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Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) – 

pagrindinė didžiausią universalųjį fondą Lietuvos 

Šiaurės rytų regione sukaupusi moderni, inovaty-

vi, įvairią kultūrinę veiklą plėtojanti biblioteka. Jai 

pavesta užtikrinti valstybinių bibliotekininkystės 

programų vykdymą nustatytos veiklos teritorijoje 

(toliau – Teritorija) – Panevėžio ir Utenos apskri-

tyse. Biblioteka atsakinga už šiose apskrityse 

veikiančių bibliotekų veiklos tyrimo koordinavi-

mą, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifi-

kacijos kėlimą, tarpbibliotekinio skolinimo pa-

slaugą, yra bibliografijos, kraštotyros ir informaci-

jos centras, kuris užtikrina valstybinių biblioteki-

ninkystės plėtros programų vykdymą, aptar-

nauja vartotojus, suteikia galimybių tenkinti kul-

tūros, savišvietos ir švietimo  poreikius, ugdyti 

etnografinių regionų tradicijas, didinti kultūros ir 

meno paslaugų sklaidą. Bibliotekos veikla grin-

džiama bendrosiomis vertybėmis bei  tautos 

tradicijomis ir siekia tenkinti visų asmenų moks-

lo, kultūros, savišvietos saviugdos ir kitokius 

poreikius, nepaisant asmens tautybės, politinių 

pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtybių. Ypatingas 

dėmesys skiriamas Panevėžio krašto doku-

mentinio kultūros paveldo rinkimui, išsaugoji-

mui ir sklaidai.  

Būdama viena iš reikšmingiausių Aukštaitijos 

kultūros židinių, sukaupusi turtingus fondus, gar-

si krašto kultūrinio paveldo puoselėjimo tradicijo-

mis ir kultūrine, šviečiamąja, informacine veikla, 

sutelkusi profesionalų kolektyvą Biblioteka 2012 

metais atšventė 90- ąją jubiliejinę veiklos sukak-

tį. 

Įžanga 

Juozo Urbšio tėviškėje (Zaosės vnk., Čiūrų kaimas, 

Panevėžio raj.,)  

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji  

biblioteka  



BIBLIOTEKOS MISIJA 

Uždaviniai: 
Ugdyti kultūrines žmogaus kompeten-

cijas ir kūrybingumą visą gyvenimą  

 Formuoti Bibliotekos informacinius išteklius, užtikrinti jų prieinamumą 

 Kurti regiono dokumentinio kultūros paveldo skaitmeninį turinį 

 Vykdyti nustatytoje teritorijoje metodinę veiklą 

 Rengti ir vykdyti viešųjų bibliotekų specialistų mokymus pagal ir (ar) pritaiky-

tas tęstinio mokymo programas 

 Stiprinti teritorijos viešųjų bibliotekų institucijų ryšius 

 Gerinti bibliotekų paslaugų kokybę, aptarnauti vartotojus nustatytoje Bibliote-

kos veiklos teritorijoje 

 Stiprinti Bibliotekos atstovavimą ir partnerystę 

 Efektyviai vykdyti Bibliotekos veiklos administravimą ir priežiūrą 



1. Bibliotekos informaciniai ištekliai: tradiciniai ir elektroniniai 

1.1 Tradicinių dokumentų fondas 

Bibliotekos fonduose sukaupta 496 

954 fiz. vnt. ir 185 093 pavadinimų įvairių 

rūšių dokumentų. Tūkstančiui teritorijos gy-

ventojų tenka 1 100 fiz. vnt. dokumentų. 

Fondo sudėtis pagal mokslo šakas  

Bibliotekos fondo sudėtis turinio atžvilgiu: 

73,3 proc. sudaro įvairių mokslo šakų literatūra, 

20 proc. grožinė ir 7 proc. literatūra ikimokyklinio 

amžiaus vaikams.  

Unikaliausia fondo dalis – rašytinis krašto kultūros paveldas (11,3 proc. nuo viso 

Bibliotekos fondo), kurį sudaro: publikuoti dokumentai savo turiniu, leidimo vieta, autoryste susiję 

su Panevėžio kraštu; žymių krašto žmonių asmeninės bibliotekos (10 kolekcijų); dokumentai su 

Panevėžio krašto knygos priklausomybės ženklais (įstaigų spaudais, įvairių asmenų autografais, 

dedikacijomis); rankraštiniai dokumentai (156 fonduose 17 379 laik. saugojimo vnt. dokumentų. 

Fondo sudėtis pagal tipus: knygos ir tęsti-

niai leidiniai sudaro 71,1 proc.; periodiniai leidi-

niai – 18,3 proc.; rankraščiai – 3,5 proc.; spaus-

dintos natos – 3,9 proc.; garsiniai, regimieji, miš-

rūs garsiniai regimieji – 2,7 proc.,  kiti dokumen-

tai - 0,5 proc. 



Bibliotekos fondų atnaujinimas. 2012 

metais Bibliotekos fondai buvo papildyti 10 304 

fiz. vnt., 2 759 pavadinimų dokumentais. Priorite-

tas buvo teikiamas mokslo, mokymosi (Lietuvos 

aukštųjų mokyklų, kitų institucijų) naujiems leidi-

niams, turinčių paklausą tarp vartotojų. Savival-

dybių viešosios bibliotekos jų nekomplektuoja 

(arba komplektuoja mažai). Intensyviausiai at-

naujintas visuomenės mokslų, taikomųjų mokslų 

ir meno knygų fondas.  

Nuolatiniam saugojimui gauta prof. Vandos  

Zaborskaitės asmeninės bibliotekos dalis, bei jos 

tėvų – Juozo ir Kamilijos Zaborskių šeimos ar-

chyvas.  

Bibliotekos fondo sudėtis ir kaita 2011-2012 m. (fiz. vnt.) 

Dokumentų rūšys Gauta 2011 Gauta 2012  2013 m. pradžioje 

Knygos ir serialiniai leidiniai 9162 9229 444429 

Rankraščiai 1088 584 17379 

Mikrokopijos 0 0 4 

Kartografiniai dokumentai 20 15 631 

Spausdintinių natų dokumentai 79 81 19544 

Vaizdiniai dokumentai 21 86 343 

Garsiniai regimieji dokumentai 385 296 13337 

Duomenų bazės fizinėse laikmenose 0 0 3 

Elektroniniai dokumentai 33 13 395 

Kiti dokumentai 0 0 889 

Iš viso: 10788 10304 496954 

Bibliotekos fondo atnaujinimui 2012 metais buvo panaudotos valstybės biudžeto, Bibliotekos spec. lė-
šos bei  projektų lėšos.  

1 diagrama  

Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2009 - 2012 metais
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V. Zaborskaites asmeninės bibliotekos knygos spaudas 



2012 metais Biblioteka iš valstybės biu-

džeto lėšų (78 500 Lt) įsigijo 1 180 pavadi-

nimų  1 639 fiz. vnt. knygų ir kitų doku-

mentų ir 194 pavadinimų 2 067 fiz. vnt. pe-

riodinių leidinių (1 diagrama). 1 000 teritori-

jos gyventojų įsigyta 8,6 fiz. vnt. dokumentų, 

vienam teritorijos gyventojui 2012 metais teko 

0,18 Lt biudžeto lėšų. Vidutinė įsigytos kny-

gos kaina – 25 Lt.  

Fondų atnaujinimui buvo panaudotos 

Bibliotekos spec. lėšos – 12 625,51 Lt,  (iš 

jų 7 153,36 Lt panaudota knygų ir kitų doku-

mentų įsigijimui, 5 472,15 Lt –  periodikos 

prenumeratai) ir rėmimo fondų projektinės 

lėšos    (1 813,54 Lt) (2 diagrama). 

Dokumentų įsigijimas iš biudžeto lėšų 2009-2012 metais
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2 diagrama Kiti dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai. 2012 metais 

panaudojant kitus fondo atnaujinimo šaltinius (dovanos, parama ir kt.) 

Bibliotekos fondai papildyti 6 188 fiz. vnt. dokumentų, t.y. 60 proc. nuo 

visų įsigytų naujų leidinių skaičiaus (3 diagrama). Tai fizinių ir juridinių 

asmenų parama ir dovanos knygomis už 37 200 Lt. Knygas dovanojo 

autoriai jų knygų pristatymo metu, leidyklos per Bibliotekoje rengiamas 

knygų muges, atskirų leidyklų išleistų leidinių prezentacijas bei Bibliote-

kos skaitytojai. Skaitytojų dovanos sudaro 25,2 proc. (1 557 fiz. vnt.) 

visų Bibliotekai dovanotų leidinių. Buvo ieškoma įvairių būdų papildyti 

Bibliotekos fondus knygomis: bendrauta asmeniškai su autoriais, leidė-

jais (3 diagrama).  

3 diagrama 



1.2 Elektroninio katalogo sudarymas  

2012 metų pabaigai Bibliotekos elektroniniame kataloge (toliau EK) buvo per 405 000 bibliografinių įrašų. Ataskaitiniais metais sukurti 31 266 

nauji  bibliografiniai įrašai, perkataloguoti 7 546 dokumentai.  

Diagramoje pateiktas kitų dokumentų rūšių įrašų kiekis, neįskaitant analizinių įrašų.  
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Nuo 2002 metų kuriama lokali Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografijos duomenų bazė. Jos tikslas – pateikti vartotojams krašto informa-

cijos šaltinius. Kuriant bazę, siekiama pilnumo: peržiūrima ir aprašoma kraštotyrinė medžiaga iš Bibliotekoje gaunamų dokumentų rinkinių, monografijų, 

enciklopedijų, kartografijos dokumentų, serialinių leidinių, elektroninių išteklių. 

Pasirašyta sutartis su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl  Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos dokumentų BĮ (3 364 egz.) perkėlimo iš loka-

lios duomenų bazės į Bibliotekos elektroninį katalogą, 2012 m. atlikti šio katalogo perkėlimo paruošiamieji darbai. 

Nuo 2003 metų dalyvaujame Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime. Įrašai kuriami iš Panevėžyje leidžiamų periodinių leidinių – 

Sekundė, Panevėžio rytas, Sandrava. 2012 metais į NBDB eksportuoti 2405 įrašai. 

Elektroninio katalogo vaizdas Bibliotekos interneto svetainėje 



1.3 Duomenų bazės – elektroninis informacijos šaltinis  

2012 metais Biblioteka prenumeravo 23 duomenų bazes, kurių pagalba vartotojai galėjo naudotis per 15 tūkst. visateksčių periodinių leidinių. Or-

ganizuojant prieigą prie elektroninių informacijos išteklių, išskirtinis dėmesys teiktas vartotojų mokymui naudotis informacinėmis technologijomis ir atlikti 

informacijos paiešką. 30 mokymų buvo skirta mokymui naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, Bibliotekos elektroniniu katalogu. Jų metu 

pristatytos Oxford Art Online bei Oxford Music Online, Medline duomenų bazės, vyko praktiniai užsiėmimai moksleiviams (dalyvavo 268 moksleiviai), 

individualūs vartotojų mokymai bei konsultacijos (984 val.). 

  2012 m. plėtėsi prieigos prie informacijos galimybės ne tik Bibliotekoje, bet ir virtualiems vartotojams. Padidėjus Bibliotekos informacijos išteklių 

prieinamumui elektroniniame kataloge iki 89 proc., virtualūs vartotojai atliko daugiau paieškų, atsisiuntė įrašų, gavo daugiau informacijos. 



2. Kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida 

2012 m. buvo tęsiami skaitmeninimo darbai 

dalyvaujant Virtualios elektroninio paveldo 

sistemos plėtros projekte. 2012 metais sus-

kaitmeninti 1 575 dokumentinio paveldo ob-

jektai. Į virtualią elektroninio paveldo informa-

cinę sistemą perduota 2 110 objektų. Per por-

talą www.epaveldas.lt ir Europos skaitmeni-

nę biblioteką EUROPEANA (europeana.eu) 

vartotojams tapo prieinami spaudiniai, išleisti 

ir spausdinti Panevėžio bei Biržų spaustuvėse 

XX amžiaus pirmoje pusėje, rankraštiniai do-

kumentai, fotografijos, saugomi Bibliotekos 

fondų asmeniniuose rinkiniuose.  

2012 metais toliau buvo plėtojama Pane-

vėžio dramos teatro režisieriaus Juozo Miltinio 

memorialiniame bute (Algirdo g. 54-19, Panevė-

žys), dabar Juozo Miltinio palikimo studijų centre 

(toliau – Centras), saugomo režisieriaus paliki-

mo skaitmeninė duomenų bazė www.miltinis.lt., 

suteikianti prieigą internete prie Centre sau-

gomų kultūros paveldo vertybių. Skaitmenin-

tų objektų duomenų bazėje sukaupta 16 474 

skaitmenintų vaizdų – rankraščių, spektaklių 

fotonuotraukų, teatro dienoraščių ir kitų doku-

mentų. 2012 m. ji papildyta 1 207 dokumen-

Juozo Miltinio memorialiniame butas (Algirdo g. 54-19, Panevėžys), dabar Juozo Miltinio palikimo studijų centras  

tais. Sukurta skaitmeninė biblioteka užtikrina 

skaitmenintų kultūros objektų vaizdų ilgalaikio 

saugojimo ir sklaidos funkcijas. Sudarytos 

sąlygos pažinti ir tyrinėti kultūrinę ir mokslinę 

reikšmę turinčią režisieriaus Juozo Miltinio 

nacionalinės reikšmės kolekciją bei aktoriaus 

Kazimiero Vitkaus kauptą archyvą apie Pane-

vėžio dramos teatrą. 

Juozo Miltinio palikimo studijų centro interneto svetainė 

www.miltinis.lt  

Portalas www.epaveldas.lt  

http://www.miltinis.lt/


3. Informacinės ir kultūros paslaugos visuomenei  

Tenkindama vartotojų poreikius, užtikrindama prieigą prie informacijos ir teikdama paslaugas, 2012 m. Biblioteka prioritetus teikė: 

 Bibliotekos informacijos išteklių prieinamumo teritorijos gyventojams gerinimui 

 elektroninių/interaktyvių paslaugų plėtrai bei tradicinių paslaugų patrauklumo didinimui 

 kultūrinių ir edukacinių programų plėtrai  

Teigiamą poveikį visuomenės informacinio aprūpinimo kokybei įrodo Bibliotekos teikiamų paslaugų panaudos rodikliai. 

Vartotojų aptarnavimo rodikliai 2012 m. 

Fizinių apsilankymų skaičius 195 608 

Virtualių apsilankymų skaičius 232 289 

Išduotų dokumentų skaičius 445 935 

Įvykdyta bibliografinių užklausų 71 207 

Įvykdyta tarpbibliotekinio abonemento užklausų 700 

Peržiūrėta įrašų prenumeruojamose duomenų bazėse 16 000 

Renginių lankytojų skaičius 12 502 

Lankytojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto skaičius   

74 



3.1 Bibliotekos vartotojai, informacinės ir elektroninės paslaugos 

Bibliotekos vartotojai. Bibliotekos paslaugomis 2012 m. naudojosi 17 312 registruotų vartotojų, iš jų vaikų – 19,5 proc. moksleivių ir stu-

dentų – 33,4 proc. Pastaraisiais metais auga vartotojų vaikų skaičius. Tai ne vienų metų sėkmingos projektinės veiklos vaikams, pritraukiančios naujus 

lankytojų, rezultatas. Daugiau registruota ir teritorijos (ne Panevėžio miesto) gyventojų – 19,5 proc.  
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Vartotojų sudėtis pagal grupes

Vaikai

Moksleiviai ir studentai

Kiti

Regiono gyventojai

2012 m. Biblioteka aptarnavo 195 878 lankytojus. 

Per vieną Bibliotekos darbo dieną apsilanko 670 lanky-

tojų. Didėjo nutolusių vartotojų, pasinaudojusių Bibliote-

kos paslaugomis, skaičius (virtualių apsilankymų 2012 

m. buvo 232 289; lyginant su 2011 m. virtualių apsilan-

kymų skaičius išaugo 2 proc.) 

Informacinės bibliotekos paslaugos   

Išduotis. Bibliotekos vartotojams 2012 m. 

išduota panaudai 445 935 fiz. vnt. doku-

mentų, iš jų vaikams – 49 585 fiz. vnt. 

(11,1 proc.). Nepakankamas Bibliotekos 

dokumentų fondo atnaujinimas trukdo pilnai 

tenkinti Bibliotekos vartotojų poreikius. Vi-

dutiniškai įsigyjant tik 1,38 vnt. vieno pa-

vadinimo dokumentų, ilgėja vartotojų eilės 

rezervuojamų dokumentų sąraše.  

Tarpbibliotekinis skolinimas. 2012 m. tarpbibliotekinio abonemento (toliau – TBA) paslaugomis nau-

dojosi 27 abonentai (bibliotekos). Gauta 700 užklausų, išsiųsta 695 egz. dokumentų: 519 originalų ir 

176 kopijos. Aktyviausiai TBA paslaugomis naudojosi Kupiškio, Panevėžio, Zarasų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai, taip pat užsakymų 

pateikė Klaipėdos ir Šiaulių apskričių viešosios bibliotekos.  

Pagal vartotojų užsakymus atsisiųsti 66 dokumentai iš kitų bibliotekų,  Šia paslauga dažniausiai naudo-

jasi studentai, mokytojai, rečiau – vyresniųjų klasių moksleiviai.  



Informacinės užklausos. 2012 m. vartotojai  pateikė 71 207 užklausas, kurios pasiskirstė:  

 

 

1960 (2,8%) 

19408 (27,2%) 

28891 (40,6%) 

20948 (29,4%) 

Faktografinės 

Tikslinamosios 

Adresinės 

Teminės 

Daugiausia užklausų skaitytojai pateikė apie konkretų dokumentą (adresinių užklausų) – 40,6 proc. bei teminių – 29,4 proc. Vartotojams patraukli pa-

slauga „Klausk bibliotekininko“, kur užklausą galima pateikti elektroniniu paštu, Skype`u bei telefonu. Per paslaugą „Klausk bibliotekininko“ pateiktos 

užklausos sudarė 4,1 proc. visų per metus pateiktų užklausų.  

Naujos paslaugos. Biblioteka inicijuoja ir kuria įvairesnių, kokybiškų paslaugų, siekia užtikrinti jų tęstinumą. Derinant tradicines ir elektronines pa-

slaugas 2012 m. vartotojams pasiūlyta naujų paslaugų:  

 įkurta „Atvira jaunimo erdvė“, skirta 14–29 metų jaunuolių veiklai;  

 atnaujinta Bibliotekos interneto svetainė pritaikyta neįgaliesiems, jos informacija tapo pasiekiama mobiliaisiais įrenginiais;  

 sukurta paslauga – užsisakyk bibliotekininko konsultaciją vienai valandai. 

 

Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje 



Elektroninės bibliotekos paslaugos  

Prenumeruojamų duomenų bazių panauda. 2012 m. Bibliotekoje buvo 23 licencijuotos duomenų bazės – 3 Lietuvos bei 20 užsienio, testuota 16 

duomenų bazių. Licencijuotose duomenų bazėse vartotojai galėjo skaityti per 15 tūkst. visateksčių periodinių leidinių. Sustiprinus informacijos apie licen-

cijuotas duomenų bazes sklaidą, išaugo jų panauda: atlikta per 35 tūkst. paieškų (48 proc. daugiau nei 2011 m.), peržiūrėta apie 16 tūkst. įrašų. 2012 m. 

Bibliotekos vartotojams suteikta daugiau darbo vietų naudotis populiariausia lietuviška duomenų baze – „Infolex Praktika“. Joje atlikta 4000 paieškų. Dau-

giausiai naudojama „EBSCO Publishing“ duomenų bazė: paieškų skaičius – 28649, peržiūrėta apie 6000 įrašų.  

2012 m. padidėjo naudojimasis licencijuotomis duomenų bazėmis, kurioms leidėjai suteikia nuotolinę prieigą. Suteikta 120 nuotolinio var-

tojimo slaptažodžių, arba 20 proc. daugiau negu 2011 m. Testuota 16 duomenų bazių.  

Interaktyvios paslaugos. Viena iš prioritetinių Bibliotekos veiklos sričių – teikti vartotojams daugiau 

paslaugų, prieinamų naujomis technologijomis. Kasmet vis populiaresnės interaktyvios paslaugos „Klausk 

bibliotekininko“. Jaunesniojo amžiaus vartotojų mėgstamas Bibliotekos puslapis socialiniame tinkle 

„Facebook“, kur pateikiama daug informacijos apie Bibliotekos naujienas, vykstančius renginius, įvairias 

paslaugas. 2012 m. Bibliotekos „Facebook“ paskyroje buvo 1 096 sekėjai,  iš jų 43 proc. – 18–24 

metų amžiaus.  

 Tinklaraštis „Geros knygos“ . Vartotojams teikiamų paslaugų spektrą ir kokybę raiškiai praplėtė Lie-

tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendintas projektas „Interaktyvių elektroninių pa-

slaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“. Vartotojams 

atsirado galimybių įvairesniais būdais gauti informacijos apie Bibliotekos paslaugas, ieškoti, užsakyti, 

gauti ir grąžinti dokumentus neatsižvelgiant į Bibliotekos darbo laiką ir nedalyvaujant bibliotekininkui. Ypa-

tingai populiari dokumentų rezervavimo bei grąžinimo termino pratęsimo paslauga. Didėja vartotojų porei-

kis konsultuotis ir gauti informaciją elektroniniu paštu, kasmet didėja automatinio informavimo pranešimų 

apie dokumentų pratęsimo terminus skaičius. Pasinaudojusių šia paslauga vartotojų skaičius sudaro 

58,7 proc. bendro pranešimus gavusių vartotojų skaičiaus. 2012 m. automatinio informavimo pranešimus 

gavo 40 proc. bibliotekos vartotojų. Vartotojai aktyviau naudojasi dokumentų išdavimo ir grąžinimo savi-

tarnos paslauga. 2012 m. tokia paslauga pasinaudojo 29 proc. Bibliotekos vartotojų.  

Tinklaraštis „Geros knygos“ 

Bibliotekos „Facebook“ paskyra 



Savitarnos išdavimo paslauga pasinaudojo 17 proc. vartotojų, 

grąžinimo paslauga – 28 proc. vartotojų. Vartotojams patrauklu, kad 

savitarnos būdu paspartinamas dokumentų grąžinimo procesas. Vartotojai 

itin vertina galimybę grąžinti dokumentus bet kuriuo paros metu ir Bibliote-

kos nedarbo dienomis. Dokumentų grąžinimo įrenginiu 2012 m. pasinau-

dojo 16 proc. Bibliotekos vartotojų, 2 proc. daugiau nei 2011 m.  

Dokumentų grąžinimo įrenginys 

Išdavimas -  Grąžinimas savitarna 



Bibliotekos interneto svetainės panauda. 2012 m. Bibliotekos interneto svetainė-

je registruoti 232 289 virtualūs apsilankymai, 54 271 unikalūs lankytojai. Siekiant sukur-

ti platesnę informacijos ir kultūros paslaugų sklaidą teritorijos vartotojams, Bibliotekos 

interneto svetainėje publikuota daugiau virtualių parodų apie iškilius krašto žmones, 

svarbius įvykius Tai virtualios parodos apie kompozitorių Bronių Kutavičių, poetę Eleną 

Mezginaitę, teatrologą, vertėją, dramaturgą Giedrimundą Gabrėną. Vartotojams suda-

ryta galimybė apsilankyti virtualioje ekskursijoje po biblioteką. 

Peržiūrėti 240 242 svetainės puslapiai. 

Bibliotekos interneto svetainė lankyta iš 44 pa-

saulio šalių. Atnaujinta svetainė tapo patraukli 

mobiliųjų įrenginių savininkams: iš viso 337 apsi-

lankymai, iš jų 168 apsilankymai naudojant iOS 

operacinę sistemą (kompanijos „Apple“ produk-

tai), 145 naudojant „Android“ operacinę sistemą 

ir 9 apsilankymai naudojant „Windows Mobile“. 

Aktyviai lankyta Juozo Miltinio palikimo stu-

dijų centro interneto svetainė www.miltinis.lt. 

2012 m. iš viso užfiksuoti 3753 virtualūs apsi-

lankymai. Unikalių lankytojų buvo 2506. 

 

Bibliotekos interneto svetainė www.pavb.lt 

 

Virtuali ekskursija po biblioteką 

http://www.miltinis.lt/


3.2 Kultūrinės ir edukacinės programos  

Plėtodama projektinę veiklą, Biblioteka sėk-

mingai įgyvendino projektų ir programų, maži-

nančių gyventojų kultūrinę atskirtį, skatinančių 

skaitymą, mokymąsi visą gyvenimą, žinių atsi-

naujinimą ir kūrybiškumą, ugdančių toleranciją 

ir bendruomeniškumą.  

Skaitymo skatinimo programos. Įgy-

vendintas projektas XI tarptautinis literatūros 

festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema 

2012“, skirtas Maironio 150-osioms gimimo 

metinėms – įspūdingiausias metų renginys ne 

tik Panevėžio, bet ir Bibliotekos veiklos teritori-

joje kuriantiems literatams, literatūros mylėto-

jams. Dvi dienas vykusiuose festivalio rengi-

niuose dalyvavo per 60 rašytojų, literatūros kri-

tikų, knygų leidėjų, žurnalistų, aktorių, muzikų iš 

Lietuvos, Latvijos, Šveicarijos, Portugalijos. Iš 

viso festivalyje dalyvavo per 600 lankytojų.  

 

Kazimiero Barėno literatūrinės premijos teikimo iškilmės, kurių metu buvo apdovanota ketvir-

toji premijos laureatė Aleksandra Fomina už romaną „Mes vakar buvome saloje“.  

Premijos laureatė Aleksandra Fomina  Autografas Bibliotekai  

Konkursas „Skaitykime, vertinkime, iliustruokime“, kuriame Panevėžio regiono gyventojai indi-

vidualiu tekstu ar iliustracija įvertino pasirinktą 2011–2012 m. Lietuvos rašytojo kūrinį. Geriausi kon-

kurso tekstai ir iliustracijos pateikti Bibliotekos leidinyje Knygos mylėtojo kalendorius, 2013.  

Knygos mylėtojo kalendorius, 2013  Konkurso apdovanojimo akimirkos  



Programos bei akcijos „Rink įdomiausią knygą“, „Visa Lietuva skaito vaikams“, „Skaitau ir 

iliustruoju“, respublikinis vyresniųjų klasių moksleivių rašinio ir esė konkursas bei kitos priemonės for-

mavo vaikų ir jaunimo gebėjimus suprasti skaitymo naudą, kryptingai rinktis ir skaityti vertingą literatūrą.  

Tęstinio projekto „Literatūros ir kino dienos“ renginiai, tarptautinio festivalio „Poezijos pavasa-

ris 2012“ poezijos skaitymai po Urbšio ąžuolu, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro diena Pane-

vėžyje, 3-oji knygų mugė Bibliotekoje, kiti renginiai populiarino literatūrą, skatino įvairaus amžiaus 

žmonių skaitymą.  
Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2012“ akimirkos 

Edukacinės programos ir akcijos vai-

kams ir jaunimui. Vaikų socializacijos projek-

tas „Vasara su Bite“ (vykdomas antrus metus 

Vaikų ir jaunimo literatūros centre) siekia for-

muoti kryptingą vaikų skaitymą, ugdyti iniciaty-

vą ir kūrybiškumą, bendruomeniškumą bei tole-

ranciją. Projekto renginiai pritraukė į Biblioteką 

apie 600 jaunųjų lankytojų.  

Respublikinis vyresniųjų klasių moksleivių  rašinio ir esė konkursas. Juozo Urbšio visuo-

meninės minties ir kultūros centras nuo 2009 m. rengia respublikinius vyresniųjų klasių moksleivių 

rašinio ir esė konkursus naujosios Lietuvos istorijos tema.   

Neformaliojo vaikų ugdymo programos „Bibliotekinių žinių ABC“ ir „Jaunojo 3D animato-

riaus elementorius“. Biblioteka įsijungė į ES finansuojamą pilotinį projektą “Pasirenkamojo vaikų 

švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse”. Vaikai iš socialinės rizikos 

šeimų kuria įvairius darbus, žaidžia, bendrauja, lengviau integruojasi į bendraamžių kolektyvą ir ben-

dras veiklas.  
Projektas „Atvira jaunimo erdvės sukūrimas bibliotekoje“, skirtas savirealizacijos erdvės nerandantiems, įvairių pažiūrų, 

subkultūrų ir socialinės padėties 14 – 29 metų jaunuoliams. 

Vaikų ir jaunimo literatūros centras 

Atviros jaunimo erdvės atidarymo šventė 

Projektas „Vasara su Bite“  -  vaikų sukartas “Bitės 

namelis” 



Kitos kultūrinės programos. Siekiant suteikti galimybę giliau pažinti profesionaliąją kultūrą, turtinti asmenybę, 2012 m. organizuota įvairių renginių, paro-

dų, susitikimų su rašytojais, mokslo ir kultūros veikėjais. 2012 m. surengta 203 renginiai, iš jų 117 – parodos.  

Projektą „Švietėjiška Karkų šeimos gyvenimo idėja“, skirtą Mykolo Karkos 120-osioms ir Gedimino Karkos 90-osioms gimimo metinėms, įgyvendi-

no Bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras. Surengtas minėjimo vakaras Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje, parengta kilnojamoji 

dokumentų ir fotografijų paroda.  

Tęsiant bendradarbiavimą su Lietuvos muziejais, Lietuvos dailininkų sąjunga, 

įvairiais menininkais ar jų fondų saugotojais, surengta profesionalaus meno 

parodų: pirmojo profesionalaus Panevėžio dailininko Jono Vaičio tapybos 

darbų paroda, skirta jo 110-osioms gimimo metinėms, kūrybinio pro-

jekto „Peizažas tapyboje: nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. 

dailininkų“ tapybos darbų paroda, Jurgos Ivanauskaitės autorinių pla-

katų bei fotografijų parodos bendru pavadinimu „Sankryžos“.  

Nuo 2009 m. Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras rengia istorijos konferencijas Juozo Urbšio 

tėviškėje (Zaosės vnk., Čiūrų kaimas, Panevėžio raj.,), kurios vyksta kasmet rugpjūčio 23-ąją, kada minima Baltijos kelio di-

ena. 2012 m. konferencija Pasipriešinimas šiapus ir anapus ,,geležinės 

uždangos“ buvo skirta ,,Katalikų bažnyčios kronikos“ leidybos 40-

mečiui, taip pat Romo Kalantos aukos 40-ies metų sukakčiai paminėti.  

  

Parodos „Sankryžos“ atidarymo akimirkos.  

2012 m. konferencija Pasipriešinimas šiapus ir ana-

pus ,,geležinės uždangos“  

Konferencijos leidinys  



4.1. Mokymosi programos visuomenei ir bibliotekininkams 

4. Biblioteka – žinių sklaidos centras 

Mokymosi programos visuomenei. Šiuo atžvilgiu viena iš populiariausių Bibliotekos veiklų – gyventojų 

mokymas naudotis informacinėmis technologijomis gauti informacijos ir bendrauti. 2012 m. buvo stiprinamos 

„Bibliotekos pažangai“ veiklos – gyventojų mokymai dirbti kompiuteriu ir naudotis elektroninėmis paslaugomis. 

Siekiant užtikrinti šios paslaugos tęstinumą, Biblioteka dalyvavo „Bibliotekos pažangai“ konkurse 

„Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“.  Iš šio projekto lėšų įsigyta gyven-

tojų mokymams skirta kompiuterinę įrangą. 2013 metais numatoma vykdyti 20 mokymo programų, apmokyti 550 

gyventojai. 

Švietėjiško projekto „Pažinkime save“ renginiai pagerino sveikatos informacijos prieinamumą Panevėžio 

miesto ir apskrities gyventojams, skatino domėtis patikimais informacijos šaltiniais. Sveikatos specialistai ir stu-

dentai buvo mokomi naudotis elektroniniais sveikatos informacijos šaltiniais.  

Gyventojų gebėjimų rasti informacijos savišvietai, kvalifikacijai, darbui ir kūrybos ugdymui 2012 m. organizuoti įvairūs mokymai, tikslinės ekskursijos,  

1 014 valandų skirta išsamioms individualioms vartotojų konsultacijoms.  

Programos socialiai pažeidžiamoms grupėms. Biblioteka yra atvira visiems bendruomenės nariams, siekia būti patrauklia, teikti daugiau priemonių bei 

patogumų socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms (vyresniojo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems).  

Programos vyresniojo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems. Vienas iš Bibliotekos siekių – ugdyti vyresniojo amžiaus gyventojų skaitmeninio raštingumo 

įgūdžius. Panaudojant Bibliotekos technologinę infrastruktūrą, kompetentingus specialistus, buvo organizuoti mokymai senjorams dirbti kompiuteriu ir nau-

dotis elektroninėmis paslaugomis. Apmokyta 155 vyresniojo amžiaus gyventojai  

Edukacinės programos „Kūrybinės dirbtuvėlės“, „Gerumas mūsų širdelėse“, „Savaitė be patyčių“ ir kitos vykdytos Vaikų ir jaunimo literatūros centro kartu 

su Panevėžio specialiąja mokykla, 2012 m. pasirašius su ja bendradarbiavimo sutartį. Edukacinių programų tikslas – padėti negalią turintiems vaikams in-

tegruotis į skaitančiųjų bendruomenę.  

Kompiuterių klasė 



Teritorijos bibliotekų specialistų mokymai.  

2012 metais Apskrities biblioteka organizavo 15 kvalifikacijos tobulinimo renginių, apmokė 303 viešųjų bibliotekų specialistus.  

Partnerio teisėmis Biblioteka dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos projekte „Bibliotekų specialistų   mokymai“, kurį finansavo Kultūros 

ministerija.  

 

Surengti 2 seminarai: Elektroninės informacijos ištekliai ir efektyvus jų 

panaudojimas ir Bibliotekos paslaugų teikimas visuomenei.  

 

Seminaruose dalyvavo 197 viešųjų bibliotekų specialistai, iš jų 117 teritori-

jos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų.  

Vykdyti mokymai „Skaitmeninimas – vaizdo bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“ programos temas sudarė: kompiuterinė 

grafika: vektorinė ir rastrinė; skeneris ir skenavimo programos pagrindinės funkcijos; vaizdų redagavimo programa „Gimp“; PDF failo formatas, jo kūrimas ir 

panaudojimas; kultūros paveldo skaitmeninimo techniniai parametrai, pasiekiamumas ir prieinamumas. Buvo suformuota 10 grupių, kuriose mokėsi 

Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių, Utenos ir Apskrities bibliotekos specialistai. Mokymus parengė ir vedė Apskrities bibliotekos 

vyr. metodininkė Jovita Verbickienė.  

Bibliotekos specialistai teikė konsultacijas individualiai ir grupėms teritorijos bibliotekų darbuotojams įvairiais profesiniais klausimais.  

Mokymų dalyvaviai 



Apskrities bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymas.  

Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tampa neatsiejama bibliotekos veiklos dalimi. 2012 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kituose   

mokymuose dalyvavo 60 Bibliotekos darbuotojų. Tobulindami bendrąsias kompetencijas mokymų  dalyviai aktyviai ieškojo kitų mokymo formų – vyko indi-

vidualus mokymasis darbo vietoje, nuotolinis mokymasis, dalyvavimas konferencijose, verslo ir kitų institucijų organizuotuose seminaruose bei profesinėse 

išvykose. 

Pagal Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą  

Bibliotekos darbuotojai lankėsi Švedijos ir Danijos viešosiose bibliotekose.  

Dalyvaudami edukacinėje programoje Biblioteka – kultūrinės komunikacijos raiškos erdvė bendruomenei, Bibliotekos darbuotojai susipažino su Kroati-

jos, Juodkalnijos, Bosnijos Hercegovinos bibliotekų veikla. 

Danijos Koldingo miesto viešojoje bibliotekoje 

Švedijos Kalmaro miesto viešoji biblioteka 



4.2. Bibliotekos dalyvavimas tyrimuose  

1. Praktinės veiklos nustatytoje Teritorijoje problemų tyrimai, skirti bibliotekų valstybinio valdymo sprendimams rengti. 2012 m. Apskrities bibli-

oteka dalyvavo 3 tyrimuose, kuriuos organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir projektas „Bibliotekos pažangai“:  

 Tarpbibliotekinio skolinimo 

paslaugos panaudojimas ir perspek-

tyvos Lietuvos Respublikos viešosi-

ose bibliotekose. Tyrime dalyvavo 

Panevėžio apskr. (Panevėžio, Pasvalio, 

Kupiškio) ir Utenos apskr. (Anykščių, 

Zarasų, Visagino) savivaldybių viešosi-

os bibliotekos.  
 Lietuvos autorių originalios grožinės 

literatūros, išleistos 2011 m., įsigijimo 

ir panaudojimo viešosiose bibli-

otekose tyrimas. Tyrimo tikslai – 

nustatyti, kokią dalį iš 2011 m. bibli-

otekose įsigytos grožinės literatūros su-

daro originali Lietuvos autorių grožinė 

literatūra, apibrėžti originalios grožinės 

lietuvių literatūros žanrinę struktūrą, 

išanalizuoti šios  literatūros panau-

dojimą.  

 Projekto „Bibliotekos pažangai“ povei-

kio vertinimo veiklos tęstinumo ban-

domasis tyrimas Bibliotekų viešos inter-

neto prieigos poveikis vartotojams. Ty-

rimo tikslas: išsiaiškinti viešosios interneto 

prieigos (VIP) vartotojų nuomonę apie nau-

dojimąsi kompiuteriu ir internetu, naudoji-

mosi įgūdžius, tikslus ir naudas, VIP 

paslaugos įvertinimą. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka  



2. Viešųjų bibliotekų praktinės veiklos tyrimai ir veiklos vertinimai. 2012 m. atlikti teritorijos bibliotekų praktinės veiklos tyrimai ir veiklos vertin-

imai, atskleidžiantys Teritorijos bibliotekų veiklą, Panevėžio miesto ir rajono bibliotekų fondų padėtį, 

saugomo dokumentinio kultūros paveldo skaitmenin-

imo poreikį ir darbuotojų kvalifikacijos poreikius. 

Visuomenei gerai žinomi ir didelio susidomėjimo 

sulaukiantys dokumentinio paveldo, saugomo 

nustatytoje teritorijoje, tyrimai.  

Nuo 1998 m. Biblioteka rengia mokslines konferenci-

jas, skirtas knygos ir bibliotekų raidos Panevėžio re-

gione tyrinėjimams. Organizuota 13 konferencijų, 

perskaityta per 130 pranešimų, parengtos ir išleistos konferencijų 

medžiagos publikacijos. 2012 m. konferencija Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai  

epistoliniame palikime, Biblioteka pradėjo mokslinių konferencijų ciklą, skirtą egodokumentinio 

paveldo, kuriam priskiriama autobiografinė raštija pirmuoju asmeniu (laiškai, atsiminimai, dienoraščiai, kelionių aprašymai ir kt.), aktualiza-

vimui ir sklaidai. Prelegentų pranešimuose apžvelgta Lietuvos egodokumentinio paveldo tipologija ir tyrimai (prof. dr. Arvydas Pacevičius, Vilniaus uni-

versitetas), kituose pranešimuose atskleista plati Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo įvairovė šio krašto žmonių kore-

spondencijoje – Pilypo Žukausko-Naručio, Julijono Lindės-Dobilo, Petro Būtėno, Vytauto Bičiūno, Povilo Zulono, Liūdo Ur-

bonavičiaus-Urbonaičio, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Keliuočio, Juozo Milt-

inio, Masiulių šeimos.  

Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotojai tyrinėjo Bibliotekoje saugomą rank-

raštinį paveldą, atliko jo  mokslinį aprašymą ir analizę. Darbai vykdomi remiantis Li-

etuvos bibliotekose naudojama vieninga rankraščių fondų mokslinio sutvarkymo 

metodika. 2012 m. ištirti, aprašyti ir moksliškai sutvarkyti 905 saugojimo viene-

tai rankraštinių dokumentų, tyrinėjimo rezultatai pateikiami konferencijose, 

seminaruose, publikacijose. 
Iliustracijoje: 

Seniausias lietuvių kalba rašytas laiškas Bibliotekos fonde: 

Vienožinskis, Justinas. Laiškas Kotrynai Jonelytei. Krokuva – Panevėžys. 1908 12 05. PAVB RKRS F134. 

Konferencijos dalyviai ir svečiai  

Bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos centro dar-

buotoja A. Palionienė skaito pranešimą 



5. Atstovavimas ir partnerystė 

5.1 Dalyvavimas kitų institucijų projektuose ir ryšių stiprinimas 

Panevėžio regiono visuomenei Biblioteka pristatoma per vykdomą  projektinę veiklą – įvairius kultūrinius renginius, žymius užsienio ir Lietuvos 

meno ir kultūros veikėjų pristatymus, pritraukiančius įvairaus amžiaus gyventojų grupes, naujas elektroninės paslaugas, gyventojų mokymus ir konsultavimus 

įsisavinant informacines technologijas, galimybe virtualiai naudotis suskaitmenintu Panevėžio regiono kultūros paveldu, edukacines veiklas. Panevėžio 

miesto savivaldybės vykdytame tyrime „Panevėžio miesto gyventojų kultūriniai poreikiai“ Biblioteka panevėžiečių įvertinta kaip viena lankomiausių kultūros 

įstaigų mieste, teikianti kokybiškiausias paslaugas miesto ir regiono gyventojams.  

Dalyvavimas kitų institucijų projektuose. Lietuvos mokslų akademijos diena. Bibliotekos direktorė Rima Maselytė nuo 2003 metų yra šio 

renginio organizacinės grupės narė, vadovauja Humanitarinių mokslų sekcijai. 2012 m. Lietuvos mokslų akademijos dienos Panevėžyje metu visuomenei  

buvo pristatyta Vrublevskių bibliotekos skaitmeninimo projektai, kūrybinės  industrijos: miesto poreikiai ir galimybės. 

Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse. Biblioteka dalyvauja Ugdymo plėtotės centro pro-

jekte, kurio partneris yra  Panevėžio miesto savivaldybė su ugdymo programomis – Jaunojo 3D animatoriaus elementorius (12-17 metų jaunimui) ir Bibli-

otekinių žinių ABC (7-10 metų vaikams). 

Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė. (JAV Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedra kartu su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių kalbos bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektas). Renkama informacija, sukurtas 

atskiras rankraščių fondas.  

 Lietuvių egzodo paveldo likimai (Išeivijos instituto projektas). Teikiama informacija apie Bibliotekoje lietuvių išeivių rankraščių rinkiniuose  

saugomus dokumentus, kuriamam pasaulio lietuvių archyvų žinynui „Sietynas“.  

Labdaros ir paramos fondo Mažojo princo fondas  iniciatyva „Visa Lietuva skaito vaikams“. Į šią švietėjišką ir socialinę savanorišką iniciatyvą 

Biblioteka įsijungė paskirdama koordinatorių, skleidžiantį iniciatyvas, idėjas, inicijuojantį renginius, akcijas, mokymus regione. 



Pranešimai. 2012-aisiais Bibliotekos darbuotojai įvairiose konferencijose bei seminaruose perskaitė 7 pranešimus, pristatydama Bibliotekoje saugomą 

kultūros paveldą, kultūrines iniciatyvas . Pažymėtinas 2012 m. rugpjūčio 8-9 d. IFLA lydinčioje konferencijoje „Libraries in Networks: Creating, Participat-

ing, Co-operating  perskaitytas pranešimas: Cultural Heritage – For the Needs of Society: Experience of Panevėžys County Library (Angelė Mikelinskai-

tė). Pranešime pristatyti du valstybės saugomi kultūros paveldo objektai – kuriuose dabar veikia Juozo Miltinio palikimo studijų centras ir Juozo Urbšio 

visuomeninės minties ir kultūros centras.  

Teritorijos viešųjų bibliotekų institucinių ryšių stiprinimas. Teritorijos bibliotekų in-

stituciniai ryšiai buvo stiprinami formuojant bendrą informacinę erdvę, skatinančią teritorijos bibliotekų 

ryšius ir tarpusavio pažinimą. 

Anykščių diena Bibliotekoje – tai bendras Apskrities bibliotekos ir Anykščių L. ir S. Didžiulių 

savivaldybės viešosios bibliotekos projektas, kurio metu Anykščių kultūros įstaigos turėjo galimybę 

pristatyti Panevėžio bendruomenei ir Panevėžio teritorijos bibliotekininkams savo veiklą. Dalyvavo 

Panevėžio ir Anykščių miestų merai, bibliotekų ir muziejų darbuotojai, būrys anykštėnų kultūros 

žmonių.  

Savivaldos savaitė bibliotekose - vykdytas kartu su Panevėžio miesto savivaldybe ir Panevėžio miesto savivaldybės viešąja biblioteka. Renginio 

tikslas – surengti bibliotekose Panevėžio miesto savivaldybės įvairių sričių specialistų susitikimus su miesto bendruomene. Buvo parengta ir išplatinta 

bendra susitikimų programa, susitikimai vyko Apskrities bibliotekoje ir Panevėžio miesto filialuose.  

Anykščių diena Bibliotekoje  

Anykščių diena Bibliotekoje  



5.2 Veiklos įvertinimas 

Pastaraisiais metais Biblioteka tapo geriau matoma visuomenės, daugėjo jos partnerių. Vykdomų projektų, akcijų, konkursų bei renginių įvairovė atliepia 

visuomenės poreikį ir įgauna inovatyvumo, verslumo ir netradicinės, tačiau socialiai motyvuotos, patrauklios bibliotekinės veiklos požymių. Atleiptą 

visuomenės poreikį ir partnerystę su įvairiomis miesto, regiono, kultūros, švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijos perteikia gautos padėkos 

bibliotekos vardu.  

Pažymėtina Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyriaus 

veikla. Skyrius už aktyvų dalyvavimą LBD veikloje, naudingą bendradarbiavimą su visuomeninėmis organizacijomis ir sėkmingus 

bendros veiklos rezultatus bei aktyvų indėlį puoselėjant bibliotekininko profesiją, tapo 2011 metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų 

draugijos skyriaus konkurso paskatinamosios premijos laimėtoju. Šiuo metu draugijai priklauso 40 narių.  

2012 metais švęsdama 90-uosius gyvavimo metus, įvertindama nuveiktus darbus Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešoji biblioteka turi kuo didžiuotis. Bibliotekoje vykdoma veikla ir jos darbuotojų darbas pastebėtas ir 

įvertintas valstybės mastu – sulaukta reikšmingų apdovanojimų ir padėkos raštų.  

Už kultūros puoselėjimą, už aktyvią veiklą ir įvairiapusius nuopelnus plačiajai visuomenei ir Lietuvos bibliotekininkų bendruomenei Bib-

liotekos direktorė įvertinta ir apdovanota: 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Garbės 

ženklas direktorei Rimai Maselytei įteiktas už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias 

bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant 

kultūrinę ir dvasinę aplinką. 

 Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai apdovanota ir 

įvertinta: 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukime  

Lietuvai“ apdovanota Genovaitė Astrauskienė už pilietinę iniciatyvą 

valstybės stiprinimo labui.  

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekos direktorė R. Maselytė 

(viduryje) 
Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja 

G. Astrauskienė (viduryje)  

LBD padėkos raštas 



 
6. Bibliotekos bendruomenė 2012 metais 

 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos kolektyvas 2012 m. 



 

Informaciją parengė 

Bibliotekų vadybos ir rinkodaros skyrius 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešoji biblioteka 2013 m. 

Vladas Kudaba. Ex libris Aido draugijai — 100.  

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2006 m. 


