
Mokymai įgauna pagreitį

Šiaulių apskrities Po
vilo Višinskio viešoji bib
lioteka (toliau -  ŠAVB) 
vykdo projektą „Suspėk 
su IT  n a u jo v ė m is P ro 
jekto tikslas yra stiprinti 
bibliotekininko informa
cinę kompetenciją, tvir
tinti ryšį su jaunimu.

Projekto atidarym as 
įvyko rugsėjo 24  d., o 
kitą dieną -  ir pirmieji 
mokymai

Projektas apima dalį Šiau
lių ir Telšių regionų, todėl 
m okymai šiuo m etu vyksta 
ne tik  ŠAVB, bet Ir Žem aiti
jos kolegijos Telšių fakulte
te, VšĮ Telšių regioniniam e 
profesinio rengim o centre, 
Telšių rajono savivaldybės 
Karolinos Praniauskaitės vie
šojoje bibliotekoje ir šios bib
liotekos Ryškėnų filiale. M o
kym ai taip p at vyks Šiaurės 
Lietuvos kolegijoje ir Šiaulių 
Romuvos gimnazijoje.

Mokymų temos: „Informa
cijos šaltiniai mokslui ir studi
joms", „Darbas MS Windows 
8.1 aplinkoje", „Savęs pristaty
mas internete", „Apple" plan- 
šetiniai kompiuteriai", „Elek
troninės knygų skaityklės".

Šis projektas tarsi tęsia 
Lietuvos Respublikos Kul
tūros m inisterijos, Lietu
vos N acionalinės M artyno 
Mažvydo bibliotekos, Bilo ir 
M elindos Geitsų fondo „Bib
liotekos pažangai" projekto 
pradėtus darbus. Projekto 
„Bibliotekos pažangai" veikla 
apėmė visą Lietuvą. Projekto 
m etu sustiprinta viešųjų bib
liotekų darbuotojų inform a
cinė kom petencija, biblioteki
ninkai tapo aktyviais vietos 
bendruom enės skatintojais 
ir pagalbininkais, įsisavi
nant inform acinių technolo
gijų galimybes.

Kokių rezultatų , siekia
me? Ketinam e pagerinti 
ŠAVB, kaip regioninės bib
liotekos,! įvaizdį, stiprinant 
bibliotekininko ir jaunim o 
ryšį, gerės bibliotekininko 
prestižas jaunos kartos aky
se, bibliotekoje apsilankys 
vis daugiau jaunim o. Speci
finiai inform acinių technolo
gijų įgūdžiai padės jaunim ui 
ateity je įsitv irtin ti šiuolaiki
nėje visuom enėje, susirasti 
tinkam ą darbą ar ku rti savo 
verslą. Ketinam a apmokyti 
apie 3 0 0  dalyvių.

Planuojame, kad moky
mai baigsis lapkričio 
pabaigoje

Pasibaigus mokym ams, 
bus atlik ti kiekybiniai ir ko
kybiniai tyrim ai, įvertinsi
me projekto naudą jaunim ui 
ir bibliotekininkam s.

Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacijos pir
m ininkas Arūnas Bėkšta, 
2 0 1 2  m etais kalbėdamas pro
jekto „Bibliotekos pažangai" 
baigiamajame renginyje, sa
vo pranešimą pavadino „Atei
tį renkamės patys!". Jo  metu 
akcentavo du svarbiausius 
dalykus: bibliotekos ir bend
ruomenės santykį ir bibliote
kų ateities klausimą. O kas 
toliau? Kas bus, jeigu, pasibai
gus finansavimui, bibliotekos 
liks stovėti vietoje? Kas bus, 
jei technologijos vystysis to 
liau, o bibliotekose pasens 
kompiuterinė įranga? Kas 
bus, jeigu nebeturėsime finan
savimo? Kas bus, jeigu...?

Tikimės, kad susitikę šio 
projekto baigiamajame rengi
nyje pasakysime: „Viskas m ū
sų rankose". Pasistūmėjome 
vienu laipteliu pirmyn, suma
žinome tą plyšį tarp dalelės 
visuomenės ir informacinių 
technologijų!

P ro jek tą  dalinai rem ia  
L ietu vo s R esp u bliko s K u ltū 
ros m in isterija .

P rojekto  tru k m ė  -  2 0 1 4 -  
0 6 - 1 5  -  2 0 1 4 -1 2 - 1 5 .

P rojekto  p a rtn e r ia i  ir d a 
lyviai:

1. Šiaulių apskrities Povi
lo Višinskio viešoji biblioteka.

2 . Telšių rajono savivaldy
bės Karolinos P raniauskaitės 
viešoji biblioteka.

3. „Apple" atstovai Balti
jos šalyse UAB „Avad Baltic".

4. Šiaurės Lietuvos kolegija.
5. Š iauliųR om uvosgim na

zija.
6. Žem aitijos kolegijos Tel

šių fakultetas.
7. V šĮTelšiųregioninispro-  

fesinio rengim o centras.

P rojekto  in fo rm a cin ia i 
rė m ėja i:

1 . Šiaulių apskrities ir 
m iesto dienraštis „Šiaulių  
kraštas".

2 . Šiaulių regiono televizi
ja  „Splius".

3. Savaitraštis „Šiauliai 
plius".

4 . N aujienų portalas  
„Etaplius.lt".

5. Radijo stotis R S2.
6. Telšių apskrities laik

raštis „Kalvotoji Žemaitija".
7. Telšiųapskritieslaikraš- 

tis „Telšių žinios“.


