


Загальна 
інформація 

Де?

Що?

Реєстрація
•   Зареєстрованими споживачами можуть бути всі мешканці Литви, 

 громадяни інших країн, установи, організації.
•   Щоб зареєструватися, потрібно посвідчення особи.
Учні та студенти теж мають представити квиток школяра або учня.

Квиток читача надає можливість користуватись наступними послугами бібліотеки: 
•   замовити, зарезервувати бібліотечні документи, продовжити термін тримання;
•   користуватися комп‘ютерами бібліотеки, публічним підключенням до інтернету;
•   особам, які пред’являть посвідку про статус біженця, послуги 
ксерокопіювання та сканування надаються безкоштовно.

•   безкоштовно користуватись кімнатами для спілкування у призначений час, 
приміщеннями для музикування у некомерційних цілях; 

•   замовити видання з литовських і міжнародних бібліотек через 
міжбібліотечний абонемент;

•   користуватися дистанційними сервісами національної бібліотеки, 
які потребують підтвердження (ідентифікації) особи користувача 
(www.ibiblioteka.lt; www.epaveldas.lt);

•   дістанційний доступ до передплатних баз даних, ліцензованих 
Національною бібліотекою (за наявності ліцензії).

Квиток читача
•   Квиток видається за встановлену плату. Особам, маючим статус біженця, 
      квиток надається безкоштовно;
•   Після реєстрації квиток дійсний для всіх ел. програм LIBIS бібліотеки;
•   Квиток можна придбати, змінити, переєструвати не тількі в приміщенні 
бібліотеки, але і на порталі www.ibiblioteka.lt. Також на цьому порталі ви зможете 
знайти інші публічні бібліотеки, відновити особисті дані читача і користуватися 
електронними послугами бібліотеки.



Де?

Читальні та аналітичні центри
•   Читальня гуманітарних наук (III поверх, 306 каб.)
•   Книжки для відпочинку вдома (II, III і V поверхи)
•   Читальня литовознавства (III поверх, 335 каб.)
•   Читальня музичного та образотворчого мистецтва (V поверх, 508 каб.)
•   Літня читальня ( Паланга, вул. Вітаутаса 72)
•   Читальня рідкисних книг та рукописів (V поверх, 533 каб.)
•   Читальня суспільних наук (III поверх, 334 каб.)
•   Читальня дитячої та юнацької літератури (I поверх, 107 каб.)
•   Читальня періодичних видань (II поверх, 236 каб.)
•   Центр демократичних студій Адольфа Домушаса (VI поверх, 607 каб.)
•   Дослідницький центр юдаїзма (V поверх, 506 каб.)
•   Центр державності (II поверх, 237 каб.)

Вільнюська єврейська 
громадська бібліотека
Підрозділ національної бібліотеки, головна мета якої – накопичувати фонд 
єврейської культури, історії, науково-художньої літератури та документів, 
бути публічним простором для реалізації ініціатив щодо сприяння 
культурному розмаїттю та культурного діалогу. У бібліотеці проводяться 
виставки, презентації робіт, зустрічі, освітні та культурні заходи. Особлива 
увага приділяється новій єврейській літературі, маючій зв‘язки з 
культурою та традицією литовських євреєв (литваків).
Адреса: проспект Гедемінаса 24, 01103 Вільнюс
Розклад роботи: Бібліотека працює в рабочі дні 11-18 час.
Тел. (8-5) 204 8046.
Ел. пошта: info@vilnius-jewish-public-library.com.

Екскурсії 
Екскурсовод знайомить з бібліотечними приміщеннями, послугами a 
також історією будівлі. Тривалість екскурсії 1 година. Для організованих 
груп по 5-10 осіб, екскурсії проводяться литовською, російською 
та англійською мовами.
Для організованих груп необхідна реєстрація ел. пошта ekskursijos@lnb.lt. 
Щоб замовити екскурсію малечі і школярам, пишіть на ел. пошту grupems@lnb.lt.

Що?

Читальня дитячої та юнацької літератури 
I поверх 

Юні читачі знайдуть тут книжки своїх улюблених письменників на різні теми і смаки. 
Дитячі та юнацькі книги видаються усім зареєстрованим читачам, маючим діючи 
квитки. За один раз можна взяти 5 книг. Книжки видаються на 30 днів, за потребою, 
термін повернення можна продовжити ще на 14 днів.
Інформація тел. (8 5) 239 8563.

Дитячий центр зайнятості Іграшкотека 
I поверх 

Тут батьки, які хочуть скористатися послугами бібліотеки, можуть залишити своїх 
діток під наглядом спеціалістів. Послуга безкоштовна. У іграшковій кімнаті своїх 
дітей можуть залишити тільки ті батьки, які послуговуються фондами Національної 
бібліотеки. Вік діток від 3 до 7 років. У центрі дитячої зaйнятості дітей можна 
залишити до 4 годин.
Інформація тел. (8 5) 239 8676, eл. пошта: zaisloteka@lnb.lt.

Майстерні ЗРОБИ САМ 
I поверх, 114 каб. 

Для дітей і молоді для реалізації своїх творчих і технічних проєктів відкриті май-
стер-класи. Тут можна отримати допомогу кураторів майстерень. 80 кв.м. для дитячих 
проєктів та робіт. Приміщення повне різноманітних матеріалів та інструментів. 
У майстернях можна шити, клепати, свердлити, друкувати на 3D-принтері, 
будувати роботів та багато іншого. 
Про послуги звертатися за ел. поштою dirbtuvespatssau@lnb.lt, тел. (8 5) 239 8580.

Як?

Послуги дітям та 
юнацтву 



Що?

Кімнати для спілкування
II та III поверхи, 204, 234, 235, 307 і 333 каб. 

•   Комфортні, сучасні приміщення для ділових зустрічей: дискусій, семінарів, 
уроків лекцій, зустрічей, нарад, диспутів, творчих майстер-класів, гуртків, 
хобі-клубів тощо.

•   У кожній кімнаті ви знайдете комп’ютер, проектор, екран та магнітну 
письмову дошку.

•   У одній кімнаті може розміститися від 2 до 10 осіб.
•   Кімнату для спілкування можна безкоштовно забронювати на 2 години на 
день для відвідувачів із карткою читача.

•   Безкоштовні години на комерційні зустрічі не виділяються, послуга 
оплачується за встановленими тарифами.

•   Для резервації звертатися на ел.пошту susitikimukambariai@lnb.lt, 
тел. (8 5) 249 7028 або звернутися в пункт інформації та реєстрації (II поверх).

Де?Місця загального 
користування 
На всіх поверхах бібліотеки 

•   Ви хочете працювати чи навчатися на мясцях без забов’язень?
Запрошуємо вас розміститися в загальних приміщеннях бібліотеки: 
кріслах, на лавках, в кав‘ярні, на центральних сходах, в зонах відпочинку 
або в будь-якому іншому місці, де вам зручно і приємно.

•   Загальний простір чудово підходить для телефонних або відеодзвінків 
(в інших місцях цього робити не можна).

•   Немає ніяких правил – просто виберіть місце і займайтеся своєю роботою, 
навчайтеся або просто добре проводьте час!

Mісця роботи та 
навчання 

Зона співпраці 
II поверх, 201 каб.

•   160,55 кв. м площі, 23 робочих місця.
•   Постійне робоче місце: письмовий стіл, стілець, бездротовий інтернет, 
полиця для документів, приватний шафа-купе.

•   Аппарат друку, копіювання, сканування, допомога фахівців з 
інформаційних технологій.

•   Консультації фахівців з питань інформаційного пошуку, відбору, складання 
публікацій та інших документів на необхідну тематику.

•   Інші додаткові переваги: можливість 3 години на день користуватися кімнатами 
для спілкування, ігрової консолі X-box, послуги дитячого центра зайнятості 
Іграшкотека, співпраця з партнерами Національної бібліотеки тощо. 

•   Робоче місце з пакетом послуг можна замовити за фіксовану щомісячну плату.
•   Для отримання додаткової інформації звертатися за ел. поштою lnbhub@lnb.lt, 
тел. (8 675) 70 591.

Як?

Як?



Когнітивний простір 
V поверх, 535 каб.

Простір призначений для культурних, пізнавальних, освітніх, навчальних, творчих 
потреб та самовираження відвідувачів. Тут представлено архів Національної бібліо-
теки, а відвідувачів запрошують на навчання, камерне мистецтво та архівні виставки 
і інші події, організовані фахівцями бібліотеки. Когнітивний простір дає можливість 
відійти від звичного середовища та діяльності, відкрити нові культурні явища та 
інструменти для особистого зростання та розвитку творчого мислення. Про послуги 
звертатися за ел. поштою ginta.mileriene@lnb.lt, тел. (8 5) 239 8522, (8 683) 44 756.

Музичний простір 
V поверх, 536 каб.

Ви можете репетирувати, організовувати творчі чи навчальні зустрічі, робити 
музичні імпровізації на фортепіано чи привезених інструментах, записувати і слухати 
репетицію. Місце можуть зарезервувати користувачі, які мають читацький квиток, 
зареєстрований у Литовській національній бібліотеці імені Мартінаса Мажвідаса, 
безкоштовно протягом 2 годин на день на сайті бронювання www.menai.lnb.lt, 
ел. поштою muzika@lnb.lt або в читальній залі музики та образотворчого мистецтва.

ТБ студія 
VI поверх, 610 каб.

Mожна знімати та редагувати програми, бесіди, дискусії, а також вести прямі 
веб-трансляції до бібліотек країни та публічних точок доступу до Інтернету. 
Послуга платна, її можна замовити за ел. поштою transliacijos@lnb.lt, тел. (8 675) 70 591.

Виставкові площі 
Виставковий зал та галерея призначені ділитись та захоплюватися роботами 
молодих або вже відомих художників, тематичних чи випадкових виставок. 
Якщо ви хочете організувати виставку, поділиться своєю ідеєю, заповнивши заявку. 
Більше інформації на сайті Національної бібліотеки.

Освітницькі прграми 
Можна зареєструватися та отримати знання про різноманітність і за лаштунками 
життя в галузях культури та мистецтва: рок-музиці, історії звукозапису, музичних 
технологіях, консервації та реставрації документів, виробництві паперу, творчому 
навчанні, художній освіті. Програми проводяться в приміщенні національної 
бібліотеки, послуги безкоштовні.

Що?Де?Творчий 
простір 
Медіа-майстерні 
0 поверх, 001 каб.

Цифрові та аналогові творчі майстерні, що складаються з шести просторів: 
віртуальна реальність, програмування та моделювання, аудіо, відео, фото та 
зображення, стрічки та розробники. Забезпечуються умови для реалізації 
особистих некомерційних проєктів, творча робота здійснюється на засадах 
самообслуговування, можлива допомога консультантів. У разі виникнення 
питань звертатися за ел. поштою medijos@lnb.lt, тел. (8 5) 239 8580. 

Кінотеатр 
V поверх, 507 каб.

Приміщення для камерних вечорів кіно, кіноретроспектив, кіноосвітніх заходів, 
конкурсів, фестивалів та зустрічей з режисерами. В залі налічується 22 місця. 
Укомплектований необхідною технологією для перегляду фільмів, фільми можна 
дивитися у форматах DVD, Blu-Ray, VHS, MOV та MP4. Про послуги звертатися 
за ел. поштою ginta.mileriene@lnb.lt, тел. (8 5) 239 8522, (8 683) 44 756.

Читальний зал музики та 
образотворчого мистецтва
V поверх, 508 каб.

Доступне програмне забезпечення для редагування аудіо та відео, програма 
ното-графії, обладнання для перегляду та прослуховування різних носіїв інформації 
(вінілових платівок, аудіокасет, відеокасет, аудіо та відео компакт-дисків), синтезатор, 
інтерактивні графічні дошки.

Cтудія звукозапису 
V поверх, 509 каб.

Професійно обладнана студія надає високоякісні спеціалізовані послуги музичної інду-
стрії. Студія адаптована для створення об’ємного звуку 5/1, тут є високоякісне фортепіа-
но. Записаний твір буде відповідно відредагований звукорежисером , вдосконалений та 
підготовлений до друку. Послуга платна, її можна замовити за ел. поштою garsas@lnb.lt.

Як?



Що?

Виставки
Організовуються виставки живопису, графіки, малюнку, книжкових ілюстрацій, 
фотографії, плакатів, а також експериментальні, інформаційно-пізнавальні 
виставки.

Заходи
Бібліотека - відкритий культурний простір. Тут відбуваються різноманітні заходи: 
презентації видань та проєктів, зустрічі з продюсерами, кінопокази та кінофестивалі, 
екскурсії, відкриті лекції, семінари, тренінги, дискусії та конференції, офіційні 
зустрічі на державному рівні. За рік в середньому організовувається більш ніж 
тисяча зустрічей.

Відпочинок
Тут можна зустрітися з друзями, випити кави, розташуватися на широких сходах, в 
затишних кріслах, на лавках і спілкуватися наживо або віртуально. Читати книжки 
для відпочинку. В літні місяці запрошуємо вас відвідати літню читальню, яка 
розташована у курортному містечку Паланзі на березі Балтійського моря.

Як?

Де?

Як?

Змістовне 
дозвілля 



Литовська національна бібліотека імені Мартінаса Мажвідаса
проспект Гедемінаса 51, 01109 Вільнюс

Розклад роботи
I – V 8.00 – 21.00 год.
VI – VII 10.00 – 18.00 год.
Національна бібліотека не працює на державні свята.

Інформація (8 5) 249 7028
Реєстрація (8 5) 249 7013 
Ел. пошта biblio@lnb.lt
www.lnb.lt

План робочого простору Національної бібліотеки:


