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I. Įvadas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) darbuotojai jau daugelį metų teikia
įvairaus spektro elektronines paslaugas, kuria naudingus ir prasmingus elektroninius produktus, kurių dėka Bibliotekos paslaugų naudotojai gali mokytis, pažinti, atrasti ir taip plėsti akiratį, įgyti naujų žinių ir kompetencijų. Bibliotekos
elektroninių paslaugų, dokumentų ir išteklių sąraše (toliau – Sąrašas) nurodytos vienkartinės ir tęstinės elektroninės
paslaugos arba produktai, o internetinėse nuorodose pateikiami elektroninių paslaugų ir išteklių pavyzdžiai. Kasmet
Sąrašas atnaujinamas, todėl Bibliotekos paslaugų naudotojai turi galimybę reguliariai susipažinti su B i b l i o t e k o s
darbuotojų sukurtomis naujomis elektroninėmis paslaugomis ir produktais. Į Sąrašą nėra įtraukti tie elektroniniai
produktai, kurie skirti vidiniam naudojimui ir skelbiami Bibliotekos intranete.

II. Sąvokos

Elektroninė bibliotekos paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų kanalais ir priemonėmis (pvz. kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine televizija ar kt.), bibliotekos
vartotojams teikiama viešoji paslauga.
Elektroninis išteklius – informacijos šaltinis, kurio turinio peržiūrai naudojamos informacinių technologijų priemonės.
Elektroninis dokumentas – informacinių technologijų priemonėmis saugomas, gautas ar sukurtas teksto, grafikos,
garso įrašų, vaizdų ar kitų duomenų rinkinys.
(Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-767 patvirtintas ,,Naudojimosi
bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis aprašas“).

1. Elektroninės paslaugos

2. Elektroniniai ištekliai

3. Elektroniniai produktai
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III. Elektroninių paslaugų, dokumentų
ir išteklių sąrašas

1.
Elektroninės
Paslaugos

1.1

Leidinių užsakymas, pratęsimas, rezervavimas:
Peržiūrėkite čia

1.2 Automatinė informavimo paslauga (el. pranešimai).
1.3 Atsiskaitymas už delspinigius ir bibliotekos suteiktas 		
mokamas paslaugas naudojantis el. bankininkyste arba
naudojant greitojo atsako kodą („QR“).

1.4		

Konsultacijos

1.4.1		
		

Skaitytojams - telefonu, el. paštu, FB sistemoje 			
,,Klausk bibliotekininko“.

1.4.2
		
		

Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešų			
jų bibliotekų ir mokyklų bibliotekininkams – telefonu,
el. paštu, FB.

1.4.3
		

Bibliografinės konsultacijos per Messenger
programėlę.

1.4.4
		
		

Pirminė konsultacija apie biblioteką lietuvių,
anglų, vokiečių, rusų, lenkų k., naudojant greitojo
atsako kodą („QR“).

1.5		

Registracija į renginius ir mokymus.

1.6		

Vieša interneto prieiga.
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2.
Elektroniniai
Ištekliai

2.1		

Transliacijos internete

2.1.1		
Renginiai suaugusiems. Pvz., renginys, skirtas Eugeni		
jos Šimkūnaitės 100-osioms metinėms:
		Peržiūrėkite čia
2.1.2		

Garsiniai skaitymai vaikams. Pvz., Peržiūrėkite čia

2.1.3		

Skaitymo festivalio renginiai. Pvz., Peržiūrėkite čia

2.1.4
Vilniaus žydų viešosios bibliotekos renginiai. Pvz.,
		Peržiūrėkite čia
2.1.5		
		

Interaktyvus trumpasis filmas apie istorinį knygnešio
kelią: Peržiūrėkite čia

2.1.6		
		
		

Edukacija, skirta vaikams, turintiems autizmo spektro
sutrikimą, ir mokanti lavinti vaikų motoriką, dėmesio
koncentraciją: Peržiūrėkite čia

2.1.7		
Paskaita „Grafų Tiškevičių paveldas šiandien“:
		Peržiūrėkite čia
2.1.8

Diskusija: „Ar biblioteka atvira visiems?“: Peržiūrėkite čia

2.1.9		
		

Virtualus bibliotekos paslaugų pristatymas ZOOM
plat formoje – video įrašas Youtube: Peržiūrėkite čia

2.1.10
Paskaita „Ar viską žinome apie Adomą Mickevičių?“ :
		Peržiūrėkite čia

2.2		

Virtualios parodos

		

Teminės, meno, naujų knygų ir kt. bibliotekos interneto 		
svetainėje: Virtualios parodos Įdomybės
		
2.2.2
Virtualios parodos regiono bibliotekų svetainėje:
2.2.3
		Peržiūrėkite čia
		
		
		
Projektas „Migrate to Library“. 2017 m.: Peržiūrėkite čia
2.2.1		
		

		Darbas su suaugusiais ir tarptautinis bendradarbia		
vimas – neatskiriami dalykai! 2017 m.
		Projekto „Stand on Multiculturalism“ mokymai
		
Kroatijo je. 2018 m.: Peržiūrėkite čia
		
		

Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, 		
Share and Learn“ partnerių susitikimas. 2019 m.:

		Peržiūrėkite čia

		
Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, 		
		
Share and Learn“ mokymai Slovėnijoje. 2019 m.: 			
		Peržiūrėkite čia
		
Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, 		
		
Share and Learn“ mokymai Danijoje. 2019 m.:
		Peržiūrėkite čia
		
		
„Turku miesto biblioteka Suomijoje“. 2020 m.:
		Peržiūrėkite čia

„Šventinė biblioteka”. 2020 m.: Peržiūrėkite čia
„Žiema bibliotekoje”. 2021 m.: Peržiūrėkite čia
„Bibliotekos interjero fragmentai”. 2021 m.: Peržiūrėkite čia
„Adomo Mickevičiaus virtuali galerija, skirta poeto
gyvenimui ir kūrybai populiarinti“: Peržiūrėkite čia

2.3		

Virtualios edukacijos

2.3.1		

„Vokiškai apie Austriją“ (vokiečių k.): Peržiūrėkite čia

2.3.2
		

,,Pažinkime Austriją“ (suaugusiems, studentams,
moksleiviams): Peržiūrėkite čia

2.3.3
		

„Šešėlių pasakojimai“ (virtuali, pradinių klasių
moksleiviams): Peržiūrėkite čia

2.3.4

Virtualūs šeimadieniai: Šeimadienių biblioteka

2.3.5
Trys edukacijos Velykoms (virtualios, šeimai):
		„Kalbantys margučiai“, „Čiulbantis krūmas“
		
„Velykinis linkėjimų ratas“
2.3.6

„3D modeliavimas pradedantiesiems“: Peržiūrėkite čia

2.3.7
		
		

„Microsoft MakeCode – pirmoji pažintis su programavimu ir galimas taikymas edukacijose“ (mokymai regiono
bibliotekininkams).

2.3.7
		
		

„Microsoft MakeCode – pirmoji pažintis su programavi- 2.3.19
mu ir galimas taikymas edukacijose“ (mokymai regiono
2.3.20
bibliotekininkams).
		

2.3.8
		

Nuotolinė edukacija „Kurk muziką namuose!“
(nuo 2021 m. gegužės 10 d.).

2.3.21 Bendruomenių kraštotyros Europos šalių kultūros
		paveldo žaidimas.

2.3.9
		

Nuotolinė edukacija „Kompiuteriniai žaidimai ir jų
programavimas“ (nuo 2021 m. gegužės 10 d.).

2.3.22 Virtualūs vokiečių k. išleistų knygų pristatymai:
		Peržiūrėkite čia

2.3.10 Dekupažo pradžiamokslio pamokėlė (suaugusiems):
		Peržiūrėkite čia

2.3.23
		

2.3.11
		

2.3.24
Vokiškai kalbančių skaitytojų klubo virtualūs susitikimai
		
„Iš namų“ (ciklas): 1
2 3 4
		

2.3.12

Virtualios edukacijos mokykloms: Peržiūrėkite čia

2.3.13

Protų mūšiai-žaidimai (Kahoot įrankis).

2.3.14
		

Literatūrinis žaidimas „Bibliotekos iššūkis“ (9–12 kl.
mokiniams): Peržiūrėkite čia

2.3.15

,,Ar gerai pažįsti Vilnių?“ (paaugliams): Peržiūrėkite čia

2.3.16

„Kur keliauji, Adomai?“ (paaugliams): Peržiūrėkite čia

2.3.17

„Saugūs nuotykiai internete“: Peržiūrėkite čia

2.3.18

„Knygų lobis“

Žaidimas mobiliesiems įrenginiams „Pažink biblioteką“
Bendruomenių kraštotyros Vilniaus ir Alytaus krašto
kultūros paveldo žaidimas.

Virtualūs skaitmeninio raštingumo mokymai
(Zoom platforma)
Virtuali edukacija ,,Pažintis su robotika ir programavimu“ (pažintis su LEGO Mindstorms EV3
konstruktoriais): Peržiūrėkite čia

2.3.25
		

Virtuali edukacija ,,BeFunky. Nuotraukų redagavimas
pradedantiesiems“: Peržiūrėkite čia

2.3.26
		
		

Virtuali edukacija ,,Pasidaryk pats: Knygos skirtukas 		
3D spausdintuvu“ (trimačių objektų maketavimas 		
pradedantiesiems): Peržiūrėkite čia

2.3.27
		

Video edukacija „Kaip vektorizuoti paveikslėlį ruošiant
maketą pjaustymui plėvelėje“: Peržiūrėkite čia

2.4		

Katalogai ir duomenų bazės

2.4.1

Elektroninis katalogas

2.4.2

,,Vilnijos vartai“

2.4.3

,,Bendruomenių kraštotyra: Bičių korys“

2.5		
		

Bibliotekos sukurtos ir administruojamos
svetainės ir paskyros

2.5.1		

Interneto svetainės ir informacija jose:

		Adomo

Mickevičiaus viešoji biblioteka

2.5.2

Socialinių tinklų paskyros ir informacija jose:
Facebook paskyra

		

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

		

Vaikų biblioteka

		

Vilniaus žydų viešoji biblioteka

		

,,Vilnijos vartai”

		
		

Instagram paskyra

		Adomo

Mickevičiaus viešoji biblioteka

		

Vilniaus žydų viešoji biblioteka
YouTube paskyra

		

Vaikų biblioteka

		

		

Regiono bibliotekoms

		Adomo

		

Austrų ir šveicarų literatūros skaitykla

		

Vilniaus žydų viešoji biblioteka

		

Skaitymo festivalis

		

Vilniaus žydų viešoji biblioteka

		

LinkedIn paskyra

		

Šeimadienių biblioteka

		Adomo

Mickevičiaus viešoji biblioteka

Mickevičiaus viešoji biblioteka
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3.
Elektroniniai
Dokumentai

3.1		

El. leidiniai

3.1.1		

El. leidinys ,,Pasižvalgymai po Vilnių“.

3.1.2		

El. leidinys „Ką skaityti apie Vilnių“.

3.1.3		

El. leidinys „Mintys apie Vilnių“.

3.1.4		

El. leidinys „Naujienlaiškis kraštotyrininkams“.

3.2		
		
		

Metodinės rekomendacijos (dokumentai) regiono
bibliotekininkams, paskelbti Regiono bibliotekų
tinklaraštyje

3.2.1		
		

Metodiniai nurodymai rengiantiems tekstus duomenų
bazei “Vilnijos vartai”: Peržiūrėkite čia

3.2.2
		

Metodiniai nurodymai rengiantiems tekstus duomenų
bazei “Dainavos kraštas”: Peržiūrėkite čia

3.2.3
Rekomendacinės gairės „8 žingsniai, kaip pakviesti ir
		
įtraukti bendruomenes į kraštotyrines veiklas“.
		Lietuvių kalba, anglų kalba.
3.2.4
Tyrimas „Bibliotekos bendruomenėms“ (anglų kalba):
		Peržiūrėkite čia
3.2.5
Rekomendacijos Vilniaus regiono SVB dėl prenume		
jamų duomenų bazių panaudos didinimo:
		Peržiūrėkite čia

3.5		

Kiti el. produktai

3.5.1		
		
		
		
		
		
		
		

Mokomosios medžiagos Vilniaus regiono bibliote-		
kininkams, paskelbtos nuotolinio mokymosi 			
platformoje: Peržiūrėkite čia
– ,,El. paslaugos bibliotekose Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešosios bibliotekos pavyzdžiu“;
– „Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“;
– „Komunikacija socialiniuose tinkluose“;
– ,,Andragogika“.

3.5.2

„Bibliotekos gidas“ (anglų, rusų, vokiečių, lenkų k.)

Informacija apie mokymus Vilniaus regione

3.5.3

„Bibliotekos gidas“ (lietuvių k.)

3.4.1

Bendroji informacija: Peržiūrėkite čia

3.5.4
		

Naujienlaiškis mokyklų bibliotekininkams ir 				
pedagogams „Adomo ir Marilės skaitiniai“

3.4.2
		

Informacija apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų
specialistams: Peržiūrėkite čia

3.5.5
		

Virtualus gidas ,,Kviečiame apsilankyti svetainėje 		
Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“

3.4.3
		

Informacija apskričių mokyklų bibliotekų
specialistams: Peržiūrėkite čia

3.2.6
		
		

Rekomendacijos Vilniaus regiono SVB dėl prenumeruojamų duomenų bazių metinių panaudos ataskaitų
rengimo: Peržiūrėkite čia

3.3		

Mokymų planai

3.3.1		
Savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams:
		Peržiūrėkite čia
3.3.2
Apskričių mokyklų bibliotekų specialistams:
		Peržiūrėkite čia

3.4		

3.5.6
„Parodų ir priemonių planas regiono bibliotekoms“: 		
		Peržiūrėkite čia
3.5.7
		

Metodinių priemonių planas regiono mokyklų 			
bibliotekininkams: Peržiūrėkite čia

3.5.8
		
		
		

Įvykiai (eventai), grafiniai paveikslėliai, video siužetai,
fotoretrospektyvos ir fotografijų albumai, anonsai ir 		
kt. produktai, skelbiami socialiniuose tinkluose ir 		
ekranuose bibliotekos erdvėse.

3.5.9
		

Rekomenduojami knygų sąrašai suaugusiems 			
ir vaikams: 1-as sąrašas, 2-as sąrašas, 3-ias sąrašas.

3.5.10

Kraštotyros leidinių sąrašai: Peržiūrėkite čia

3.5.11

Citatų sąrašas ,,Apie Vilnių pasakyta”

3.5.12

Nuorodų sąrašai į el. šaltinius ir kt. lobynus: Peržiūrėkite čia

3.5.13
Regiono bibliotekų statistika – Alytaus ir Vilniaus		
		
apskričių savivaldybių viešosios bibliotekos:				
		Peržiūrėkite čia
3.5.14
		
		

Institucinės mokymų programos – Alytaus ir Vilniaus
apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų 		
specialistams: Peržiūrėkite čia

3.5.15
		
		

Tyrimai ir analizės – Bibliotekos specialistų atliktų		
tyrimų ataskaitos, skelbiamos regiono bibliotekų		
interneto svetainėje: Peržiūrėkite čia

3.5.16 Prenumeruojamos ir laisvos prieigos duomenų bazės:
		Peržiūrėkite čia

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešosios bibliotekos
elektroninių paslaugų, dokumentų ir išteklių sąrašas

Sąrašą parengė Skaitytojų aptarnavimo centro informacinio
raštingumo koordinatorė Daiva Kiminaitė, informaciją teikė
bibliotekos specialistai
Maketavo Skaitytojų aptarnavimo centro dizaineris
Mindaugas Masaitis
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