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Rijekos miesto biblioteka
programos ir suaugusiųjų švietimas:

Viešosios bibliotekos – mokymosi 
visą gyvenimą centrai?



Šiek tiek 
bibliotekos 

istorijos



Kur mes esame šiandien?

Rijekos miesto biblioteka siekia būti miesto 
kultūros, švietimo, socialiniu ir informacijos 

centru

Biblioteka siūlo visuomenei platų paslaugų ir 
veiklos spektrą

Skatina demokratines vertybes ir veikia kaip 
bendruomenės širdis



Misija

Rijekos miesto biblioteka, skatindama skaitymo 

kultūrą, mokymąsi visą gyvenimą, naujoves ir 

kokybišką laisvalaikį visų kartų piliečiams, 

skatina kiekvieno bendruomenės nario 

potencialo realizavimą ir bendrą vietos 

bendruomenės socialinį vystymąsi.



Vizija

Rijekos miesto biblioteka yra pagrindinė 

vietos bendruomenės institucija partnerė, 

svarbus veiksnys kuriant laisvą informuotų, 

daug skaitančių, kūrybingų ir 

bendradarbiaujančių asmenų visuomenę.



Biblioteka skaičiais...
10 vietų

2 knygomobiliai

2918 m2

21.734 registruoti lankytojai

357.225 knygos

734 e-knygos

210.017 unikalių web lankytojų



Magazine + Rasadnik + Brickzine

https://gkr.hr/Magazin
https://brickzine.hr/
https://rasadnik.fyi/


Žaliasis kampas, Verslo kampas, 
Amerikos kampas



OK BIBLIOTEKA, 
OK BENDRUOMENĖ



OK BIBLIOTEKA, 
OK BENDRUOMENĖ

Programų ciklas „OK biblioteka, OK bendruomenė“, kuriame OK simbolizuoja 
terminą „atspari biblioteka“, yra skirtas stiprinti bendruomenę ir individą 
šiuolaikinių ir ateities iššūkių kontekste įvairiose gyvenimo srityse –
psichologinės sveikatos, miestų plėtros, technologinės revoliucijos...

Programos turinys yra orientuotas į naujoves, progresą ir ateitį, siekiant 
mokytis, įkvėpti ir nukreipti į konkrečius veiksmus. Kaip programos dalis, be 
paskaitų, nuolat vyksta edukacijos. 





Rijekos miesto biblioteka+

Mūsų projektų dienoraštis



Trečiasis skaitymo 
amžius

/ pagerinti vyresnio amžiaus žmonių prieinamumą prie naujų komunikacijos technologijų 
ir ugdyti 60 metų ir vyresnių piliečių skaitymo kultūrą

/ mokytojų ir bibliotekos darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, 
kompetencijų ugdymas, kad jie galėtų pritaikyti mokymą prie vietos konteksto ir 

besimokančiųjų poreikių

/naujos mokomosios medžiagos ir išteklių, skirtų aktyvinti vyresnio amžiaus žmones 
skaitmeninėje erdvėje, kūrimas

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-HR01-KA204-077729




Šeimos verslo biblioteka – kaimo ir regionų 
bibliotekos kaip vietos šeimos verslumo centrai

Šio projekto tikslai – plėtoti ir taikyti 
inovatyvias praktikas mokant verslumo 

regionuose ir kaimuose gyvenančius 
žmones, didinti regiono ir kaimo gyventojų 
iniciatyvumo ir verslumo jausmą bei sukurti 

sistemą, kurioje bibliotekos veiktų kaip 
kaimo verslumo plėtros centrai.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-LV01-KA204-077548




Tech.Biblioteka: viešosios bibliotekos paslaugų gerinimas 
regėjimo negalią turintiems vartotojams pasitelkiant 
informacines ir komunikacines technologijas ir mokymus

Projekto tikslas – gerinti viešųjų bibliotekų paslaugas akliesiems ir 
silpnaregiams vartotojams. To siekiama naudojant IKT priemones ir 
bibliotekų personalo mokymus, įkuriant tarptautinį bibliotekų 
bendradarbiavimo tinklą, reaguojant į regėjimo negalią turinčių  ir 
silpnaregių lankytojų poreikius.

Projekte numatytos veiklos – keitimasis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, partnerių pažintiniai vizitai, tinklo platformos kūrimas, 
mokomieji filmukai ir vadovai, tarptautinių projekto susitikimų ir 
profesinių konferencijų organizavimas.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-IT02-KA204-079967




Ateitis



Vyksta procesas…



Atraskite mus!
GKR Magazine
https://gkr.hr/

Brickzine 
https://brickzine.hr/

Facebook
https://www.facebook.com/GradskaKnjiznicaRijeka

Twitter
https://twitter.com/knjiznicarijeka

Instagram
https://www.instagram.com/gradskaknjiznicarijeka/

https://gkr.hr/
https://brickzine.hr/
https://www.facebook.com/GradskaKnjiznicaRijeka
https://twitter.com/knjiznicarijeka
https://www.instagram.com/gradskaknjiznicarijeka/


Dėkoju jums už dėmesį!


