Gerbiami Kolegos,
Visuomeninė organizacija „Lietuvos bibliotekininkų draugija“ (toliau LBD) laimėjo
galimybę dalyvauti IFLA programoje „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“
(„Building Strong Library Associations“), kurios tikslas - strategiškai sustiprinti
bibliotekų asociacijų veiklą bei užtikrinti jų tęstinumą. Programos veikla Lietuvoje
truks 2010-2012 m. Visą programos įgyvendinimą finansuos IFLA.
Dalyvaudama programoje, LBD išsikėlė 3 pagrindinius tikslus:
1. Narystė ir komunikacija;
2. Partnerystė ir bendradarbiavimas;
3. Atstovavimas ir finansavimo šaltinių paieška.
Viena pagrindinių ir svarbiausių programos veiklų – į praktiką orientuoti mokymai
Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariams. Remiantis išsikeltais tikslais, LBD Tarybos nariai
priėmė sprendimą pasirinkti 3 aktualiausius modulius:
1 modulis. Bibliotekininkų asociacijų stiprinimas. Tikslas – siekti sustiprinti komunikaciją,
informacijos sklaidą tarp Draugijos Tarybos bei pirminių skyrių, sukurti strategiją, kaip į Draugiją
pritraukti daugiau narių;
2 modulis. Strateginiai santykiai – Strateginių santykių kūrimas: partnerysčių ir kapitalo
pritraukimas. Tikslas – paskatinti Draugiją ieškoti kontaktų su potencialiais partneriais, kurie galėtų
būti naudingi plečiant finansavimo šaltinių paieškos galimybes, sudarant tarptautinius partnerystės
ryšius, projektus, keliant asociacijos įvaizdį ir matomumą visuomenėje;
3 modulis. Bibliotekos politinėje dienotvarkėje. Tikslas – skatinti ir išlaikyti Lietuvos
bibliotekininkų draugijos ir bibliotekininko profesijos atstovavimą kaip vieną iš pagrindinių
kiekvieno nario tikslų. Atstovavimą bus siekiama įtraukti tiek į nacionalinio lygio, tiek į rajoninio
lygio draugijos veiklos dienotvarkės planus.
Papildomas modulis. Bibliotekininkų draugijos vaidmuo visuomenėje: apžvalga.
Be pasirinktų mokymo modulių yra numatytas 1 pažintinis vizitas į kitos šalies
asociaciją; Internetinė platforma, suteikianti nuotolinę prieigą prie visų IFLA siūlomų modulių
medžiagos; Nuolatinis programos poveikio vertinimas. Programos privalumas yra tas, kad IFLA
pasirengusi prisitaikyti prie Lietuvos poreikių ir atitinkamai adaptuoti mokymo programą.
Projekto komanda:
Petras Zurlys – LBD pirmininkas; Programos vadovas Lietuvoje;
Živilė Švitraitė – LBD sekretorė, IFLA programos koordinatorė Lietuvoje;
Ugnė Rutkauskienė – „Bibliotekos pažangai“ projekto atstovė, poveikio vertinimo specialistė; IFLA
programos konsultantė;
Ramunė Petuchovaitė – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos atstovė; IFLA programos
konsultantė;
Claudia Lux – IFLA mokymų modulių pagrindinė dėstytoja Lietuvoje;
Fiona Bradley – IFLA programos pagrindinė vadovė-koordinatorė.
Projekto dalyviai:
Planuojama, kad šiems 3 mokymams bus atrinkti ir apmokyti 15 LBD narių (5 LBD
Tarybos nariai, 5 LBD skyrių pirmininkai, 5 LBD jaunieji nariai), kurie vėlesniuose programos
etapuose įgytas žinias skleis kitiems nariams organizuojant mokymus apskričių centruose (2
etapai). Taip bus siekiama gautas teorines ir praktines žinias, įgytą gerąją patirtį paskleisti kuo
platesniam narių ratui. Dalyvių atranka bus vykdoma š.m. gruodžio mėnesį, suteikiant galimybę
iškelti savo kandidatūrą arba kitus kandidatus.
Pirmieji mokymai vyks jau 2011 m. sausio 20-21 dienomis, Vilniuje!
Projektas suteiks naudą Lietuvos bibliotekininkų draugijai, Lietuvos bibliotekoms ir jų
bendruomenėms. IFLA programoje taip pat dalyvauja Peru, Kamerūno, Ukrainos, Botsvanos ir
Libano bibliotekų asociacijos.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į LBD sekretorę Živilę Švitraitę e-paštu lbd_sekretore@amb.lt
arba tel.: (85) 261 67 27

