
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos siūlomi išvažiuojamieji mokymai 

Ei. Nr. Tema Trumpas aprašymas Trukmė Lektoriai Pastabos 

1.  Parodų rengimas 

bibliotekoje 

Mokymosi programa supažindina su bibliotekų parodų 

tipais ir klasifikacija, pristatomas parodų planavimo 

procesas, pateikiamos eksponavimo taisyklės, 

aptariamos dizaino ypatybės, apšvietimo galimybės, 

tekstų pateikimo subtilybės, apžvelgiami parodų 

lankytojų poreikiai ir jų išlaikymo galios. Mokymo 

kursas yra įgarsintas, pateikia daug vaizdinės medžiagos 

su parodų eksponavimo pavyzdžiais. 

18 ak. val. Daiva Nakrošienė Nuotoliniai mokymai 

2.  Bibliotekos 

paslaugų 

pateikimas 

virtualiose erdvėse 

Programa skirta bibliotekų darbuotojams, 

besidomintiems bibliotekos paslaugų viešinimu 

virtualioje erdvėje - siekiantiems susipažinti su 

kompanijos "Microsoft" bei kitais laisvos prieigos 

įrankiais ir programomis, skirtais kurti pateiktis bei 3 

D erdvines ekskursijas internete. Bibliotekų 

darbuotojai, norintys dalyvauti šiuose mokymuose, 

turėtų būti pažengusiojo kompiuterinio raštingumo 

lygio vartotojai. 

 Airida 

Samavičienė 

Nuotoliniai mokymai 

3.  Bibliotekų 

projektų rengimas 

ir vadyba 

Programa gali būti skirta bibliotekų darbuotojams 

rengiantiems ir įgyvendinantiems projektus arba 

pradedantiesiems, kurie norėtų perprasti projekto 

rengimo subtilybes. Programos uždaviniai: pateikti 

teorinių žinių ir praktinių patarimų kaip planuoti ir 

organizuoti renginius; skatinti auditorijos 

kūrybiškumą generuojant renginių idėjas, kuriant 

renginio dizainą ir atmosferą. 

 6 ak. val. Laima 

Pačebutienė 

 

4.  Renginių 

planavimas ir 

organizavimas 

Programa skirta bibliotekų darbuotojams - renginių 

organizatoriams. Programos tikslas - ugdyti 

bibliotekininkų renginių organizavimo gebėjimus, 

skatinti kūrybiškumą. Išsiaiškinama kas yra 

renginys, jo planavimo ir organizavimo sąvokos, 

pagrindiniai renginio planavimo žingsniai. Renginio 

dizainas. Atmosferos kūrimas. Komandinis darbas. 

 6 ak. val. Laima 

Pačebutienė 

 



5.  Bibliotekų veiklos 

planavimas 

Programa skiriama planavimo bibliotekose 

motyvacijai didinti. Išsiaiškinama kodėl reikia 

planuoti, kokią tai teikia naudą. Susipažįstama su 

planų sistema, išsiaiškinama organizacijos veiklos 

planavimo eiga, plano sandara 

 6 ak. val. Laima 

Pačebutienė 

 

6.  Bibliotekų ryšiai 

su visuomene. 

Bibliotekos ir 

bibliotekininko 

įvaizdžio kūrimas 

Programos tikslas - supažindinti su RsV esme, 

formuoti RsV veiklos įgūdžius. Suteikti žinių ir 

gebėjimų būtinų RsV vadybai, komunikacijos 

programų, projektų planavimui, komunikacijos 

priemonių panaudojimui, įvairaus pobūdžio 

pranešimų kūrimui. Bibliotekos ryšių su visuomene 

programos planavimas. Bibliotekos ryšiai su 

žinaisklaida. Biblioyekos ir bibliotekininko įvaizdžio 

kūrimas. 

 6 ak. val. Laima 

Pačebutienė 

 

7.  Bibliotekų 

atstovavimas 

  6 ak. val. Laima 

Pačebutienė, 

Kristina 

Kundrotienė 

 

8.  Skaitmeninimas 

bibliotekoje 

Programa skirta 7 Regionio bibliotekoms, kurios 

dalyvauja VEPS projekte numatytose skaitmeninimo 

veiklose (Jurbarko, Šilutės, Šilalės, Tauragės, 

Palangos, Skuodo, Gargždų). Tikslas supažindinti su 

numatomomis skaitmeninimo veiklomis, 

perspektyva, skaitmeninimo procesu. 

Bibliotekininkai bus mokomi skenuoti įvairių 

formatų bei tipų Kultūros paveldo objektus, kurti 

metaduomenis. Bus išsamiai išaiškintas visas 

skaitmeninimo procesas, supažindinta su standartais 

taikomais skaitmeninimo veiklose. 

4 val.  Jurga 

Bardauskienė 

Audronė Balsė 

 

9.  Kūrybinės 

iniciatyvos 

bibliotekoje 

Kūrybiškumo paieškos, trukdžiai, kūrybinių idėjų 

rinkimo metodai. Pateikiami bibliotekininkų 

geriausių idėjų pavyzdžiai. Vedami kūrybiškumo 

skatinimo praktiniai užsiėmimai (idėjų rinkimo, 

generavimo, įgyvendinimo). 

 

6 ak. val. Daiva Nakrošienė  



10.  Mokymai 

planšetiniais 

kompiuteriais 

Planšetės valdymas: prietaiso įjungimas-išjungimas, 

jutiklinis ekranas, mygtukų reikšmės, fotoaparatas. 

Mobiliosios aplikacijos, jų įvairovė. Informacijos 

paieška internete, bibliotekos kataloge, LIBIS 

suvestiniame kataloge. Duomenų bazės. Elektroninių 

knygų skaitymas, jų pasiūla bibliotekose, 

nemokamos elektroninės knygos. Elektroninės 

paslaugos. 

3 ak. val. Ramunė 

Mauricaitė 

Programa gali būti 

pritaikoma tiek 

bibliotekininkų, tiek 

gyventojų poreikiams. 

Programa orientuota į 

pradedančiuosius. 
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