia keliauti laiku / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/biblioteka-kviecia-keliauti-laiku 

 

 Etnokultūrinis Actionbound maršrutas – netradicinė kelionė kraštui pažinti / Utenos A. ir M. 

Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/etnokulturinis-actionbound-marsrutas-netradicine-kelione-

krastui-pazinti 

 

 Plungės išmanusis parkas / Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/plunges-ismanusis-parkas 

 

 XXI a. biblioteka – ne tik knygos į namus, bet ir mobiliųjų aplikacijų kūrimas / Vilniaus miesto 

centrinė biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/xxi-biblioteka-ne-tik-knygos-i-namus-bet-ir-mobiliuju-

aplikaciju-kurimas 

 

 Išplėstinės bibliotekų paslaugos Vilniaus mieste / Vilniaus miesto centrinė biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/isplestines-biblioteku-paslaugos-vilniaus-mieste 

 

 

Skaitmeninės priemonės bibliotekose 

 

Bibliotekos šiandien yra ta vieta, kur žmonės ugdo savo skaitmenines kompetencijas, mokosi kalbų 

ir įgyja kitų šiuolaikiniam žmogui būtinų įgūdžių. Bibliotekininkai rengia projektus, įgyvendina 
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begalę šiam tikslui skirtų programų bei savo pasiekimais noriai dalinasi suaugusiųjų 

švietėjų bendruomenėje:  

 

 Skaitmeninės priemonės efektyviam ir kokybiškam suaugusiųjų mokymui / Telšių rajono 

savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skaitmenines-priemones-efektyviam-ir-kokybiskam-

suaugusiuju-mokymui 

 Gimnazistas tapo suaugusiųjų mokytoju / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/gimnazistas-tapo-suaugusiuju-mokytoju 

 

 „Ö kaip vokiškai?“ / Telšių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/o-kaip-vokiskai 

 

 Biblioteka tapo pažangi užsienio kalbų mokymosi vieta / Telšių rajono savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/biblioteka-tapo-pazangi-uzsienio-kalbu-mokymosi-vieta 

 

 Kauno senjorai mokosi medijų ir informacinio raštingumo / Kauno miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/blog/kauno-senjorai-mokosi-mediju-ir-informacinio-rastingumo 

 

 Nugalėti elektroninių paslaugų baimę padės biblioteka / Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/nugaleti-elektroniniu-paslaugu-baime-pades-biblioteka 

 

 E.Skautai – moderatorių tinklas skirtingų kartų dialogui / Vilniaus miesto savivaldybės centrinė 

       biblioteka. 

         https://ec.europa.eu/epale/lt/search/site/biblioteka?page=1 

 

 Skatimeninės fotografijos pradžiamokslis - Visuomenės sveikatos biuro darbuotojams /  

       Panevėžio miesto viešoji biblioteka. 

         https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skatimenines-fotografijos-pradziamokslis-visuomenes-   

sveikatos-biuro-darbuotojams-0 

 

 Klaipėdos rajono suaugusieji mokosi "be sienų" /  Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji  

       biblioteka.  

    https://ec.europa.eu/epale/lt/content/klaipedos-rajono-suaugusieji-mokosi-be-sienu 

 

 

 

Kultūrinis paveldas bibliotekose 

 

Bibliotekos noriai rūpinasi kultūrinio, istorinio paveldo išsaugojimu, skaitmeninimu. Ypač  daug 

dėmesio skiria jo populiarinimui, prieinamumo didinimui, ieško naujų, patrauklių būdų ir formų. 

„Epale“ platformoje šios veiklos rezultatais dalinasi lyderiaujanti Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka:   

 

 Su teptuku rankose – krašto ženklų paieškos / Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/su-teptuku-rankose-krasto-zenklu-paieskos 
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 Išsaugok genealoginį giminės palikimą kartu su biblioteka / Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/issaugok-genealogini-gimines-palikima-kartu-su-biblioteka 

 

 Klaipėdos kultūrą reprezentuojantys papildytos realybės atvirukai / Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/klaipedos-kultura-reprezentuojantys-papildytos-realybes-

atvirukai 

 

 Kalbantys pastatai kviečia susipažinti su Klaipėdos paveldu / Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/kalbantys-pastatai-kviecia-susipazinti-su-klaipedos-paveldu 

 

 

Socialinė integracija 

 

Įvairių socialinių grupių integracija – dažnai mūsų visuomenėje aptariama tema. Daugybe 

priemonių siekiama mažinti atskirtį tarp sveikųjų ir neįgaliųjų, jaunimo ir senjorų, stiprinti 

toleranciją, skatinti empatiją ir neabejingumą, ugdyti socialinį sąmoningumą, mažinti 

diskriminaciją. Šioje srityje dirba daugelis bibliotekų, tačiau daugiausiai nuveikusi yra Lietuvos 

aklųjų biblioteka, kurios didžiulė patirtis atskleista „Epale“:  

 

 Bibliotekos misija – suteikti lygias galimybes skaityti / Lietuvos aklųjų biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/bibliotekos-misija-suteikti-lygias-galimybes-skaityti 

 

 Lietuvos aklųjų biblioteka – kompetencijos centras informuojantiems ir šviečiantiems regos negalią 

turinčius žmones / Lietuvos aklųjų biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/lietuvos-akluju-biblioteka-kompetencijos-centras-

informuojantiems-ir-svieciantiems-regos 

 

 „Pajusk. Išgirsk. Paliesk“ – seminaras apie naujas galimybes skaitymo sutrikimų turintiems 

žmonėms / Lietuvos aklųjų biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/pajusk-isgirsk-paliesk-seminaras-apie-naujas-galimybes-

skaitymo-sutrikimu-turintiems-zmonems 

 

 Virtuali biblioteka ELVIS – vartai į žinių pasaulį regos negalią turintiems žmonėms / Lietuvos 

aklųjų biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/virtuali-biblioteka-elvis-vartai-i-ziniu-pasauli-regos-negalia-

turintiems-zmonems  

 

 Jauskis geriau su knyga: skaitymas geresnei savijautai vyresniame amžiuje /  Utenos A. ir M. 

Miškinių viešoji biblioteka.  (Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka) 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/jauskis-geriau-su-knyga-skaitymas-geresnei-savijautai-

vyresniame-amziuje 
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 Nuorodų medis – interaktyvus mokymo modulis senjorams / Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/nuorodu-medis-interaktyvus-mokymo-modulis-senjorams 

 Mokymasis vėlyvame amžiuje – atraskime kelius mokytis bendradarbiaujant / Utenos A. ir M. 

Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokymasis-velyvame-amziuje-atraskime-kelius-mokytis-

bendradarbiaujant 

 

 

Bibliotekų darbuotojų patirtys iš užsienio 

 

Bibliotekininkai ne tik dalinasi savo patirtimi su „Epale“ bendruomenės nariais, bet ir džiaugiasi 

galėdami išvykti kitur, pasimokyti, patobulėti ir savo atradimus perteikti kitiems. Kvalifikacijos 

ugdymo projektų įspūdžius iš Suomijos, Švedijos, Danijos ir kitų šalių bibliotekų „Epale“ perteikia 

Kauno, Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Rietavo ir Klaipėdos bibliotekų darbuotojai:  

 

 Suomijos bibliotekoje mokomasi, dalijamasi, klystama ir tobulėjama / Kauno apskrities viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/suomijos-bibliotekoje-mokomasi-dalijamasi-klystama-ir-

tobulejama 

 

 Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose bus kuriami šeimos skaitmeninių veiklų centrai / 

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/latvijos-ir-lietuvos-pasienio-regiono-bibliotekose-bus-kuriami-

seimos-skaitmeniniu-veiklu 

 

 Socialiai atsakingas bibliotekos požiūris į mokymąsi visą gyvenimą kaimyninėje Latvijoje / Kauno 

apskrities viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/socialiai-atsakingas-bibliotekos-poziuris-i-mokymasi-visa-

gyvenima-kaimynineje-latvijoje 

 

 Skaitymas senjorų gerovei - Švedijos patirtis / Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/skaitymas-senjoru-gerovei-svedijos-patirtis 

 

 Mokomės mokydami / Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/mokomes-mokydami 

  

 Naujas bibliotekos vaidmuo? Taip! / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešoji 

biblioteka. 

https://ec.europa.eu/epale/lt/content/naujas-bibliotekos-vaidmuo-taip 

 

 

 

Parengė Laima Lapinienė 

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos informacijos išteklių ir inovacijų skyriaus vedėja 

„Epale“ ekspertė 
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