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Atrijaus terasoje

Įžanga
2014 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) siekė užtikrinti galimybę gyventojams gauti
naujausią informaciją. Biblioteka kiekybiškai ir kokybiškai atnaujino dokumentų fondus, sudarydama prieigą vartotojams prie spausdintinių ir elektroninių dokumentų, duomenų bazių. Buvo tęsiami kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo darbai, perkeliant į virtualią erdvę rašytinį krašto kultūros paveldą.
Bendradarbiaudama su mokslo ir kultūros institucijomis, verslo sektoriumi, Biblioteka įgyvendino veiksmingų skaitymo skatinimo ir skaitmeninės atskirties mažinimo, mokymosi visą gyvenimą projektų, akcijų, sėkmingai teikė informacines ir kultūros paslaugas gyventojams, kurios buvo realizuojamos per informacines, kultūrines ir edukacines programas.

Biblioteka siekė šių paslaugų kokybės gerinimo Panevėžio ir Utenos apskričių (toliau – teritorijos) viešosiose
bibliotekose.
Ši veikla buvo įgyvendinama teikiant praktinę pagalbą
savivaldybių viešosioms, mokyklų bibliotekoms, organizuojant specialistų mokymus ir jų kompetencijų plėtrą,
skleidžiant gerąją patirtį, stiprinant bibliotekų atstovavi-

mo veiklas, vykdant taikomuosius bibliotekų veiklos tyrimus.
Panevėžio apskritis

Utenos apskritis

1. Informacinis vartotojų aprūpinimas
1.1. Informacijos išteklių formavimas ir fondo atnaujinimas
Bibliotekoje sukaupta 495 150 fiz. vnt. 189 052 pavadinimų įvairių rūšių dokumentų. Dokumentų fondo atskleidimo Bibliotekos elektroniniame kataloge
rodiklis – 95 proc.

Kalbinė fondo sudėtis – lietuvių kalba 71,7 proc., rusų kalba – 19,1 proc., anglų kalba – 4,6 proc., prancūzų kalba – 1 proc.,
vokiečių kalba – 1,5 proc., kitomis kalbomis – 2,1 proc. Didžiausią fondo dalį (73 proc.) sudaro įvairių mokslo šakų leidiniai. Grožinė ir ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūra – 27 proc.
Unikaliausia fondo dalis – rašytinis krašto kultūros paveldas – tai publikuoti ir rank-

Bibliotekos fondo teminė sudėtis ir kaita procentine išraiška
Mokslo šaka

raštiniai dokumentai, turiniu, leidimo vieta, autoryste, knygos ženklais ar kitais požy-

Metai

miais susiję su Panevėžio kraštu; žymių krašto žmonių asmeninės bibliotekos (12 ko-

2012

2013

2014

Bendrasis skyrius

6,7

6,6

6,6

Filosofija, psichologija

3,5

3,4

3,5

Religija, teologija

3,2

3,2

3,2

14,8

14,8

14,7

4,3

4,2

4

Taikomieji mokslai, technika, medicina

12,9

12,7

12,5

riems asmenims. Pats kolekcijos

Menas, fotografija, sportas

14,7

14,8

15

savininkas fiksavo knygų įsigijimo

8

7,9

8

istorijas, aplinkybes, datą, vietą,

26,6

27

27,1

5,3

5,4

5,4

Socialiniai mokslai
Matematika, gamtos mokslai

Kalbotyra, filologija
Grožinė ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų literatūra
Istorija, geografija

lekcijų); rankraštiniai dokumentai (162 fonduose yra 18 269 laik. saugojimo vienetų).
2014 m. šie fondai pasipildė bibliofilo Eugenijaus Rimgaudo Banio dovanota asmenine
donelaitikos kolekcija. Didesnę kolekcijos dalį sudaro spaudiniai (135 fiz. vnt.).
Kolekcijos vertę pakelia knygose
esantys knygos ženklai, autografai, žymos apie priklausymą įvai-

kai kur – įsigijimo kainą ir kitą įdomią informaciją, kuri gali būti
svarbi knygotyrininkams.
E. R. Banys pristato donelaitikos kolekciją

Bibliotekos fondo atnaujinimas. Bibliotekos fondas 2014 m. papildytas 8326 fiz. vnt., 2986 pavadinimų dokumentais.
Bibliotekos fondas 2012-2014 m.(fiz. vnt.)
Yra 2014
m.

Gauta

Gauta

Gauta

2012

2013

2014

Knygos ir serialiniai leidiniai

9229

8216

7531

440622

Rankraščiai

584

610

280

18269

Mikrokopijos

0

0

0

4

Kartografiniai dokumentai

15

15

23

668

Spausdintinių natų dokumentai

81

100

163

19715

Vaizdiniai dokumentai

86

29

14

386

Garsiniai regimieji dokumentai

296

564

301

14172

Duomenų bazės fizinėse laikmenose

0

0

0

3

Elektroniniai dokumentai

13

13

14

422

Kiti dokumentai

0

0

0

889

Iš viso:

10304

9547

8326

495150

Dokumentų rūšys

Vidutinė Bibliotekos įsigytos knygos kaina augo – nuo 25 Lt 2012 m.
iki 28,5 Lt. 2014 m., todėl Biblioteka dėjo visas pastangas, kad reikalingi leidiniai būtų įsigyjami pačia mažiausia kaina – perkant tiesiogiai iš leidėjo.

Dokumentų fondo atnaujinimas 2014 m.

Valstybė s biudže to lė šos

3228;
40%

Kitos lėšos

Neatlygintinai gauta (dovanos ir kt.)

4493;
56%

325;
4%

Valstybės biudžeto lėšos yra pagrindinis dokumentų fondo atnaujinimo šaltinis. Panaudodama šias lėšas Biblioteka įsigijo 2684 spaudinių, vaizdo ir

garso dokumentų ir 2015-iems metams užprenumeravo 1809 fiz. vnt. periodinių leidinių.
Kitos lėšos (spec. lėšos, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, delspinigiai) sudarė 9197 Lt.
Kiti dokumentų atnaujinimo šaltiniai. Tai dovanos ir parama knygomis gauta iš Bibliotekos skaitytojų, svečių, ekskursijų lankytojų, knygų autorių,
redakcijų, aukštųjų mokyklų.

Bibliotekos elektroninio katalogo sudarymas.

Bibliotekos elektroniniame kataloge yra per 466 tūkst. bibliografinių įrašų (toliau – BĮ). Net

95 proc. visų dokumentų yra pasiekiami per elektroninį katalogą.
Išsamią informaciją apie Panevėžio miesto, iš dalies rajono ir apskrities istoriją, kultūrą, aktualijas, žymius žmones rasite Bibliotekos elektroninio katalogo lokalioje Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografijos duomenų bazėje. 2014 m. bazė papildyta 6204 bibliografiniais įrašais.

2014 m. pradėti kurti įrašai iš
portalo Aukštaitijos internetinė
naujienų agentūra (AINA).

Iš

portalų bernardinai.lt ir AINA
aprašomi straipsniai yra kopijuojami, kopija (visatekstis do-

kumentas)

prisegama

prie

straipsnio aprašo Bibliotekos
elektroniniame kataloge.
2014 m. prisegti 807 visateksčiai dokumentai.

Elektroninio katalogo vaizdas Bibliotekos interneto svetainėje.

Biblioteka prisideda prie Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (toliau – NBDB) pildymo. 2014 m. iš Panevėžyje leidžiamų periodinių leidinių –
Sekundė, Panevėžio rytas, Sandrava eksportuoti 2065 įrašai. Pradėti siųsti įrašai ir iš laikraščio „Babilonas“ bei 2014-aisiais leidybą atnaujinusio žurnalo
„Senvagė“.

1.2. Krašto kultūros paveldas: skaitmeninimas, prieinamumas ir viešinimas
2014 m. buvo tęsiami skaitmeninio turinio kūrimo ir jo bibliografinio aprašymo darbai. Suskaitmeninta per 900 knygų, periodinių leidinių ir rankraštinių
dokumentų, saugomų Bibliotekoje bei Panevėžio miesto atminties institucijų fonduose, privačiose kolekcijose.

Kultūros paveldo prieinamumas visuomenei:
Paveldo fondo prieinamumas LIBIS kataloge:
publikuoto
98 proc.
rankraštinio

61 proc.



Įrašų skaičius Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografijos duomenų bazėje: 96 356



Skaitmenintų vaizdų prieinamumas virtualioje erdvėje

39 proc.

Virtualios elektroninio paveldo sistemos duomenų bankas bei portalas www.epaveldas.lt.

Interneto svetainė www.epaveldas.lt

2014 m. į šį portalą patalpinta 200 skaitmenintų dokumentinio paveldo objektų (viso 2524 objektai). Suskaitmeninti rankraštiniai dokumentai iš Bibliotekos
Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomų Elenos Gabulaitės, Kazimiero Barėno, Juozapo Gudavičiaus, Henriko Mazūro asmeninių rinkinių. Portalo vartotojai 2014 m. atsisiuntė 24 450 dokumentinio paveldo objektų (49 716 vaizdų), esančių atviroje prieigoje.
Bibliotekos skaitmeninis turinys visuomenei prieinamas ir Europos skaitmeninės bibliotekos
(EUROPEANA) interneto svetainėje.
Juozo Miltinio palikimo studijų centro (toliau – Centras) virtuali skaitmeninto kultūros paveldo informacinė sistema www.miltinis.lt. Ši
suteikia prieigą internete prie Centre saugomų kultūros paveldo vertybių. 2014 m. į portalą www.miltinis.lt įkelta 1 120 skaitmenintų dokumentų objektų (viso 18440 rankraščių, spektaklių fotonuotraukų,
teatro dienoraščių ir kitų dokumentų skaitmenintų vaizdų su aprašomaisiais duomenimis).
J. Miltinio palikimo studijų centro interneto
svetainė www.miltinis.lt
Interneto svetainė www.europeana.eu

Viešinimas.

Publikuoto ir rankraštinio Panevėžio regiono kultūros paveldo viešinimui Bibliotekoje buvo rengiamos stacionarios ir virtualios parodos,

organizuoti 29 renginiai. Bibliotekos vykdytos veiklos regiono paveldo išsaugojimo srityje ir įvairių su Panevėžio kraštu sietinų leidinių Bibliotekos fonduose
pristatymui, publikuota 13 straipsnių įvairiuose leidiniuose bei virtualioje erdvėje. Išlesti ar inicijuoti leidybai 3 leidiniai. Skaityti pranešimai konferencijose ir
seminaruose.

Tyrimai.

Nuo 1998 m. Biblioteka rengia mokslines konferencijas, skirtas kraš-

to paveldo aktualizavimui ir sklaidai. 2012 m. pradėtas naujas mokslinių konferencijų ciklas, skirtas egodokumentiniam paveldui. 2014 m. trečioji šio ciklo
mokslinė konferencija „Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo
Panevėžio iki Paryžiaus“ buvo organizuota kartu su partneriu – Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu.

Rašytinio paveldo tyrinėjimų konferencijos pranešėjai ir dalyviai

Tęsiant Bibliotekoje saugomo rankraštinio dokumentinio paveldo mokslinio aprašymo ir analizės darbus, 2014 m. sutvarkyti asmenų archyvai:
Muzikos pedagogo, choro dirigento, kompozitoriaus Vytauto Vilkončiaus (1930–1962) ir pedagogės, Vilniaus pedagoginio universiteto doc. dr. Silvijos Vilkončienės (g. 1929 m.) šeimos fondas

F154;
Poeto Sigito Gedos (1943–2008) fondas F128;
Rašytojo Mykolo Sluckio (1928–2013) fondas F148;
Pedagogės Irenos Smilgaitės (1931–2010) fondas F145;
Žurnalistės Jūros Marijos Baužytės (g. 1933 m.) fondas F139;
Vargonininko, dirigento, kompozitoriaus Juozo Gudavičiaus (1873–1939) fondas F103.

Pirmasis tarpukario Lietuvos kariuomenės orkestras vadovaujamas
Juozo Gudavičiaus. Alytus, apie 1920 m. PAVB RKRS F103-44

Leidiniai. 2014 m. Biblioteka išleido ar inicijavo leidybai 3 leidinius:
1. Jaunųjų kūrėjų almanachas išleistas įgyvendinant bendrą Bibliotekos ir partnerių tęstinį pro-

3. Bibliotekos inicijuotas leidybai Retų knygų ir rank-

2. Bibliotekos XIV mokslinės konferenci-

raščių skyriuje saugomo kunigo Juozo Stakausko

jos pranešimų medžiaga

rankraštis, kuriame daug istorinių žinių apie XX a.
pirmos pusės įvykius Panevėžyje. Leidybai parengė

jektą „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“

Lietuvos istorijos instituto mokslininkai.

Nevėžis, 2013 : jaunųjų kūrėjų almanachas /
[sudarytoja Solveiga Skaudienė ; redaktorius Arnoldas
Simėnas]. - Panevėžys : [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka], 2014
(Panevėžys : Reklamos forma).
Panevėžio kraštas ir žmonės amžininkų
atsiminimuose = [Panevėžys region and
its people in the memoirs of contemporaries] : [konferencijos medžiaga, 2013 10
16] / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja
Margarita Mašalienė ; vertėja Virginija Švedienė ; dailininkė Asta Radvenskienė]. Panevėžys

Parodos.

Stakauskas, Juozas. Trys lietuvių tautos
pagrindai: iš [kunigo, visuomenės veikėjo]
atsiminimų [atsiminimų originalo saugojimo
vieta PAVB RKRS]. Sudarė Gediminas
Rudis. Vilnius

Tradiciškai rankraštinių dokumentų, fotografijų, knygų, meno kūrinių parodomis paminėtos žymių kraštiečių jubiliejinės sukaktys. Išskirtinio dė-

mesio sulaukė parodos iš žymių krašto asmenų rankraščių fondų, saugomų bibliotekoje: aktoriaus Donato Banionio 90-mečiui, rašytojo Petro Zablocko 100
-ečiui, žymiausio šiuolaikinio lietuvių filosofo Arvydo Šliogerio 70-mečiui ir kitos. Pristatant Biblioteką projekto „Panevėžys – 2014 metų Lietuvos kultūros
sostinė“ programoje, parengta paroda režisieriaus Juozo Miltinio asmenybės ir veiklos atminimui „Karališkai pas Miltinį“. Vėliau paroda eksponuota Biržų,
Pasvalio, Kupiškio raj. Savivaldybių viešosiose bibliotekose.
Informacijos sklaidai apie Panevėžio regiono žymias asmenybes, regiono istoriją, kultūrą, paveldą pasiteisino virtualios parodos. Viena reikšmingiausių – „Panevėžio kraštas Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918)“, skirta 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios paminėjimui.

1.3. Virtualios bibliotekos link
Svarbiausi 2014 m. Bibliotekos veiklos pokyčiai:

Sukurta naujų erdvių Bibliotekos lankytojams:





Išaugo Bibliotekos virtualių lankytojų skaičius, vartotojų naudojimasis interaktyviomis paslaugomis – dokumentų rezervavimo, užsakymo, grąžinimo termino pratęsimo, „Klausk bibliotekininko“ paslaugomis ir kt.;



Poetės Elenos Mezginaitės kertė – kameriniams renginiams,
bendravimui;



Įsigijus koncertinį fortepijoną – erdvė muzikos projektams.

Išaugo vartotojų atliktų paieškų skaičius, padidinus Bibliotekos išteklių prieinamumą EK;



Išplėsta paslaugų vartotojams pasiūla: gauta 10 elektroninių knygų skaityklių.

Elektroninės knygų skaityklės ypač populiarios Bibliotekoje besilankančio
jaunimo tarpe

Poetės Elenos Mezginaitės kertė Bibliotekoje

Įgyvendinta išskirtinių edukacinių ir kultūrinių projektų, įvertinus tai, kad vis dažniau žinių šaltiniu tampa naujos kultūrinės patirtys.

Bibliotekos paslaugų vartotojai. 2014 m. per vieną dieną Bibliotekoje vidutiniškai apsilankė 651 lankytojas.
Vartotojų aptarnavimo rodikliai
Vertinimo kriterijus
2013
33
16 716
385 733

Registruota vartotojų
Lankytojų skaičius

Kriterijaus reikšmė
2014
skirtumas
16 527
419 268

– 189
+ 33 535

Vartotojų sudėtis pagal užsiėmimą

iš jų:
fizinių

189 793

189 720

– 73

virtualių

195 940

229 548

+ 33 608

420 385
72 943

403 969
70 676

– 16 416
– 2 267

3 745

5 144

+ 1 399

650

62

– 88

62

63

+1

30 000

38 489

+ 8 489

Išduota dokumentų
Įvykdyta informacinių užklausų
iš jų elektroninėmis priemonėmis
Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos
įvykdyta kitų bibliotekų užklausų
Atlikta paieškų prenumeruojamose duomenų bazėse

Tarpbibliotekinis abonementas.

Jo paslaugomis naudojosi 48 Bibliotekos abonentai, vartotojai. Gautos 562 užklausos iš kitų bibliotekų.

Išsiųsti 549 dokumentai: 447 originalai ir 102 kopijos. Bibliotekos vartotojų pageidavimu kitoms bibliotekoms išsiųstos 63 užklausos, gauti 54 dokumentai. Daugiausia užsakytų leidinių buvo skirti mokymuisi, studijoms: vadovėliai, monografijos.

Elektroninės paslaugos. Bibliotekos interneto svetainė (www.pavb.lt) – veiksminga priemonė informacijos išteklių sklaidai. Sistemingai 2 kartus
per mėnesį vartotojai buvo informuojami apie naujai gautus leidinius, rengtos virtualios teminės parodos, informavimui apie naujas paslaugas, gautus vertingus leidinius pasitelkti socialiniai tinklai: paskyra Facebook ir tinklaraštis „Geros knygos“.
2014 m. dažniausiai vartotojai naudojosi šiais Bibliotekos interneto svetainėje pateikiamais elektroninės informacijos ištekliais ir paslaugomis:
 bibliotekos elektroninis katalogas

Vartotojai itin gerai įvertino
elektroniniame kataloge pateikiamus mokymuisi bei studijoms skirtų dokumentų turinių
vaizdus. Šiuo metu galima
peržiūrėti

2000

dokumentų

turinius.

 prenumeruojamos ir laisvos prieigos duomenų bazės

Biblioteka vartotojams suteikė prieigą prie 20 prenumeruojamų duomenų bazių (toliau – DB). 2014 m. nuotoline prieiga naudojosi 70 vartotojų. Prenumeruojamose DB vartotojai atliko 38 489 paieškų, peržiūrėjo 12 016 įrašų. Populiariausia DB išlieka EBSCO. Aktyviai naudotasi lietuviška teisinės praktikos paieškos sistema su integruota teisės aktų paieška Infolex.
Biblioteka skatino naudojimąsi DB organizuodama mokymus vartotojams, Panevėžio Kolegijos studentams bei dėstytojams pagal jų dėstomus dalykus.
Bibliotekos interneto svetainėje atnaujinta informacija apie DB bei jų naudojimo instrukcijos, nuolat informuota apie testuojamas DB. Vyko individualios
vartotojų konsultacijos.

 Virtualios parodos

Bibliotekos interneto svetainėje vartotojai galėjo lankyti 19 virtualių parodų. 2014 m. parengtos ir visuomenei pateiktos 4 naujos virtualios parodos:
1. Japonijos ambasados dovanos bibliotekai;
2. Donatas Banionis. Asmenybės portretas;
3. Panevėžio kraštas Pirmojo pasaulinio karo metais
(1914–1918);

4. Menų ir kūrybos terapija – sveikatai be receptų.

Interaktyvios paslaugos.

Vartotojai aktyviai naudojosi

savitarnos paslaugomis. 2014 m. išaugo dokumentų užsakymo,
rezervavimo, gražinimo termino pratęsimo per Bibliotekos elektroninį katalogą skaičius.
Užsakyta 18 321 fiz. vnt. dokumentų, rezervuota 12 289 fiz. vnt.
Vidutiniškai įsigyta tik 2,7 vnt. vieno pavadinimo dokumentų, rezervuojamų dokumentų sąraše – 5 500 rezervuojamų egz. dokumentų.
Automatinio informavimo pranešimų apie dokumentų pratęsimo
terminus paslauga pasinaudojo 90 proc. Bibliotekos vartotojų.
Dokumentų išdavimo ir grąžinimo savitarnos įrenginiais pasinaudojo 37 proc. Knygų grąžinimo įrenginiu, veikiančiu Bibliotekos
nedarbo metu naudojosi – 30 proc. aktyviųjų abonentų.
Aktyviausiai šiomis paslaugomis naudojosi studentų ir bendrųjų
vartotojų grupė.

Virtualios parodos „Donatas Banionis. Asmenybės portretas“ vaizdas Bibliotekos interneto svetainėje

1.4. Edukacinė veikla – atradimų džiaugsmas ir naujos patirtys
Biblioteka 2014 m. įgyvendino įvairių kultūrinių, švietėjiškų ir edukacinių programų.

Sėkmingiausi edukaciniai projektai ir veiklos
Projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose/Bibliotekos jaunimui “

Tęstinis projektas „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna
„Nevėžis“

Vyko intensyvūs savęs pažinimo, komandinio darbo įgūdžių, savanorystės

Brandus ir jaunųjų kūrėjų ieškojimus bei iniciatyvas puose-

pradmenų mokymai, kuriuose dalyvavo 25 nesimokantys ir nedirbantys 18-29

lėjantis projektas. 2014 m. išleistas ir pristatytas pirmasis

metų jaunuoliai – savanoriai. Vėliau savanoriai dalyvavo praktikoje „Vaikų užim-

regiono jaunųjų kūrėjų almanachas „Nevėžis, 2013“.

tumo organizavimas“, talkino įvairiose Bibliotekos veiklose.

Projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą
bibliotekose/Bibliotekos jaunimui “ dalyviai

Apdovanoti projekto dalyviai literatai ir almanacho iliustratoriai

Projektas Atvira jaunimo erdvė „Savas
kampas“ Bibliotekoje
14-29 metų jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti prancūzų kalbos mokymuose pradedantiems, paskaitose, diskusijose, edukaciniuose užsiėmimuose.

Prancūzų kalbos užsiėmimas Atviroje jaunimo erdvėje

Vykdytus projektus rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įvairios kultūros ir mokslo
institucijos, Panevėžio miesto savivaldybė, verslo sektorius. Apskrities bibliotekos veiklų rėmėju 2014 m. tapo Europos Parlamento narys Antanas Guoga.

1.5. Renginiai – kultūros erdvė visiems
2014 m. organizuota 249 įvairių renginių, iš jų 133 parodos. Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 17 000 gyventojų.

Įsimintiniausi renginiai, parodos, akcijos
Projektas „Jaunųjų talentų sugrįžimai iš Europos kultūros centrų

XII tarptautinis literatūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema

į gimtąjį Panevėžį“

2014“

Tai naujas Bibliotekos projektas, kuriuo inicijuotas užsienio šalyse studi-

kaip kultūros pažinimo, asmenybės lavinimo bei tobulėjimo priemonę.

juojančių ar dirbančių jaunųjų talentų kūrybos pristatymas Bibliotekoje.

Dalyvavo daugiau kaip 70 literatūros kūrėjų iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Vienas įspūdingiausių metų renginių, reprezentavęs skaitymą

Iškilmingas XII festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema 2014“ baigiamasis premijų ir prizų
teikimo vakaras

Prasmingos ir įvairiapusiškos 2014 m. kultūrinės programos stiprino Bibliotekos
kaip žinių, informacijos šaltinio ir bendravimo erdvės reikšmę gyventojams.
Į I-ąjį šio ciklo koncertą visuomenę kvietė Milda
Tubelytė (mecosopranas-Lietuva, Vokietija) ir Panevėžio Vytauto Milkalausko menų gimnazijos
moksleiviai

Projekto „Panevėžys – 2014 metų Lietuvos kultūros sostinė“ renginiai supažindino
su užsienio šalių – kultūros sostinės viešnių literatūra ir jos kūrėjais. Bendradarbiaujant
su Prancūzų institutu Lietuvoje, Norvegijos, Danijos ir Švedijos Karalysčių ambasadoms
mūsų šalyje, Bibliotekoje organizuoti renginiai, pristatantys šių šalių kultūrą ir literatūrą.

Vienas Lietuvos kultūros sostinės renginių – Atrijaus terasoje veikusi danų filosofo Sioreno Kierkegoro asmenybę ir dvasinį palikimą atskleidžianti paroda

Kristijono Donelaičio gimimo 300 metų
sukakties minėjimo renginiai: klasiko
Paroda „Magni Ducatus Lithuaniae“ – tai įspūdinga senųjų

kūrinių skaitymai, spaudinių ir meno kūri-

žemėlapių ir graviūrų paroda iš privačios kolekcijos, kurioje

nių paroda „Donelaitika“, kilnojamoji paro-

eksponuoti XVI-XVIII a. Lietuvos žemėlapiai.

da „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų
ratas“ (iš MA Vrublevskių bibliotekos rinkinių). Ypatinga Bibliotekos ir Kristijono
Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus
bendruomenės Kristijono Donelaičio ąžuolo sodinimo šventė Panevėžio miesto
Laisvės aikštėje.

Bibliotekos ir Kristijono Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus bendruomenės Kristijono Donelaičio ąžuolo sodinimo šventė Panevėžio miesto
Laisvės aikštėje

Parodos atidarymo akimirkos

Kitos kultūrinės programos
Pozityviai bendradarbiaujant su Lietuvos muziejais, Lietuvos dailininkų sąjunga, įvairiais menininkais ar jų fondų saugotojais organizuotos profesionalaus
meno parodos: Audriaus Gražio, Antano Šerono tapybos darbų, Vinco Kisarausko dailės darbų, Nijolės Šaltenytės, Henriko Mazūro grafikos darbų ir kitų.
Projekto „Žydinti poetiška Latvija – pažinkime arčiau“ renginiai, pristatė latvių literatūrą, muziką
ir didžiulę gyvų gėlių (tulpių) parodą.
VI Tarptautinėje Bibliotekos rengiamoje kardelių (gladiolus) parodoje per 200 veislių pristatė šešiolika kardelių augintojų. Dalyvavo dvylika augintojų iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, taip pat Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos centrinio
botanikos sodo kardelių augintojai, svečiai iš Latvijos.

Panevėžietis grafikos meistras Henrikas Mazūras parodos
„Grafikos ženklų tiltas“ atidarymo metu

Vilniaus dailės akademijos vitražo studijos IX
tarptautinio vitražo simpoziumo „1+1“ specialiai
Bibliotekos interjerui sukurtas stiklinis frizas liko
visam laikui, derėdamas prie aplinkos ir pristatyda-

VI Tarptautinė kardelių (gladiolus) paroda Bibliotekos
Atrijaus terasoje

mas lankytojams vitražo meno išskirtinumą.

Stiklinis frizas Bibliotekoje

Žmonėms su negalia skirtas tęstinis projektas „Gyventi ir būti drauge“, akcija „Veiksmo savaitė be
patyčių“, kuriuos Biblioteka vykdė kartu su partnere Panevėžio „Šviesos“ specialiąja mokykla.
Panevėžio m. neįgaliųjų draugijos narių fotografijos paroda „Subtilus žvilgsnis“, regos negalią turinčių
vaikų meninių dirbinių liečiamoji paroda „Matau pasaulį kitaip“ ir kt.

Meninių dirbinių liečiamosios parodos „Matau pasaulį kitaip“
atidarymo akimirkos

1.6. Mokymasis visą gyvenimą
Mokymosi visą gyvenimą

galimybes Biblioteka pirmiausia siejo su gyventojų ugdymu. Tęsiant projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklas, orga-

nizuoti įvairių gyventojų grupių mokymai dirbti kompiuteriu ir naudotis elektroninėmis paslaugomis – apmokyti 1 044 teritorijos gyventojai. 2014 m.
gyventojai individualiai konsultuoti – 1815,5 val.

Tęstinis projektas „Pažinkime save“
Buvo organizuotos švietėjiškos paskaitos visuomenei, kurias vedė psichologai ir psichoterapeutai.
Vyko įvairių meno terapijų interaktyvūs užsiėmimai, kuriems vadovavo šių sričių specialistai.

Kūrybinės dirbtuvės „Meninė knygrišystė“
Projekto „Pažinkime save“ praktinis juoko jogos užsiėmimas

Kūrybinių dirbtuvių dalyvius dailininkė –
Leonora Kuisienė, mokė 3 skirtingų
vertę istorijoje turinčių knygų rišimų –
Japoniškojo, Long stich ir Concertina.

„Meninės knygrišystės“ užsiėmimo akimirkos

Vyresniojo amžiaus gyventojams surengti renginiai, kuriuose jie gavo žinių, informacijos,
įvairių kultūrinių patirčių. 2014 m. 23 grupėse mokėsi 256 vyresniojo amžiaus gyventojai.
Atnaujinta Bibliotekos kompiuterių klasė

2. Regioninė veikla
2.1. Bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas
Apskrities bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymas.

2014 m. kvalifikaciją tobulino 74 Bibliotekos darbuotojai. Kartu su partne-

riais bibliotekoje organizuoti 36 kvalifikaciniai renginiai. Bibliotekos specialistai dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymuose projektų iniciavimo ir
valdymo, vartotojų poreikių analizės, atstovavimo ir fondoieškos, viešinimo ir kt. klausimais, kurie vyko įvairiuose šalies miestuose.
Organizuotos dvi kvalifikacinės-pažintinės kelionės. Susitikimų su užsienio kolegomis metu pristatyta Bibliotekos veikla:

Aplankytos Vokietijos Heidelbergo ir Tryro miestų universitetų bibliotekos. Dalyvauta diskusijoje „Bendruomenės poreikių realizavimo
galimybės bibliotekoje: patirtis ir perspektyvos“.

Antrosios kvalifikacinės kelionės metu susipažinta su Šv. Galo vienuolyno (Šveicarija), Bibliotheque Louis Nucera (Nica, Prancūzija),

La bibliotheque de L‘Alcazar (Marselis, Prancūzija) bibliotekomis.
Dalyvauta seminare „Skaitymo skatinimas Pietų Prancūzijos bibliotekose“.

Seminaro „Skaitymo skatinimas Pietų Prancūzijos bibliotekose“ ir pažintinės ekskursijos po biblioteką akimirkos

Teritorijos bibliotekų specialistų mokymai. 2014 m. Biblioteka surengė 41 kvalifikacinį renginį:

6 seminarus, 33 mokymus, 2 paskaitas, kurie

sudarė 274 val. Dalyvavo 623 teritorijos bibliotekų specialistai – savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų.

Projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“. Per rekordiškai trumpą projekto įgyvendinimo laiką (2,5 mėn.) buvo surengti
33 kvalifikaciniai renginiai: 4 seminarai ir 29 mokymai, organizuotos 65 mokymų grupės. Bibliotekoje vyko 16 renginių. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas teritorijos bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimui, organizuoti išvažiuojamieji mokymai (17 renginių) į
Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Anykščių, Zarasų, Molėtų, Ignalinos rajonų savivaldybių viešąsias bibliotekas.

Lektoriaus doc. dr. Visvaldo Legkausko vesto seminaro bibliotekų specialistams akimirkos

2014 m. populiariausios Bibliotekos darbuotojų parengtos mokymų programos buvo:


„Debesų kompiuterijos“ paslaugos ir jų panaudojimas bibliotekų veikloje;



Darbas su nuotraukų redagavimo programa GIMP;



Darbas su interneto svetainių turinio valdymo sistema „Wordpress“,



Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas (Infolex, eLABa).

2.2. Tiriamoji veikla
Bibliotekos veiklos teritoriją sudaro Panevėžio ir Utenos apskrityse veikiančios Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybių ir Panevėžio bei Visagino miestų savivaldybių viešosios bibliotekos (273 bibliotekos: 12
savivaldybių viešųjų bibliotekų, 22 miestų filialai, 239 kaimų filialai, jose dirbo 518 profesionalių bibliotekininkų).

Atliktų tyrimų
skaičius
5

Valstybinio valdymo

Regiono bibliotekų

sprendimams rengti

praktinei veiklai

1

vertinti
4

Tyrimai, skirti bibliotekų valstybinio valdymo sprendimams

Atlikti 4 Panevėžio teritorijos viešųjų bibliotekų praktinės veik-

rengti. 2014 m. dalyvauta tęstiniame Nacionalinės M. Mažvydo bibliote-

los tyrimai ir veiklos vertinimai. Juose išanalizuoti teritorijos savival-

kos vykdytame tyrime „Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos

dybių viešųjų bibliotekų veiklos rezultatai, tyrinėta teritorijos bibliotekų meno

vertinimas ir reitingavimas vadovaujantis BIX (Bibliotheksindex) metodika“.

leidinių fondų komplektavimo ir informacinė bei kultūrinė veikla 2013 me-

Bibliotekos tyrėjai išanalizavo Panevėžio teritorijos savivaldybių viešųjų

tais, analizuotos kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvavusių biblio-

bibliotekų 2013 m. statistinius duomenis, atliko skaičiavimus. Tyrimo re-

tekų specialistų mokymų vertinimo anketos, tyrinėtos bibliotekų vartotojų

zultatai ir pasiūlymai dėl rodiklių skaičiavimo metodikos pateikti Nacionali-

grupės ir jų skaitymo poreikiai.

nei M. Mažvydo bibliotekai.

2.3. Partnerystės plėtra su teritorijos bibliotekomis


Projektas „Pažinkime save“

Biblioteka tris metus vykdė šį švietėjišką projektą Panevėžyje, o 2014 m. projektą perkėlė į teritorijos bibliotekas. Anykščių ir Biržų
rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose vyko dailės terapijos užsiėmimai, buvo pristatyta virtuali spaudinių, garso ir vaizdo dokumentų paroda „Kūrybos terapija – sveikata be recepto“, bibliotekoms dovanota naujų knygų, atitinkančių projekto tematiką.



VI Aukštaitijos bibliotekininkų sąskrydis ,,Viežlybųjų šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliote-

kininkų sueiga“, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo 5-ios teritorijos bibliotekų komandos. Kultūros ir sporto sąskrydžio nugalėtoja tapo Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. II-oji vieta atiteko Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos komandai, o III-oji
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąjai bibliotekai.


Panevėžio teritorinės bibliotekų tary-



Projektas vaikams „Vasara su knyga ir lėle“

bos išplėstinis posėdis, skirtas bibliotekų

Kartu su Kupiškio, Anykščių ir Panevėžio rajonų sa-

plėtros gairių ir „Bibliotekos pažangai 2“ pro-

vivaldybių viešosiomis bibliotekomis

jektų rengimo aspektų pristatymui.

tinis projektas, skirtas vaikų vasaros užimtumui ir

vykdytas tęs-

VI-ojo Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydžio sporto varžybų akimirkos

socializacijai, vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai.



Kilnojamoji knygų paroda ir meninė programa „Karališkai pas Miltinį“

2014 m. Biržų, Pasvalio ir Kupiškio rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose buvo pristatyta kilnojamoji paroda „Karališkai pas Miltinį“. Ekspoziciją, kurioje daugiau kaip 60 kulinarinių receptų, rastų J. Miltinio užrašuose, parengė Bibliotekos J. Miltinio palikimo studijų centro darbuotojos. Parodą lydėjo Panevėžio J. Miltinio
gimnazijos Teatro studijos auklėtiniai, kurie pristatė literatūrinę kompoziciją „Noriu užaugti“ pagal Romualdo
Granausko novelę „Tie dauginantys liūdesį“.
„Karališkai pas Miltinį“ renginio akimirkos

3. Atstovavimo ir partnerystės plėtra
3.1. Narystės asociacijose ir ekspertinėse grupėse
2014 m. Biblioteka atstovauta:


Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“

kandidatų vertinimo komisijoje


Lietuvos kultūros taryboje



Tarptautinėje vaikų ir jaunimo literatūros asociacijoje (IBBY)



Lietuvos bibliotekininkų draugijos taryboje



Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) metų nominacijos paraiškų vertinimo komisijoje



Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno taryboje



Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijoje



Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijoje

Lietuvos kultūros taryba

Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius

Lietuvos bibliotekininkų draugija

3.2. Veiklos viešinimas
Respublikinės ir regioninės žiniasklaidos priemonės, socialiniai tinklai supažindino visuomenę su Bibliotekos bei teritorijos bibliotekų veiklą ir pasiekimais.


2014 m. mokslo, profesiniuose, kultūros ir kituose leidiniuose
apie Biblioteką paskelbti 776 pranešimai.



Bibliotekos specialistai atstovaudami Biblioteką tarptautinėse
konferencijose, asociacijose, kitų institucijų renginiuose perskaitė 21 pranešimą.



Biblioteka išleido ar inicijavo leidybai 6 leidinius.

Bibliotekos interneto svetainės vaizdas (www.pavb.lt)

Bibliotekos socialinės Facebook paskyros vaizdas

3.3. Sėkmės istorijos


3 Bibliotekos veiklos istorijos pristatytos programos „Public Libraries 2020“ projekte „Collecting library success stories“



19-ojoje Tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija 2014“
pristatytos Bibliotekos paslaugos ir veikla



Bibliotekos globėjais tapo jaunieji mokslininkai Dominykas, Kristijonas ir Augustinas Vizbarai (iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“)



Naujos bendradarbiavimo sutartys – 5: su švietimo, teisėsaugos ir žiniasklaidos

institucijomis
Bibliotekos globėjai

„EXPO Aukštaitija 2014“ lankytojai domėjosi Bibliotekos paslaugos ir veikla

4. Veiklos vertinimas
Bibliotekos veiklos įvertinimas:


Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“
už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą – J. Urbšio visuomeninės ir kultūros centro vadovui
Arnoldui Simėnui



Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės padėkos už skaitymo skatinimo iniciatyvas ir lojalumą bibliotekininko darbui – Rūtai Juzėnienei, Elvyrai Pažemeckaitei ir Jolantai Gorskienei



Nominacija „Metų geriausias LDB skyrius “



Panevėžio miesto mero padėka programos „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė“ kūrybiškai ir iniciatyviai organizatorei



Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos apdovanojimas Metų bronziniu projektu – Lietuvos bib-

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos apdovanojimas

liotekininkų draugijos projektui „Neužmirštuolės“, kurio iniciatorė Biblioteka.

Panevėžio miesto mero padėka Bibliotekai
Nominacija „Metų geriausias LDB skyrius “

Teritorijos bibliotekų vertinimas:



Paskatinamoji premija konkurse „Metų geriausiais
LBD skyrius“ – Anykščių rajono savivaldybės L. ir
S. Didžiulių viešosios bibliotekos LBD skyriui

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto „Metų nominacijų“ konkurso laimėtojomis tapo:


Originaliausių inovacijų biblioteka – Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka



Kūrybiškiausia biblioteka – Panevėžio miesto viešosios bibliotekos Smėlynės filialas.

5. Projektinė veikla
2014 m. biblioteka įgyvendino 21 projektą, įsisavinta 100 proc. daugiau lėšų nei 2013 m.

Projektinės lėšos 2013-2014 m.

67500

33690 33820

2014 m.
30900
22000

22253

9200

Kultūros
ministerija

LKT / KRM

Panevėžio m.
savivaldybė

2013 m.
8500

Švietimo mainų
paramos fondas

5000

Kitos
biudžetinės
įstaigos

11459
3628
Verslo
sektorius,
fiziniai asmenys

6. Infrastruktūra ir lėšos
Patalpos.

Biblioteka patikėjimo teise valdo šešis objektus, kurie yra išsidėstę Panevėžio

mieste bei Panevėžio rajone:
● Centrinis bibliotekos pastatas – Respublikos g. 14, Panevėžys;
● Vaikų ir jaunimo literatūros centras – Aukštaičių g. 4, Panevėžys;
● Skaitmeninio ir regiono metodinis centras – Respublikos g. 26, Panevėžys;
● Juozo Miltinio palikimo studijų centras – Algirdo g. 54-19, Panevėžys;
● Biblioteka – A. Smetonos g. 30, Panevėžys;
● Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras – Čiūrų g. 21, Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Kompiuterinė įranga, jos būklė ir atnaujinimas.

Bibliotekoje yra įreng-

tos 158 kompiuterizuotos darbo vietos:

69 – lankytojams;
10 – mobiliajai mokymo klasei;

79 – darbuotojams
Palyginus su 2013 m. sumažėjo 4 kompiuterizuotomis darbo vietomis.
Pagrindinį turimą kompiuterinį ūkį sudaro 89 kompiuteriai, kurie įsigyti 2006 – 2008 m., todėl jų
techninė bei programinė įranga nebetenkina vartotojų bei darbuotojų poreikių. Artimiausiu laikotarpiu
kompiuterinės įrangos atnaujinimui reikalingas tikslinis finansavimas.

Asignavimai. 2014 m. Biblioteka iš Valstybės biudžeto gavo 3 333 800,00 Lt asignavimų. Lyginant su 2013 m. Bibliotekos lėšos išaugo – 10,3 proc.

Bibliotekos lėšos (Lt) 2014 m.
Viso
3 666 329

Pokytis
+ 10,3 proc.

Valstybės

Projektų

Neatlygintinai

Spec. lėšų

2 % pajamų

biudžeto

lėšos

gautas turtas

Įmokų

mokestis

3 333 800

165 402

136 701

25 976

4 450

+6,5 proc.

+100 proc.

+70 proc.

-7,1 proc.

+21 proc.

7. Bibliotekos bendruomenė

Bibliotekos bendruomenė 2014 m.

