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-ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލާ މަޙާސިން އަޙްމަދު ދީދީ-

ގ
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ެ

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް

ނިއުސްލެޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލައިބްރަރީގެ

އައު

ޚިދުމަތެއް

ތަޢާރަފުކުރަންވާނީ

އެއިރެއްގައި

އެމުޖުތަމަޢުއެއްގެ

މިއަދު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަކުން އާންމުންނަށް ދެވިދާނެ ޚިދުމަތްތައް

 1 0ނޮވެމްބަރ
ސްޓަޑީ

ކުއައެޓް

 7 1 0 2ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން
ގެ

ރޫމް

ޚިދުމަތް

ޤައުމީ

އ ކުތުބުކާނާއިން ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ވޯކްޝޮޕް ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް މި އަދަދުގައި ހިމަނާލައިފަ ި
ވާނެއެވެ .މިއަދަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވިދާޅުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

' ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ'

އަކީ

ބޭނުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ،ފޮތުގެ ޑިސްޕްލޭ

ލައިބްރަރީ އެކްޓިވިޓީސް ފޮރ ޕްރީ ސްކޫލަރ ސް ވޯކްޝޮޕް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް

މުއައްސަސާއެކެވެ.

ލައިބްރަރީއެކެވެ .ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ނުވަތަ

ދުނިޔޭގެ ލިޔަންކިޔަންދަތުމުގެ

ރީޑިންގ ކޭމްޕް ،ލީގަލް ޑިޕޮސިޓް ޕޮލިސީ ސެޝަންސް ،އިންފޮމޭޝަން ލިޓްރަސީ ވޯކްޝޮޕް،

ސަރުކާރުގެ

އަދި

އާންމުންގެ ބޭނުންތަކާއެއްގޮތަށް އެކި ދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ

މަޢުލޫމާތެވެ .ފާއިތުވި  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ

ހަރަކާތެއްގެގޮތުގައި ބްލައިންޑް ޑޭޓް ވިތް އަ ބުކް،

ޚިދުމަތްދެމުން

އަންނަ

ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ލައިބްރަރީއެވެ.

ލައިބްރަރީއިން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކާއި ލައިބްރަރީގައި ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންކަމުގެ

ކުޑަކުދިންގެ ލައިބްރަރީގައި ބޭއްވުނު

ކުތުބުޚާނާއަކީ

ނެޝަނަލް

ޕަބްލިކް

ދަށުން ތަކެތި ޖަމާކޮށް ތަރިކައިގެގޮތުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަކެތި

މި އަދަދުގައި ހިމަނާލާފައިވާނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް

ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން،

ޤައުމީ

ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަރނެޓްއަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

' ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީ' އަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ކުއައެޓް ސްޓަޑީ ރޫމް

އެޑިޓަރުގެ ލިޔުން

ނޭޝަނަލް ލައިބްރަރީއަށް  7102ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު ބަދަލްތައް.

މިސަރަހައްދަކީ

ހަމަހިމޭން

މާހައުލެއްގައި

މަސަތްކަތްކުރަން

ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.

ސްޓަޑީ ކެރަލްތައް

ވަރަށްވެސް ގިނައެވެ .ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން މިއަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވުނު
ބައެއް ބަދަލުތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ.

ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަކީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް
ކުޅޭ

ދަރިވަރުންނަށް

ކިޔަވާލަން

ޖާގައެއް

ތިބެވޭނެ

ހަމަޖެއްސުމަކީ މިފަދަ ލައިބްރަރީއަކުން ކުޅެންޖެހޭ މައިގަނ ޑު އެއް
ރޯލެވެ.

މިގޮތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން މިހާރުވަނީ ހަމަހިމޭންކަމާއެކު

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

ބޭނުންކުރެވޭނީ ނޯޓްކޮށްގެންނެވެ.

ކިޔަވާލަން ތިބެވޭނެ ޖާގައެއް  7102ނޮވެމްބަރ  0ން ފެށިގެން ދޭން

މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އޭ

މިފެށުނު ޚިދުމަތާއިއެކު ވަކިވަކިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ

ފަށާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޝެލްފްތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮތަކުން

މެދުޒިޔާރަތް މަގު
މާލެ ،71002 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،0112711 :ފެކްސް0000207 :
ވެބްސައިޓްwww.nlm.gov.mv :

ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ
(މާފަންނު މަދްރަސާ ފުރަގަސް)

ފަރާތްތަކަށް

ވަރަށްބޮޑު

ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ލިބިގެންދާނެކަމަށް ދެކެމެވެ .ހަމައެހެންމެ،
ކުޑަ

ދުވަސްކޮޅުގެތެރޭގައިވެސް

މި ވީ

ގިނަފަރާތްތަކެއް

މިތަނުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
މާލެ  ، 71000ދިވެހިރާއްޖެ

ޖާގަ އިތުރުވުން ނުވަތަ މަދުވެސް ވެދާނެއެވެ .ކަސްޓަމަރުން ތިބޭނެ ޖާގަ
ތަނަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި އަދި

ނެޝަނަލް ކަލެކްޝަންގައި ހުރި

ޝެލްފްތައް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ .ނެޝަނަލް ކަލެކްޝަންގައި ހުރި
ޝެލްފްތަކުގެ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރުމުން އައު ޝެލްފު ބަހައްޓާނެ އިތުރު
ޖާގަ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ވައިފައި

މިހާރު

ޝާއިޢުކުރަނީ

ފޯމެޓުގައެވެ.

އިލެކްޓްރޮނިކް

އެހެންކަމުން،

ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަލްޓި-
ޑިސިޕްލިނަރީ ޑާޓާބޭސްއެއްވަނީ  7 1 0 2ޑިސެމްބަރުގައި ފޯރުކޮށްދޭން
ފަށާފައެވެ.
އާސްކް-އަ-ލައިބްރޭރިއަން
އާސްކް-އަ-ލައިބްރޭރިއަން ތަޢާރަފުކުރެވުނީ

 7 1 0 2ފެބްރުއަރީ މަހު

ތެރޭގައެވެ .މިޚިދުމަތުގެ މައިގަނ ޑު މަޤުޞަދަކީ ލައިބްރަރީއަށް އައުމަށް
ދަތިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމީހުން ގޭގައި ތިބެގެން ބޭނުންވާ ޢިލްމީ އަދި
އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ލައިބްރޭރިއަނުންނަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މައުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމުގައާއި
މައުލޫމާތު ހޯދައި ބޭނުންކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިއެއް
ނުވަތަ އެޑިއުކޭޓަރެއްގެ ރޯލު ކުޅެދޭ ބައެކެވެ .މިގެނެވުނު ބަދަލުގައި
ލައިބްރަރީ ސަރވިސަސް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން
ތަމްރީންދެވިފައެވެ.
ޤައުމީ

ކުތުބުޚާނާއިން

އަބަދުވެސް

މަސައްކަތްކުރާނީ

ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އަވަހަށް ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ކަސްޓަމަރުން

މިއަހަރު މިގެނެވުނު

ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކުތުބުޚާނާގެ މުވައްޒަފުން ދިން އެއްބާރުލުމަށް
ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 7 1 0 2ވަނަ އަހަރަކީ ޤައުމީ

ކުތުބުޚާނާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ އަހަރަކަށްވުމަށް މާތް
ﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

ވައިފައި

ފޯން0112707 :

ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމީ މައުލޫމާތު،

ޚާއްޞަކޮށް ޖާރ ނަލްސްފަދަ ތަކެތި،

ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

ޖާގަ އިތުރުކުރުން

ތަނެކެވެ.

އިލެކްޓްރޮނިކް ނުވަތަ އީ-ރިސޯސް

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ކާމިޔާބީ އަދި އުފާވެރި އައުއަހަރަކަށް އެދެމެވެ.
ޚިދުމަތަކީ

މިހާރު

ލައިބްރަރީތަކުގައި

ދެމުންދާ

އަސާސީ

ޚިދުމަތެކެވެ .ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގައި ވައިފައިގެ ޚިދުމަތްވަނީ 7 1 0 2
ފެބްރުއަރީ މަހު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ފަށާފައެވެ.

މީގެ

——————————

ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ލެޕްޓޮޕްފަދަ ތަކެތި
1

Public Programs Unit

2

Public Programs Unit

ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގައި ހިންގުނު ރީޑިންގ ކޭމްޕް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަސް އަދި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ އަހަރީދުވަސް
ޖުލައި މަހުގެ  07ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ .ހަމަ އެއާއިއެކު މިދުވަހަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ

 00ޖުލައި

 2 7ވަނަ އަހަރީދުވަހެވެ .ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިދުވަހަކީ ލައިބްރަރީ ދުވަސްކަން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް

ލައިބްރަރީގައި މެންދުރުފަހު  17:11އިން ހަވީރު 10:11

އެނ ގޭނެހެން،

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާވަނީ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ  .މިދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީގެ

 7102ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ

ރީޑިންގް ކޭމްޕެއް ހިންގުނެވެ.

އަށް

މިދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އޯޕަންޑޭއެއް ހިންގުމާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ބޭއްވުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން "ސްކެވެންޖަރ ހަންޓެއް" ވެސް

ކުރެހުމާއި ކަރުދާހުން އެކި އެއްޗެހިހެދުން ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ .މި

ބޭއްވުނެވެ.

ހަރަކާތަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު

ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މިދުވަހު ޓީވީއެމް އިން ފޮތްކިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވީޑިއޯ ކުލިޕްތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވުނެވެ.

ހަރަކާތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އަލްފާޟިލް މަހާސިން އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު ޝިއުނާ ރޭޑިއޯގެ
އޮން އެއަރ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށްވާ " ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެއް" ގައި ” ފިސިކަލް“ އަދި ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ
ކުރަށްވައި އަދި ލައިބްރަރީއިން މިހާރު ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ލިޓްރަސީ ސެޝަން
އިންފޮމޭޝަން ލިޓްރަސީ ސެޝަންތަކަކީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އިސްނަގައިގެން ލައިބްރަރީ ސަރ ވިސް ޔުނިޓުން ހިންގަމުން އަންނަ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން ލައިބްރަރީގެ ސޮފްޓްވެއާ

ބޭނުންކޮށްގެން ފޮތް ހޯދާނެގޮތާއި އިލޮކްޓްރޯނިކް ރިސޯސްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެގޮތައް ކިޔައިދެވުނެވެ .ކޮންމެ ޢުމުރެއްގެ
ބޭފުޅަކަށްވެސް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ނަންނޯޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

3
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4
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Industrial Placement

ްބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސ

Diploma in Library and Information Services students of Maldives National University, got their
practical experience from our libraries, as part of their industry placement module. They had
experienced a full working day with us on
8 and 9 August 2017. Industrial
placements provide the students with
essential technical work experience and
awareness in the field.
They had a
chance to develop the skills that they
learnt at the university in a practical
environment, as well as picking up vital
new skills to get them ready for the world
of work.

ަބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގ
ަ ވަނ7102 ް އޮގަސްޓ07 ްކުރުމުގެ ގޮތުނ
ްދުވަހު ލައިބްރަރީ ސަރވިސް ޔުނިޓުން ވަނީ ބުކ
ްހަފްތާއަކަށ

.ެޑިސްޕްލޭއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވ

ިހުނަރުވެރ

ިޑިސްޕްލޭގައ

ުބެހެއްޓުނ

ެޒުވާނުންނާއިބެހޭ މައުލޫމާތުތައްހިމެނޭ ފޮތްތަކުގ
ްޒުވާނުންނަށް " ކެރިއާ ޕާތް" ލީފްލެޓ

ްއިތުރުނ

.ެއަދި "ހޫ އޭމް އައި" ބޯޑެއް ބެހެއްޓިފައި ވެއެވ

ްބައިނަލް އަޤްވާމީ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ ދުވަސ

ްމަސްވެރިންގެ ދުވަސ

Library Activities for Preschoolers
Library Activities for Pre-schoolers Workshop was conducted
on 29 and 31 of October 2017 at the Institute of Library and
Information Services, National Library. Library staff from
different schools participated in the workshop. Participants
were taught how to plan and conduct library programs for
preschool children. Delivery of the information was carried out
by Ms. Fathmath
Zameel. We are
thankful
to
Ms.
Zameer for delivering
a well organised and
interactive session.

0 1 ްމަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ

Staff Development Session

ް ވަނަ ދުވަހު ލައިބްރަރީ ސާވިސ7 1 0 2 ޑިސެމްބަރ

ީއިންޓަނޭޝަނަލް ލިޓްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލައިބްރަރ

ްޔުނިޓުން ވަނީ ބުކްޑިސްލޭއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހަފްތާއަކަށ

ީ ވަނަ ދުވަހު ވަނ7 1 0 2

ިޑިސްޕްލޭގައ

ިމ

ޭޑިސްޕްލ

Leadership impacts the organisational culture, and
plays a vital role in the productivity and success of
the organisation. Therefore, a workshop on
Leadership and Productivity was conducted on 10th
August 2017 at the Institute of Library and
Information Services, National Library. Delivery of
the session was carried out by Mr. Adam Naseer.
We thank Mr. Adam for the well-structured, insightful,
and excellent information delivery. We believed that
the knowledge gained from this
session will
enhance the leadership skills of the library staff.
Public Programs Unit

ިމ

ިމ
ިފޮތްތަކާއ

.ެބަހައްޓާފައެވ

ޭޑިސްޕްލ

 ސެޕްޓެމަބަރ1 2

ްސާވިސް ޔުނިޓުނ

.ެބުކްޑިސްލޭއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހަފްތާއަކަށް ޑިސްޕްލޭ ބަހައްޓާފައެވ

ިމަސްވެރިކަމާއިގުޅުންހުރ

ްޑިސްޕްލޭގައި ލިޔަންކިޔަން ދަތުމުގެ މުހިއްމުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުހިމެނޭ ފޮތްތައ

.ެކުރެވުނެވ

.ެބެހެއްޓިފައިވެއެވ

ްދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސ
ު ވަނަ ދުވަހ7 102  ޑިސެމްބަރ7 6

ްދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށ

00 ް ވަނަ އަހަރު ހިނ ގި ސުނާމީ ކާރިސާއަށ7110 .ެބޭއްވުނު އަތުގުޅާލުމުގައި ބައިވެރިވެވުނެވ
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Highlights from EIFL General Assembly 2017

Statistics

The EIFL General Assembly has created a positive
vibe in me to become a champion. The GA gave
me the opportunity to socialise with other
consortium members and share ideas about how
we can apply these ideas in building and
developing the consortium.

National Library

At the end of
the knowledge
sharing session
I realised that
we all are in the
same boat and the situations are similar in most of the
countries. I am inspired to see their dedication, hard work
and motivation.
The “unconference” which I attended during the last day of
the GA, there we drew a mind map how to build a
successful
and
sustainable
consortium. It was fun
tocontribute
and
involve
in
the
discussion. This session has been a truly enriching
experience. Georgian people, food, culture and hospitality
were incredibly amazing. EIFL
management and
staff were extremely best of its kind and made me feel like
family.

Children’’s Multimedia Library

Communication Workshop
This workshop mainly covered the importance of effective communication and how we can
improve our communication skills. Communication skills workshop is an in-house training which
was conducted on 08thJune 2017 at the Institute of Library and Information Services, National
Library. Delivery of the training was carried out by Mr. Mohamed Amjad.
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ުމުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރ

Book Review
In 17th-century Persia, a 14-year-old woman
believes she will be married within the year.
But when her beloved father dies, she and her
mother find themselves alone and without a
dowry. With nowhere else to go, they are
forced to sell the brilliant turquoise rug the
young woman has woven to pay for their
journey to Isfahan, where they will work as
servants for her uncle, a rich rug designer in
the court of the legendary Shah Abbas the
Great. Despite her lowly station, the young
woman blossoms as a brilliant designer of
carpets, a rarity in a craft dominated by men.
But while her talent flourishes, her prospects
for a happy marriage grow dim. Forced into a
secret
marriage to a
wealthy man,
the
young
woman finds
herself faced
with
a
daunting
decision:
forsake
her
own dignity, or
risk everything
she has in an
effort to create
a new life.
Source:
https://www.goodreads.com/book/
show/2049670.The_Blood_of_Flowers
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Legal Deposit Policy Session
Legal Deposit Act 1/2006 awareness session
for all new staff was conducted on August 24
at the National Library Institute. The Act was
implemented on 2012 to ensure the
submission of legal deposit copy of a
publication preserved and made accessible to
the public through National Library.
Public Programs Unit

“Blind Date with a Book”, a
book display was exhibited
from 8th to 12th October 2017.
A selection of best 20 fiction
books from our collection was
used in activity. The book
display activity has been a big
hit among the young readers.
The autumn theme display
caught many eyes through social media and also
surprises
and delights the client’s who visited us daily. This
activity
brought 9 new members in a week and Facebook page rating also
got increased.
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Fundamentals in Library Service training was conducted from 13 th to 29th November 2017 at
the Institute of Library and Information Services, National Library. A total of 07 participants from
school libraries, college libraries and other organisations completed the training.
This training delivered information about introduction to library and information services,
acquisition/accessioning,
classification, web evaluation,
customer
care,
cataloguing,
reference enquiries, information
audit/stock
taking/withdrawal,
occupational health and safety,
circulation/arranging/statistics/
yaumiyya,
marketing
and
promotion of library services,
indexing, library management,
library activities and mending/
processing. All sessions were
delivered by the
National
Library staff.
The participants visited Children’s
Multimedia Library and Maldives
National University Central Library
as field visits.
The training was concluded with
the presentations given by the
participant’s.
Public Programs Unit
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Staff Lunch
National Library in collaboration with the Library Recreation Club
organised a staff lunch on 9th November 2017 to build the workplace
relationship.

National Library’s

Newsletter

An appreciation gift was distributed
to all staff to show gratitude for
their hard work.

QUITE STUDY ROOM
National Library opened their first quiet study
room on November 1, 2017 with 12 carrels.
This area is designated for the library users
who like to study in a quiet and silent place.
National Library is overwhelmed to provide
quiet study room service.

Zaviyani Festival
National Library participated in the
“zaviyani” festival which was held on
23rd November 2017 by the Ministry
of Education. The festival was held at
Rasfannu beach area from 16:00 to
00:00. Two staff represents the
National Library in this festival. They
had a good opportunity to provide
information about the library and its
services.

National Library
Museum Building A,
Medhuziyaaraiymagu
Male’ 20158, Maldives,
Tel : 3007200 - Fax : 3313712
Website : www.nlm.gov.mv

Children’s Multimedia Library
(behind Maafannu Madharusa)
Boduthakurufaanu Magu
Male’, 20345, Maldives
Tel : 3007232

Global Vision Discussion Meeting

On 09th September 2017, Two staff from
National library took part in “Global Vision
Discussion Meeting” which was organized
by IFLA.

“You can borrow a book, but you GET TO KEEP the ideas”
Public Programs Unit
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