VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ, DOKUMENTŲ IR IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS
2020 m. gruodis, Vilnius
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. Sąrašas kas ketvirtį bus pildomas
naujais įrašais. Tokiu būdu, Bibliotekos paslaugų naudotojai turės galimybę reguliariai susipažinti su Bibliotekos 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“).
III.

ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ, DOKUMENTŲ IR IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Elektroninės paslaugos, dokumentai ir kiti ištekliai

1.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

1.1.
1.2.

Leidinių užsakymas, pratęsimas, rezervavimas: https://www.amb.lt/lt/atraskime/pasiskolink-leidinius/leidiniu-uzsakymas-pratesimasrezervavimas/243/?c-78/t-145
Automatinė informavimo paslauga (el. pranešimai).

1.3.
1.4.

Atsiskaitymas už delspinigius ir bibliotekos suteiktas mokamas paslaugas naudojantis el. bankininkyste arba naudojant greitojo atsako kodą
(„QR“).
Konsultacijos:

1.4.1.

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

1.4.2.

Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų 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.
ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI

2.
2.1.

Transliacijos internete:

2.1.3.

Renginiai suaugusiems. Pvz., renginys, skirtas Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms metinėms:
https://www.facebook.com/A.Mickeviciaus.viesoji.biblioteka/videos/2616145985380250/?v=2616145985380250
Garsiniai skaitymai vaikams. Pvz.,
https://www.youtube.com/watch?v=573kwvwWNdc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0u9FaGPpSNOB9Rf4FkZxhyKU7pRHN8YLA_MM
rVRB0uQPZ39xAGx8TIuxg
Skaitymo festivalio renginiai. Pvz., https://www.facebook.com/A.Mickeviciaus.viesoji.biblioteka/videos/1170763433133292/

2.1.4.

Vilniaus žydų viešosios bibliotekos renginiai. Pvz., https://www.youtube.com/watch?v=FVHN38VvB-8

2.1.5.

Interaktyvus trumpasis filmas apie istorinį knygnešio kelią: http://www.knygnesiokelias.lt/

2.1.6.

Edukacija, skirta vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir mokanti lavinti vaikų motoriką, dėmesio koncentraciją:
https://www.youtube.com/watch?v=wIUjUQE5Z48&t=2s
Paskaita „Grafų Tiškevičių paveldas šiandien“: https://www.youtube.com/watch?v=JL1kO8G_PB8

2.1.1.
2.1.2.

2.1.7.

2.1.8.

Diskusija: Ar biblioteka atvira visiems?: https://www.youtube.com/watch?v=FAGw46kc26I&t=39s

2.1.9.

Virtualus bibliotekos paslaugų pristatymas ZOOM platformoje – video įrašas Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC0ySSCDte-7-w46GlxgTSMw
Virtualios parodos:

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.3.

Teminės, naujų knygų ir kt. bibliotekos interneto svetainėje:
https://www.amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/virtualios-parodos/4
https://amb.lt/lt/bibliotekai-70/1788
https://amb.lt/vaikams/lt/atrask/smalsiems/idomybes/289
Virtualios parodos regiono bibliotekų svetainėje: https://amb.lt/regionas/lt/virtualios-parodos/191
Projektas „Migrate to Library“. 2017 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualios-parodos/191#!virtualgallery2/photo0
Darbas su suaugusiais ir tarptautinis bendradarbiavimas – neatskiriami dalykai! 2017 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualiosparodos/191#!virtualgallery1/photo0
Projekto „Stand on Multiculturalism“ mokymai Kroatijoje. 2018 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualiosparodos/191#!virtualgallery5/photo0
Projekto „Stand on Multiculturalism“ mokymai Lenkijoje. 2018 m.: http://amb.lt/regionas/lt/virtualios-parodos/191#!virtualgallery4/photo0
Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ partnerių susitikimas. 2019 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualiosparodos/191#!virtualgallery7/photo0
Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ mokymai Slovėnijoje. 2019 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualiosparodos/191#!virtualgallery8/photo0
Projekto „Cultural Heritage for the Future: Discover, Share and Learn“ mokymai Danijoje. 2019 m.: http://amb.lt/regionas/lt/virtualiosparodos/191#!virtualgallery9/photo0
„Turku miesto biblioteka Suomijoje“. 2020 m.: https://amb.lt/regionas/lt/virtualios-parodos/191#!virtualgallery10/photo0
„Adomo Mickevičiaus virtuali galerija, skirta poeto gyvenimui ir kūrybai populiarinti“: http://mickevicius.amb.lt/
Virtualios edukacijos:

2.3.1.

„Vokiškai apie Austriją“ (vokiečių k.): https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/vokiskai-apie-austrija/253

2.3.2.

,,Pažinkime Austriją“ (suaugusiems, studentams, moksleiviams): https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/vienas-skaitomiausiu-skaityklosromanu-roberto-menassees-sostine/266
„Šešėlių pasakojimai“ (virtuali, pradinių klasių moksleiviams):
https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/seseliu-teatras/2224

2.3.3.

2.3.4.

Virtualūs šeimadieniai: https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/2223

2.3.5.

2.3.11.

Trys edukacijos Velykoms (virtualios, šeimai):
„Kalbantys margučiai“: https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/kalbantys-marguciai/2237
„Čiulbantis krūmas“: https://www.youtube.com/watch?v=yhzZCVNZFZw
„Velykinis linkėjimų ratas“: https://www.youtube.com/watch?v=CmWgHmshTqo&t=4s
,,LEGO dirbtuvės. Pažintis su robotika ir programavimu“ (virtuali, pažengusiems skaitmeninio raštingumo srityje):
https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/vaiku-edukacija/191/?c-61/t-500
„Dronų iššūkis“ (Virtualūs mokymai, kaip skraidinti mokomąsias bepilotes skraidykles RYZE TECH-DJI Tello (paaugliams)):
https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/vaiku-edukacija/191/?c-61/t-512
„Muzikos edukacija: tapk kompozitoriumi!“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/vaiku-edukacija/191/?c-61/t398
„Pažintis su mikrokompiuteriais. Programavimo dirbtuvės“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/suaugusiujuedukacija/1207/?c-133/t-458
„Atnaujink mane – aplikacijos ant marškinėlių“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/vaiku-edukacija/191/?c61/t-497
„Veiklos Kūrybos laboratorijoje“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/suaugusiuju-edukacija/1207/?c-133/t-459

2.3.12.

„3D modeliavimas pradedantiesiems“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/suaugusiuju-edukacija/1207/?c-133

2.3.13.

2.3.15.

Dekupažo pradžiamokslio pamokėlė (suaugusiems):
https://amb.lt/data/public/uploa©Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, 2020 Labai trumpa dekupažo istorija Dekupažas atsirado 12 amžiuje
Kinijoje. Iš ten šds/2020/04/dekupazas_zingsniai_saugojimui.pdf
Vokiškai kalbančių skaitytojų klubo virtualūs susitikimai „Iš namų“ (ciklas):
https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/is-namu-vokiskai-kalbanciu-skaitytoju-klubas-bendrauja-virtualiai/264
https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/skaudi-paguoda-namie-uzsidarius-rilkes-rudens-diena/265
https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/ekskursija-po-vilniu-vokiskai/268
https://amb.lt/austruskaitykla/lt/naujienos/griztame-prie-seniai-skaitytu-knygu/267
Rašymo dirbtuvės (13–16 m. paaugliams).

2.3.16.

Protų mūšiai-žaidimai (Kahoot įrankis).

2.3.17.

Literatūrinis žaidimas „Bibliotekos iššūkis“ (9–12 kl. mokiniams):
https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/protmusis-bibliotekos-issukis/2250
,,Ar gerai pažįsti Vilnių?“ (paaugliams):
https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/ar-gerai-pazisti-vilniu/2232

2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.

2.3.14.

2.3.18.

2.3.19.

„Kur keliauji, Adomai?“ (paaugliams): https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/kur-keliauji-adomai/2519

2.3.20.

„Saugūs nuotykiai internete“: https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/zaidimas-saugus-nuotykiai-internete/2239

2.3.21.

„Knygų lobis“: https://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/knygu-lobis/2226

2.3.22.

„Atpažink ženklus“: https://amb.lt/lt/dalyvaukime/gyventoju-mokymai-ir-edukacijos/vaiku-edukacija/191/?c-61/t-498

2.3.23.

Žaidimas mobiliesiems įrenginiams „Pažink biblioteką“: pazinkbiblioteka.amb.lt ir
https://en.actionbound.com/bound/amb-zaidimas
Katalogai ir duomenų bazės:

2.4.
2.4.1.

El. katalogas: https://ekatalogas.amb.lt/index.jsp

2.4.2.

,,Vilnijos vartai“: http://www.vilnijosvartai.lt/

2.4.3.

,,Bendruomenių kraštotyra: Bičių korys“: https://bendruomeniukrastotyra.lt/

2.4.4.

Prenumeruojamos ir laisvos prieigos duomenų bazės: https://www.amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

2.4.5.

Rekomendacijos Vilniaus regiono SVB dėl prenumeruojamų duomenų bazių panaudos didinimo: http://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijoskelimas/viesosioms-bibliotekoms/prenumeruojamos-duomenu-bazes/505
Bibliotekos sukurtos ir administruojamos svetainės ir paskyros

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

Interneto svetainės ir informacija jose:
https://amb.lt/lt
https://amb.lt/vaikams/lt
https://amb.lt/regionas/lt
https://amb.lt/austruskaitykla/lt
http://skaitymofestivalis.lt/
https://vilnius-jewish-public-library.com/en/
https://seimadieniubiblioteka.amb.lt/
Socialinių tinklų paskyros ir informacija jose:
VAVB Facebook profilis
VAVB Vaikų Facebook profilis

VAVB Instagram profilis
VŽVB Instagram profilis
VAVB Youtube profilis
VŽVB Youtube profilis
VŽVB Facebook profilis
,,Vilnijos vartų” Facebook profilis
VAVB Linkedin profilis
3.

ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI

3.2.

,,Pasižvalgymai po Vilnių“:
https://www.amb.lt/data/public/uploads/2017/01/pasizvalgymai_po_vil_2015_1.pdf
El. leidinys „Ką skaityti apie Vilnių“: https://www.amb.lt/data/public/uploads/2017/10/d1_ka-skaityti-apie-vilniu-2017-10-11.pdf

3.3.

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

3.1.

3.3.1.
3.3.2.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Metodiniai nurodymai, rengiantiems tekstus duomenų bazei “Vilnijos vartai”:
http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2020/08/metodiniai-nurodymai-rengiantiems-tekstus-duomenu-bazei-vilnijos-vartai-2017.pdf
Metodiniai nurodymai, rengiantiems tekstus duomenų bazei “Dainavos kraštas”:
http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2020/08/metodiniai-nurodymai-rengiantiems-tekstus-duomenu-bazei-dainavos-krastas-2020.pdf
Mokomosios medžiagos Vilniaus regiono bibliotekininkams, paskelbtos nuotolinio mokymosi platformoje: http://go-andragogy.eu/?lang=lt:
– ,,El. paslaugos bibliotekose Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pavyzdžiu“;
– „Kompiuterinis raštingumas pažengusiems“;
– „Komunikacija socialiniuose tinkluose“;
– ,,Andragogika“.
„Bibliotekos gidas“ (anglų, rusų, vokiečių ir lenkų k.):
https://amb.lt/data/public/uploads/2020/01/library-guide-cs6-en-v2.pdf
https://amb.lt/data/public/uploads/2020/01/library-guide-2020-pl-cs6-v2.pdf
https://amb.lt/data/public/uploads/2020/01/library-guide-2020-ru-cs6-v2.pdf
https://amb.lt/data/public/uploads/2020/01/library-guide-cs6-de-v2.pdf
„Bibliotekos gidas“ (lietuvių k.):
https://www.amb.lt/data/public/uploads/2020/05/vadovas-po-biblioteka_lietuviu.pdf
https://www.yumpu.com/lt/document/read/64828336/vadovas-po-adomo-mickeviciaus-biblioteka
Naujienlaiškis mokyklų bibliotekininkams ir pedagogams „Adomo ir Marilės skaitiniai“:
http://amb.lt/vaikams/lt#!virtualgallery35/photo0

3.8.
3.9.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.11.
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.17.1.
3.17.2.
3.18.
3.19.

Virtualus gidas ,,Kviečiame apsilankyti svetainėje Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“:
https://amb.lt/regionas/lt/galerija/243#!album11/photo2
„Parodų ir priemonių planas regiono bibliotekoms“:
http://amb.lt/regionas/lt/naujienos/parodu-ir-kitu-priemoniu-pasiulymai-regiono-bibliotekoms/472
Mokymų planai:
Savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams:
https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/viesosioms-bibliotekoms/2020-m.-mokymu-planas/80
Apskričių mokyklų bibliotekų specialistams: https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/mokyklu-bibliotekoms/2020-m.-mokymuplanas/82
Gairės bibliotekų darbui su kraštotyra ir bendruomenių įtraukimu (sukurtos kartu su užsienio partneriais):
https://drive.google.com/file/d/1acrV_2s8Ek5II0cX_y76cNLnDc4D6Soz/view
Įvykiai (eventai), grafiniai paveikslėliai, video siužetai, fotoretrospektyvos ir fotografijų albumai, anonsai ir kt. produktai, skelbiami
socialiniuose tinkluose ir ekranuose bibliotekos erdvėse.
Rekomenduojami knygų sąrašai suaugusiems ir vaikams:
http://amb.lt/vaikams/lt/naujienos/2019-m.-isleistu-rekomenduotinu-knygu-sarasai/2338
https://amb.lt/vaikams/lt/atrask/pasiskolink-leidinius/ka-skaito-tavo-bendraamziai/66
https://amb.lt/vaikams/lt/atrask/pasiskolink-leidinius/bibliotekininkas-rekomenduoja/67
Kraštotyros leidinių sąrašai:
https://amb.lt/lt/atraskime/bibliotekoje-rasite/krastotyra/176/?c-123
Nuorodų sąrašai į el. šaltinius ir kt. lobynus:
http://amb.lt/vaikams/lt/virtualus-seimadieniai/elektroniniai-lobynai-vaikams-ir-paaugliams/2229
Regiono bibliotekų statistika – Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosios bibliotekos:
http://amb.lt/regionas/lt/pazinkite-ir-tobulekite/paslaugu-kategorija-1/statistika/52
Mokymai Vilniaus regione:
http://amb.lt/regionas/lt/bendra-informacija/mokymu-lektoriai/registracija-i-mokymus/60
Apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams:
https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/viesosioms-bibliotekoms/ivyke-mokymai/81
Apskričių mokyklų bibliotekų specialistams:
https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/mokyklu-bibliotekoms/ivyke-mokymai/83
Institucinės mokymų programos – Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams:
http://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/bendra-informacija/mokymu-programos/68
Tyrimai ir analizės – Bibliotekos specialistų atliktų tyrimų ataskaitos, skelbiamos regiono bibliotekų interneto svetainėje:
https://amb.lt/regionas/lt/http-ambregiono.virtualu.lt-lt-tyrimai-ir-analizes-tyrimai-metais-73

