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PRIEŠ KELIONĘ
(1)

SU KOKIAIS LŪKESČIAIS LEIDŽIATĖS Į
STAŽUOTĘ?
Pirmiausia, aišku, bus proga pirmą kartą apsilankyti
Helsinkyje ir šio miesto bibliotekose, kitose lankytinose
vietose, praplėsti savo akiratį, įgyti naujų kultūrinių patirčių,
pamatyti, kaip Suomijoje vykdomas suaugusiųjų
neformalusis švietimas, kaip suaugusieji įtraukiami į
įvairias veiklas, kaip jiems tai padeda realizuoti bei atrasti
save, įsitraukti į darbo rinką, socializuotis. Grįžusi iš
stažuotės bandysiu įgytą patirtį, pamatytas naujoves
pritaikyti Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

KURIE PLANUOJAMŲ APLANKYTI
BIBLIOTEKŲ VEIKLOS ASPEKTAI
LABIAUSIAI DOMINA?
Bus įdomu pamatyti, kaip neformalus suaugusiųjų
švietimas vykdomas skirtingų pomėgių ir interesų grupėms
(meno žmonės, besimokantieji skaitmeninių technologijų,
siekiantys įgyti konkrečių darbo rinkoje reikalingų
profesinių žinių), kokios paslaugos siūlomos imigrantams,
kokie užsiėmimai rengiami senjorams, neįgaliems
žmonėms. Dar bus naudinga sužinoti, kaip vykdant
skaitmeninio raštingumo ugdymą (pvz., Turku biblioteka) į
šį procesą įtraukiamos bendruomenės. Helsinkio centrinėje
bibliotekoje tikiuosi išgirsti daug praktinių patarimų, kaip
vykdomas neformalusis suaugusiųjų švietimas, kaip
ruošiami darbuotojai, kurie vykdo neformalųjį suaugusiųjų
švietimą. Visos stažuotės metu semsiuosi naujų įspūdžių,
idėjų, kurios padėtų tobulinti neformalųjį suaugusiųjų
švietimą grįžus į Šilutę.

PRIEŠ KELIONĘ
(2)

MINTYS PO KELIONĖS

KAIP ĮGYTĄ PATIRTĮ PLANUOJATE
PRITAIKYTI DARBE?
Mobilumo stažuotės metu aplankėme nemažai Suomijos
bibliotekų, kurios lankytojus traukia savo įvairiapusių
paslaugų spektru, jaukiomis erdvėmis, šiuolaikinėmis
technologijomis. Vykdoma daugybė edukacinių veiklų, į
kurias dažnai įsitraukia savanoriai. Manau, kad ir Šilutės
bibliotekos veikloje galėtume įtraukti daugiau savanorių.
Dar patiko, kad Suomijos bibliotekose renkasi mažos
grupelės žmonių ir vyksta pokalbiai jiems aktualiomis
temomis, pokalbyje ar diskusijoje dalyvauja ir tam tikros
aptariamos temos specialistas. Tai ne tik knygų klubai, bet
kalbama apie sveikatą, sportą, kulinariją, muziką ir kt. Šią
patirtį būtų galima pritaikyti organizuojant neformalaus
suaugusiųjų švietimo veiklas.

PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (1)

KOKIŲ MINČIŲ TURITE DARBO PROCESŲ
GERINIMUI?
Apsilankius Suomijos bibliotekose kilo mintis apie tai, kad
savo aptarnaujamose bibliotekose reikėtų daryti daugiau
lankytojų apklausų, galbūt tiesioginių diskusijų klubų ar kitų
susibūrimų, kad būtų išgirsti kliento lūkesčiai ir poreikiai,
kad žinotume, kokias paslaugas dar tik turėtume kurti, o
kurių gal jau nebereikia arba jos nėra populiarios. Tik taip
galima keistis ir patenkinti šiuolaikinio bibliotekos paslaugų
vartotojo poreikius.

PARSIVEŽTOS
IDĖJOS (2)

PATARIMAI
BŪSIMIEMS
DALYVIAMS

KODĖL VERTA DALYVAUTI?
Manau, kad tokiame projekte verta dalyvauti dėl to, kad
galima pamatyti kitos šalies bibliotekinio darbo modelį,
pasisemti idėjų kultūrinėms ir edukacinėms, neformalaus
suaugusiųjų švietimo veikloms, paįvairinti savo bibliotekoje
teikiamų paslaugų spektrą.

KOKIŲ PATARIMŲ TURITE?
Leidžiantis į stažuotę, aišku, reikėtų pasidomėti tos šalies, į
kurią vykstama, kultūra, lankytinomis vietomis ir kultūros
bei švietimo įstaigomis, kurias planuojama aplankyti. Taip
bus lengviau suvokti naują informaciją, kurios mobilumo
vizito metu gavome gana daug.

KĄ PARSIVEŽĖTE IŠ STAŽUOTĖS?

SUOMIJOS BIBLIOTEKOS NUSTEBINO
PATALPŲ IR PASLAUGŲ PRITAIKYMU
LANKYTOJŲ POREIKIAMS. JOS
UŽBURIA JAUKUMU, O KARTU
MODERNIAUSIAIS TECHNOLOGINIAIS
SPRENDIMAIS.

