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1) HUESKA: GAMTOS ROJUS 

Hueska yra viena iš trijų Aragono provincijų Tai nedidelis miestas Ispanijos šiaurėje, 

turintis tik 55 000 gyventojų, daugiausia žmonės čia užsiima įvairių paslaugų teikimu.  

Hueskos provincijoje populiarus turizmas.  

- Sierra de Guara gamtos parkas, garsiausia vieta Europoje, kur galima praktikuoti kanojų 

sportą.  

- Pirėnai – kalnai slidinėjimui, žygiams pėsčiomis ir kopimui. 

 

 

2) HUESKOS SAVIVALDYBĖS BIBLIOTEKOS 

 

Hueskoje veikia įvairios bibliotekos: universiteto, teminės, regioninės, mokyklų ir 

savivaldybių bibliotekos.  

 

Yra 2 savivaldybių bibliotekos: 

- Ramón J. Sender (nuo 2003 m.) 

- A. Durán Gudiol biblioteka (nuo 2005 m.) 

 

Šios bibliotekos yra mažos ir yra dviejose labai skirtingose apylinkėse. Tai bibliotekos, 

kurios stipriai susijusios su Hueskos bendruomene.  

 

 

 

3) PROGRAMOS 

 

Mes turime keletą universalių programų visiems vartotojams: 

 

3.1 Mokymai pradinėms ir vidurinėms mokykloms. Tai mokymo programa apie 

skaitmenines ir informacines kompetencijas, mokėjimą valdyti informaciją, informacijos 

naudojimą etišku ir teisiniu būdu, netikras naujienas ir kt. 



 

3.2 Skaitymo skatinimas, skaitymo klubai, seminarai ir kt. 

A) Suaugusiųjų skaitymo klubai 

B) Vaikų skaitymo būreliai 

C) Jaunimo skaitymo klubai 

D) Įtraukieji skaitymo klubai 

 

 

3.3 Kultūra ir visuomenė: festivaliai ir kitokia kultūrinė veikla, bendradarbiaujant su 

kitomis kultūros, švietimo ir socialinėmis institucijomis.  

 

 

3.1 LibraryYoung: tai integruota programa, kurios metu organizuojame 

užsiėmimus jaunimui visose bibliotekos programose. 

 

3.2 LibraryTIC: seminarai ir konsultavimo paslauga apie technologijas, kaip 

naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, elektroniniu administravimu ir kt. 

 

3.3 Biblioteka + įtrauktis: Tai taip pat integruota programa, mes stengiamės 

organizuoti veiklą atsižvelgdami į socialinės įtraukties perspektyvą: pagyvenusiems 

žmonėms, neįgaliesiems ir migrantams. 

 

 

4) SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUAUGUSIESIEMS 

 

4.1 Skaitymo klubai 

Turime 10 veikiančių skaitymo klubų pagal jų skirtingas temas, veiklos pobūdį:  

Kalbų klubai: 6 

i. Skaitymo klubai ispanų kalba (4) 

ii. Skaitymo klubas prancūzų kalba (1) 

iii. Skaitymo klubas anglų kalba (1) 

b. Teminiai klubai:3 

i. Filosofijos 

ii. Poezijos 

iii. Kelionių literatūros 



c. Virtualus: 1 

i. Mišri grupė, kurioje yra lankytojų iš Hueskos (Ispanija) ir Medellíno 

(Kolumbijos)  

 

4.2 Kultūrinės pokalbių grupės 

Turime daug lankytojų, kurie domisi įvairiomis kultūros sritimis. Jiems siūlome 

bibliotekoje susitikti kartą per mėnesį ir diskutuoti apie  

- Filmus 

- Vaikų literatūrą 

- Komiksus 

- Literatūrą (turime 2 grupes) 

 

4.3 BibliotekaTIC 

Suaugusiesiems siūlome mokymus, kaip naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, ypač 

tomis, prie kurių suteikia prieigą pati biblioteka.  

 

Seminarai: 

A) Kaip naudotis biblioteka atlikus vieno mygtuko paspaudimą, prieiga prie katalogo, 

knygų rezervavimas ir išdavimo termino atnaujinimas ir kt.  

B) Kaip skaityti el. knygą iš svetainės https://aragon.ebiblio.es/ 

C) Kaip žiūrėti filmą iš svetainės E-film 

 

4.4  Savanorystė 

 

Vartotojams siūlome tris skirtingas galimybes tapti bibliotekos savanoriu: 

 

A) Savanorystė atliekant administracines užduotis: knygų aplenkimas, užsakymų 

surinkimas ir kt. 

B) Savanorystė kultūrinėje veikloje: pagalba darbuotojams, pasakojimų edukacijos ir kt. 

C) Savanorystė vedant garsinių skaitymų užsiėmimus socialinėse pagyvenusių žmonių ir 

neįgaliųjų įstaigose. 

 

 

4.5 Miestiečių LAB’ai 

Šią programą pradėjome vykdyti 2021 m., kaip bandomąją.  



• Iš pradžių su kitais savivaldybės atstovais dalyvavome nacionaliniuose 

mokymuose apie laboratorijas bibliotekose. 

• Antra: sukūrėme projektą „BarrioLab“: prašėme miestiečių pateikti kultūrinius 

pasiūlymus, kuriuos jie norėtų įgyvendinti savo kaimynystėje, (tai galėjo būti 

susiję su filmais, muziką, miesto menu, teatru ir kt.).  

• Trečia: ieškome tų, kas norėtų bendradarbiauti: po 8 žmones kiekvienai 

laboratorijai. 

• Ketvirta: savaitgalį organizavome Barriolab, vienu metu mieste dirbo keturios 

laboratorijos bibliotekose. Kiekviena grupė turėjo diskutuoti, apmąstyti ir įvardinti, 

ką nori veikti. Savaitgalį daug musulmonių moterų gamino tradicinį Maroko ir 

Argelijos maistą. 

• Penkta: kiekvienos laboratorijos atstovai atvirame renginyje paaiškino, ką jie 

ketina sukurti (pvz.,miesto meną ar sukurti muziką) ir aprašyti scenarijų (filmų 

laboratorija).  

 

4.6 Meno dirbtuvės 

Per metus surengėme daug įvairių meno dirbtuvių suaugusiems: 

- Skulptūros iš perdirbtų knygų 

-  Paveikslai iš džiovintų gėlių 

- Skardinių dekoravimas 

- Muilo gamyba 

 

 


