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 Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra kultūros įstai-

ga, kaupianti, tvarkanti, sauganti regiono poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, regioninės informaci-

jos, krašto ir kraštotyros bei istoriškai susiformavusių, šalies ir regiono kultūrai išliekamąją vertę turintį rašytinį 

kultūros paveldą, teikianti visuomenei informacines, kultūrines ir edukacines paslaugas. Bibliotekos veikloje išskir-

tinę vietą užima regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, metodinės pagalbos paslaugos regiono viešo-

sioms ir mokyklų bibliotekoms teikimas. 

2015 m. Biblioteka  įgyvendino Lietuvos kultūros ministerijos strateginėje ir Bibliotekos veiklos programoje 

„Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ numatytus prioritetus. Užtikrinant informa-

cijos prieinamumą visuomenei, Biblioteka atnaujino dokumentų fondus aktualiais, kultūrinę ir meninę vertę leidi-

niais, kitais informacijos šaltiniais, sudarydama prieigą vartotojams prie spausdintinių ir elektroninių dokumentų, 

duomenų bazių. Plėtojant kultūros paveldo, krašto informacijos ir kraštotyros aktualizavimo paslaugas sukurtas 

naujas interneto portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“, apjungęs aktualią informaciją Panevėžio krašto kultūrai ir 

skaitmenintam kultūros paveldui pažinti. Buvo tęsiami kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimo darbai, perke-

liant į virtualią erdvę rašytinį krašto kultūros paveldą, stiprinamos Bibliotekos, kaip regioninio skaitmeninimo kom-

petencijos centro, funkcijos. 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 informaci-

nes, kultūrines ir edukacines programas bei siekė šių paslaugų kokybės gerinimo nustatytos veiklos teritorijos 

(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 atstovavimo veiklas, vykdant taikomuosius bibliotekų veiklos tyrimus. 

ĮŽANGA 

Panevėžio apskritis 

Utenos apskritis 



Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais: 

 1. Įsigyti  ir  kaupti dokumentų fondą 

2015 PASIEKTA 

 Sukaupta 496182 fiz. vnt. 190607 pavadinimų dokumentų. Fondo sudėtis pagal rūšis: knygos sudaro didžiausią fondo dalį – 68,7 proc. Periodiniai leidiniai sudaro 

20 proc. visų dokumentų. Kalbinė fondo sudėtis: lietuvių kalba – 72 proc.; kitomis kalbomis – 28 proc. Bibliotekos fondo teminė  sudėtis. Kaupiamas universalų dokumen-

tų fondas, atitinkantis vartotojų poreikius. Didžiausią fondo dalį, t. y. 73 proc., sudaro įvairių mokslo šakų literatūra. Grožinė ir vaikų literatūra sudaro 27 proc.  

  Fondas papildytas 10532 fiz. vnt. dokumentų, kurių 23,7 proc. įgyta už valstybės biudžeto lėšas. Daugiausiai fondas papildytas knygomis ir serialiniais leidiniais, 

kurie sudaro 89 proc. naujų dokumentų. Net 56,5 proc. gautų leidinių sudaro dovanos, mainai, parama, knygos, priimtos vietoje pamestųjų ir kt.  

 Biblioteką dovanomis parėmė svečiai ir  skaitytojai, autoriai knygų 

pristatymų Bibliotekoje metu. Bibliotekos fondo kolekcijas papildė Pa-

nevėžiui svarbių žmonių – Rimgaudo Banio, kunigo Algirdo Dauknio, 

Sauliaus Lukoševičiaus, dailininkų Stasio Eidrigevičiaus bei Povilo 

Šiaučiūno dovanoti vertingi leidiniai. 

Vertinga parama atnaujinant Bibliotekos fondą yra 345 fiz. vnt. nau-

jų knygų, gautų iš Lietuvos kultūros tarybos, taip pat įvairių institucijų – 

Lietuvos leidyklų ir redakcijų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, 

Prancūzijos ambasados, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro dovanoti leidiniai, Labdaros ir paramos fondo „Švieskime 

vaikus“ naujos knygos vaikams (442 fiz. vnt.), Lietuvos Respublikos 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ . 

 

Kompozitoriaus Vidmanto Sakalausko dovana bibliotekai  

Panevėžio ROTARY klubas „Arta“ dovanojo knygų  

lentyną „Būk dovana pasauliui“ su 100-tu pačių klubo 

narių rekomenduojamų knygų  Biblioteka turėjo prieigą prie 20 Lietuvos ir užsienio duomenų bazių (toliau – DB), 2 DB archyvų.  



Rašytinio krašto kultūros paveldo kaupimui ir saugojimui skiriamas ypač didelis dėme-

sys.  

   Įsigyti 2 nauji asmenų rinkiniai – Vytauto Vyšniausko (1933 - 2013), žinomo kraštotyri-

ninko, buvusio Panevėžio rajono kraštotyrininkų vadovo, Tarptautinės policijos asociacijos 

Lietuvos skyriaus Panevėžio miesto poskyrio įkūrėjo ir Vytauto Baliūno, ilgamečio Pane-

vėžio 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Juozo Balčikonio gimnazija) direktoriaus sukaup-

ta rankraštinė medžiaga Gimnazijos istorijai. 

 Krašto ir kraštotyros dokumentų fondas papildytas vertingais 

istorijos, krašto kultūros, meno, grožinės literatūros leidiniais – iš 

viso gauta 180 fiz. vnt. naujų leidinių.  Ypatingas dėmesys skirtas 

smulkiųjų ir lakštinių leidinių bei Periodinių leidinių fondų spragų 

užpildymui – bendradarbiaujant su Panevėžio Juozo Miltinio dra-

mos bei  Panevėžio muzikiniu teatru įsigyta įvairių metų spektaklių 

programų ir afišų, sukomplektuoti pilni Panevėžio švietimo įstaigų 

periodinių leidinių – Panevėžio kolegijos „Pankomanijos“ bei M. 

Rimkevičaitės technologinės mokyklos. 

Panevėžio viešosios bibliotekos, kuri veiklos 

pradžioje vadinosi Centrinio valstybės knygy-

no Panevėžio skyriumi, spaudas 

Rūkas virš slėnių : 2 dalių drama pagal Romu-

aldo Granausko romaną : premjera 2015 m. 

spalio 23 d. : [afiša] / inscenizacijos autorė 

Renata Šerelytė ; Režisierius Raimundas Ba-

nionis ; scenografas Sergejus Bocullo ; kom-

pozitorius Faustas Latėnas ; Lietuvos Respubli-

kos kultūros ministerija, Juozo Miltinio dramos 

teatras. - [Panevėžys] : Juozo Miltinio dramos 

teatras, 2015 

Fantazuotojai = The fantasticks : [miuziklo 

programa] / režisierius ir choreografas John 

Staniunas ; libretas ir žodžiai: Tom Jones ; 

muzika: Harwey Schmidt ; scenografas ir 

kostiumų dailininkas: Kristijonas Siparis ; 

vertė Vilija Grigaitytė ; Lietuvos Respubli-

kos kultūros ministerija,  Juozo Miltinio 

dramos teatras. - [Panevėžys] : Juozo Milti-

nio dramos teatras, [2015] 



2. Įgyvendinti skaitymo skatinimo programas ar kitas priemones 

 Įgyvendintas projektas „Teatrinė atmintis“. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje vyko šio projekto 

metu išleisto leidinio „Juozas Miltinis. Teatras kaip Ugnies žemė“ sutiktuvės, filmo „Juozas Miltinis. 

Knygos gravitacija“ (rež. Albinas Kėleris) premjera, pokalbiai apie J. Miltinio legendą. Susitikime da-

lyvavo: filosofė, eseistė, prof. Jūratė Baranova, filosofas Leonas Blėdis, aktorė Karolina Masiulytė-

Paliulienė, režisieriaus Julius Dautartas. Vėliau knygos ir filmo pristatymai vyko mūsų Bibliotekoje 

bei Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje. 

 Skaitymo  skatinimui buvo pasitelktos įvairios priemonės: 

literatūrinės premijos, leidyklų dienos, knygų mugės, 

tarptautiniai festivaliai, moksleivių rašinio ir esė konkursas, 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka: informa-

cija ir žinios - kiekvienam“,  naujausių knygų iš įvairiausių 

mokslo sričių sutiktuvės, susitikimai su žymiais žmonėmis, 

kiti renginiai ir iniciatyvos. Organizuotos dokumentų bei 

virtualios parodos, atskleidžiančios ne tik grožinę, bet ir 

istorijos, filosofijos, meno, sveikatos ir kitų sričių literatūrą. 
2014 metų K. Barėno literatūrinės premijos laure-

atas Tomas Vaiseta, pelnęs ją už prozos knygą 

„Paukščių miegas“ 

 Organizuotas konkursas-viktorina „Skaitome kraštiečių vaikų 

rašytojų knygas“ , skirtas Panevėžio apskrities III-V klasių mok-

sleiviams. Į konkursą ir Panevėžio regiono bibliotekų vaikų lite-

ratūros skyriai. Panevėžyje vyko baigiamasis renginys. Jo metu 

viktorinos nugalėtojai dalyvavo susitikime su rašytoja Renata 

Šerelyte, lankėsi teatro „Menas“ spektaklyje. 

 Balandžio mėn. kartu su Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centru ir Tarptau-

tinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi organizuotas iškilmingas 

Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas. Vyko seminaras-pokalbis su specialistais – biblioteki-

ninkais, literatūrologais, pedagogais, knygų kūrėjais, leidėjais – apie 2014 metų vaikų ir paauglių 

knygas sulaukė didžiulio dėmesio. Juozo Miltinio dramos teatre vyko iškilmingas Tarptautinės vaikų 

knygos dienos minėjimas, kuriame pagerbti praėjusiais metais daugiausiai nusipelnę vaikų knygų 

kūrėjai.  Susitikimo su rašytoja Renata Šerelyte akimirkos Apskrities 

bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre 

2015 PASIEKTA 

Leidinio „Juozas Miltinis. Teatras kaip Ugnies žemė“ sutiktuviųir filmo 

„Juozas Miltinis. Knygos gravitacija“ (rež. Albinas Kėleris) premjeros 16-oje 

tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje akimirkos 



1. Skatinti mokymąsi visa gyvenimą 

Biblioteka ir toliau lieka pastebima ir patraukli savo kultūriniais projektais ir edukacinėmis 

programomis. Jos erdvėse nuolat vyksta  susitikimai su rašytojais, koncertai, garsiniai 

skaitymai, politiniai debatai, filmų demonstravimas, knygų mugės, edukaciniai užsiėmimai.  

2015 PASIEKTA 

 Organizuoti 267 renginiai, kuriuose apsilankė 17 487 gyventojai.  

 Vykdytos edukacinės ir kultūrinės programos įsitraukė 3963 dalyvius.  

 Išlaikytas stabilus lankytojų skaičius –187828. 

 7 poc. augo virtualių apsilankymų skaičius. 

Vykdytus projektus rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lie-

tuvos 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. 

Organizuotos mokymąsi visą gyvenimą skatinančios programos ir priemonės:  

Bibliotekos kompiuterių klasė, kurioje vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams  

 Vykdyti gyventojų mokymai, kurių metu apmokyta 11 virš tūkst. dalyvių. Mokymams skirta 1506 val.  

 9 poc. išaugo konsultacijų poreikis darbo kompiuteriu, interneto pra-

džiamokslio, Microsoft Office programų, el. paslaugų internete, pajamų deklara-

vimo ir e. bankininkystės klausimais (suteiktos 1094 konsultacijos).  

 Organizuoti 85 skaitmeninio raštingumo gebėjimų mokymai, kuriuose dalyvavo 

967 gyventojai. 

 Organizuotas 51 neformaliojo švietimo užsiėmimas. Organizuota kūrybinių užsi-

ėmimų, ugdančių  dalyvių kūrybiškumą, skatino skaitymą, suteikė žinių apie profe-

sionalų knygos leidybos procesą. Užsiėmimų nauda ir teigiamas poveikis vaikų 

kūrybiškumo ugdymui pastebėtas ir įvertintas miesto ugdymo įstaigų pedagogų ir 

dalyvių tėvų.  

 Aktyviai įsijungta į Panevėžio miesto savivaldybės Kultūros skyriaus iniciatyvą, 

skleidžiant informaciją apie miesto kultūros įstaigose organizuojamas edukacines 

programas. Panevėžio miesto savivaldybė parengė ir išleido informacinį leidinį 

„Kultūra. Edukacija 2015–2016“ (Panevėžys, 2015) apie  miesto kultūros įstaigų 

parengtas edukacines programas.  Biblioteka šiame leidinyje  paskelbė 18 

edukacinių program, kurios gyvai pristatytos Panevėžio miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų pedagogams (25 mokyklose). Pagal šias programas Biblioteka organiza-

vo 59 edukacinius renginius ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, peda-

gogams, studentams, kurių populiariausi –  „Atrandu savo biblioteką“, 

„Režisieriaus Juozo Miltinio asmeninė biblioteka“,  „Bitė – žurnalistė, vaistininkė, 

pedagogė“, „Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas“, „Pažintis su Gabriele 

Petkevičaitė-Bite“. 

Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytoje veiklos teritorijoje: 



2. Stiprinti savanorišką veiklą  

   Įsitraukta į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą 

tęstinį projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (nuo 2015 spalio mėnesio  Jaunimo Garantijų iniciaty-

vos projektas „Atrask save“). Bibliotekos veiklose dalyvavo 5 savanoriai, kurie prisidėjo prie kultūrinių 

renginių, edukacinių programų ar vaikų vasaros užimtumo organizavimo.  

2015 PASIEKTA 

 Bibliotekos savanoris L. Krasauskas,  „Darbščiųjų bitelių“ klubo Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre įkūrėjas, atstovavo Lietuvą knygoje „Bibliotekos keičia 

gyvenimus“. Joje rašoma apie įkvepiančius bibliotekos ir žmonių dialogus penkiolikoje Europos Sąjungos šalių. Knyga „Bibliotekos keičia gyvenimus“ vainikuoja progra-

mos „Public Libraries 2020“  turą  per viešąsias Europos bibliotekas. 

Libraries change lives : Public libraries 2020 tour. - [Netherlands] : 

[Reading & Writing Foundation], [2015]. - 55, [1] p. : iliustr., portr.  

„Knygų Kalėdų“ autobusiukas ir jo ekipažas – Nykštukė ir akcijos savanoriai – lankėsi Pa-

nevėžio miesto ir rajono savivaldybėse ir įmonėse  



3. Skatinti ir rengti informacines ir edukacines programas socialiai pažeidžiamoms grupėms, vertinti jų poveikį 

bei skleisti gerąją patirtį 

2015 PASIEKTA 

 Vyresniojo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems: 

  Organizuoti renginiai, kuriuose senjorai įgijo įvairių kultūrinių patirčių.  

 Teigiamai senjorų įvertinti darbo kompiuteriu bei naudojimosi elektroni-

nėmis paslaugomis mokymai. 

 Pradėjo veikti unikali paslauga neįgaliesiems –  

atidarytas naujas paslaugų punktas regos ar kitokią 

panašią negalią turintiems žmonėms. Punktas suteikia 

galimybę tokiems žmonėms naudotis Lietuvos aklųjų 

bibliotekos išleistais specialiųjų formatų leidiniais – 

garsinėmis knygomis ir žurnalais. Juos galima pasi-

skolinti į namus, o neturintiems įrangos namuose, Di-

džiojoje skaitykloje įrengta darbo vieta. Punkto atidary-

mo dieną Bibliotekoje vyko interaktyvus-pažintinis se-

minaras „Pajusk, išgirsk, paliesk“, organizuotas Lietu-

vos aklųjų bibliotekos. 

 Organizuoti renginiai, diskusijos, parodos, kūrybinės dirbtuvės, kuriuose kalbėta aktu-

aliomis patyčių, tolerancijos temomis, nagrinėtos jų priežastys, pasekmės ir sprendimo 

galimybės.  

 Plėtota partnerystė su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu surengtas švie-

čiamųjų paskaitų ciklas „Tolerantiškos visuomenės ugdymas“. 

 Sėkmingai įgyvendinta tęstinė edukacinė programa „Aš toks-tu kitoks“  kartu su Pane-

vėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru. 

 Ketvirtus metus įsijungta Akciją Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ. 

Bibliotekos bičiulių organizuoto renginio  skelbimas 

Pirmojo ciklo „Tolerantiškos visuomenės ugdymas“ renginys 



 Vaikams ir jaunimui: 

 Organizuota kūrybiškumo ugdymo programa „Knyga kitaip“. Jauniesiems kūrėjams aktyviai talkino dailininkas Sigitas Laurinavičiaus, 

bibliotekos IT specialistas mokė naudotis „Comics head“ programa ir planšetinių kompiuterių pagalba kurti piešinius komiksams, knygri-

šystės paslaptimis dalinosi Bibliotekos knygrišybos specialistė. Šių mokytojų dėka buvo sukurta dvylika autorinių rankų darbo knygelių. 

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre vykusių dirbtuvių rezultatas – išleista originali vaikų kūrybos komiksų knyga, įamžinusi lie-

tuvių ir užsienio rašytojus. 

 Įgyvendintas tęstinis projektas „Jaunųjų talentų sugrįžimai iš Europos kultūros cent-

rų į gimtąjį Panevėžį“, kvietęs visuomenę į renginį-diskusiją. 

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo litera-
tūros centras parengė ir išleido 

vaikų komiksų knygą 

Projekto „Jaunųjų talentų sugrįžimai iš Europos 

kultūros centrų į gimtąjį Panevėžį“  renginys 

 Įgyvendintas projektas „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“, telkiantis ir įkve-

piantis kūrybai vietos ir regiono jaunimą. Renginio metu vyko – antrojo jaunųjų kūrėjų 

almanacho „Nevėžis 2014“ sutiktuvės ir „Sidabrinio Nevėžio” statulėlių įteikimas Metų 

literatui ir Metų iliustratoriui.  

 Įgyvendintas Juozo miltinio palikimo studijų centro projektas „Žodis savi-

raiškos pasaulyje“.  Renginyje, vykusiame Juozo Miltinio dramos teatro Mažo-

joje salėje, teatrines improvizacijas rodė jaunieji kūrėjai iš Panevėžio ir Pasva-

lio gimnazijų. Teatro scenoje skambėjo lietuvių ir prancūzų kalba. 

Projekto „Žodis saviraiškos pasaulyje“ renginys Juozo 

Miltinio dramos teatro Mažojoje salėje 

 Pasirašytos dvišalės darbo įgūdžių įgijimo sutartys su 6 niekur nedirban-

čiais ar nesimokančiais jaunuoliais, siekiančiais įgyti darbinių kompetencijų. 

Jaunimas dalyvavo mokymuose ir patys aktyviai įsijungė į Bibliotekos veiklas: 

organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams pagal parengtas 

programas; kūrybinės ir edukacinės veiklos, renginiai; sukurti bibliotekos veik-

lą reprezentuojantys trumpametražiai filmai. 

 Organizuotos veiklos Atviroje jaunimo erdvėje. Jaunimas kviestas dalyvauti susitikimuose su kultūros ir mokslo atstovais, edukaciniuose užsiėmimuose.  Atviros  jauni-

mo erdvės veiklose apsilankė 536 jaunuoliai. Kuriant draugišką jaunimui aplinką Bibliotekoje, buvo sudarytos galimybės ne tik patiems organizuoti renginius savo bendra-

amžiams, bet ir surengti savo kūrybos personalines parodas.  

Bibliotekos komanda pelnė 3-
iąją vietą Lietuvos bibliotekinin-
kų draugijos organizuotame 
trumpametražių filmų kūrimo 
konkurse „Biblioteka: žinios ir 

informacija – kiekvienam“ 



5. Įvykdyti tarpbibliotekinio abonemento užklausas 

6. Organizuoti prieiga prie duomenų bazių ir skatinti naudojimąsi 
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 Gauta 717 užklausų iš kitų bibliotekų. Išsiųsta 713 dokumentų. Bibliotekos vartotojų pageidavimu į kitas bibliotekas buvo išsiųstos 174 užklausos, gauti 162 dokumen-

tai. Net 27 proc. viršytas planuotas per tarpbibliotekinį abonementą (toliau – TBA) išsiųstų ir gautų dokumentų skaičius sietinas su Bibliotekos įsijungimu į kultūrinę inicia-

tyvą „Vokiškų leidinių biblioteka – Lietuvos bibliotekoms“. Teritorijos bibliotekos per TBA daugiausiai užsakė mokslinių leidinių ir straipsnių teisės, vadybos, ekonomikos, 

psichologijos,  visuomenės mokslo temomis. 

Bibliotekos vartotojų testuotos „Duke University 

Press“ duomenų bazės 
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Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai vykdant ES projektą „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lie-

tuvai – antrasis etapas“, Biblioteka galėjo prenumeruoti 18 užsienio DB. 

   Užtikrinta prieiga prie 20 Lietuvos ir užsienio DB, 2 DB archyvų. Vartotojai daugiausiai naudojosi EBSCO DB paketu. Lie-

tuvos ir pasaulio DB virtualūs vartotojai atlikto virš 21 00 paieškų. 

 Vykdyta aktyvi informacinė sklaida apie prenumeruojamas DB: organizuoti mokymai Panevėžio Kolegijos studentams ir 

vartotojams, dėstytojams ir miesto gimnazistams, rengtos ekskursijos  po biblioteką, kurių  metu moksleiviai supažindinti su 

DB galimybėmis. Informacija apie prenumeruojamas ir testuojamas DB buvo periodiškai atnaujinama Bibliotekos svetainėje.  

4. Vykdyti fondų apskaitą, priežiūrą, apsaugą ir integravimą į tarptautinius tinklus 
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 Sukurta 27013 naujų bibliografinių įrašų (toliau – BĮ) Bibliotekos elektroniniame 

kataloge (toliau – EK). Net 96 proc. Bibliotekos informacijos išteklių tapo prieinama 

elektroniniame kataloge. 

 Sukurtos atskiros asmeninių bibliotekų ir kolekcijų dalys, kurioms priskirta 357 

asmeninių bibliotekų dokumentų bibliografiniai įrašai.  

 6598 BĮ papildyta lokali EK bibliografijos DB Publikacijos apie Panevėžio 

kraštą. DB kaupiama išsami informacija apie Panevėžio miesto, rajono ir iš da-

lies apskrities istoriją, kultūrą, aktualijas, žymius žmones. Iš elektroninių išteklių 

(interneto portalų bernardinai.lt ir AINA) aprašomi straipsniai yra kopijuojami, 

kopija (visatekstis dokumentas) prisegama prie straipsnio aprašo EK. Metų pa-

baigoje Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografijos duomenų bazėje iš viso 

buvo 2396 visateksčių dokumentų bylos.  Pateikta 13136 naujų BĮ į Lietuvos bibliotekų suvestinį katalogą ir Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banką. 



7. Kurti inovatyvias paslaugas, kurti ir atnaujinti elektroninius išteklius internete 
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 Bibliotekos svetainėje sukurtos dvi naujos paslaugos: 

 Elektroninis leidinių vaizdų katalogas (evedlys.pavb.lt).  Vaizdų kataloge 

evedlys.pavb.lt pateikiama informacija apie rekomenduojamas skaityti kny-

gas pagal temas, knygų anotacijos su galimybe vartotojui vertinti 

(reitinguoti) leidinius, komentuoti ir  užsisakyti pasirinktą  knygą per Bibli-

otekos EK. Vaizdų kataloge skaitytojai gali susipažinti su naujausiomis kny-

gomis, natomis, kino filmais.  

Elektroninis leidinių vaizdų pagal temas katalogas (evedlys.pavb.lt) 

  Portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“ (http://

paneveziokrastas.pavb.lt/). Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ vienoje 

vietoje talpinamos virtualios parodos Panevėžio krašto istorijai, naujų 

leidinių apie kraštą pažinimui, informacija apie kituose portaluose 

esančią kraštiečiams aktualią informaciją – virtualias parodas, interneto 

svetainių nuorodas.  

Interneto portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“ (http://paneveziokrastas.pavb.lt/). 



 Pradėti Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros interneto svetainės (http://vjlc.pavb.lt.) atnauji-

nimo darbai. 

 Sukurta Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro paskira socialiniame tinkle Facebook.  

  Išaugęs tinklaraščio „Geros knygos“ apsilankymų skaičius, kuris siekė 59 226 apsilankymų.  

 Užtikrinta platesnė kultūros paslaugų ir Bibliotekos sukauptų informacijos išteklių sklaida:  

 parengtos 4 virtualios parodos, skirtos Etnografinių regionų metams ir kraštiečiams; 

 pristatyti nauji leidiniai apie Panevėžio kraštą. Vartotojų patogumui prie šios rubrikos parengtas ir lite-

ratūros sąrašas: „Krašto kultūros dokumentavimo skyriuje 2014 metais gauti leidiniai“; 

 parengtos 4 video paskaitos: „Panevėžio gimnazisto Mykolo Jankausko 1923–1925 m. atminimų albu-

mas“; „Panevėžio Vyskupas Kazimieras Paltarokas“; „Panevėžio fotografai 1918–1940 metais“, „Gabrielė 

Petkevičaitė-Bitė: gyvenimo auka tautos ir žmonių labui“; 

 papildyti ir atnaujinti elektroniniai nuorodų katalogai: Panevėžio kraštas internete (Panevėžio regiono 

internetinių svetainių, portalų, tinklalapių nuorodų sąrašai) ir Panevėžio apskrities kultūros paveldas in-

ternete (pateikiamos nuorodos į internete publikuotą Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio kul-

tūros paveldą); 

 išleista originali elektroninė knyga „Vasara su knyga kitaip”. 

 kas mėnesį vartotojams pateiktas  Naujienlaiškis su informacija apie teikiamas paslaugas, tradicinius ir 

inovatyvius išteklius, vykstančius mokslo, kultūrinius renginius; 

 išleistas elektroninis leidinys Panevėžio jubiliejinių datų kalendoriai; 

Virtuali paroda „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“ (eksponuojama 
211 skaitmenintų dokumentų vaizdų) jo 140-ųjų gimimo metinių 

proga 

Vaikų ir jaunimo literatūros centro interneto svetainės vaizdas 
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8. Gerinti rankraštinio ir publikuoto kultūros paveldo sklaidą 

Toliau plėtotos Bibliotekos regioninio skaitmeninimo centro funkcijos.  

 Rinkta ir teikta informaciją Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos rengiamam projektui „Visuomenės porei-

kius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, 

dalyvauta darbo grupių rengiančių projektinius pasiūlymus 

veikloje. 

 Sudaryta sutartis su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka dėl kūrinių „Nenustatytų teisių turėtojų kru-

opščios paieškos vykdymo“. Biblioteka užsiregistravo Vidaus 

rinkos derinimo tarnybos (angl. OHIM) nenustatytų teisių 

turėtojų kūrinių duomenų bazėje. 

 Sudaryta  sutartis su Panevėžio vyskupijos kurija, kurios tikslas 

supažindinti visuomenę su intelektualiu ir materialiniu paveldu, 

atskleidžiančiu vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimo kelią. Biblioteka  

suskaitmenino dokumentus saugomus Panevėžio vyskupijos kurijos ar-

chive, Panevėžio Švč. Trejybės rektorate ir paviešino 1050 vaizdų. 

 Parengti skaitmeninimo veiklą Bibliotekoje reglamentuojantys dokumentai: Bibliotekos 

skaitmeninės kolekcijos nuostatai,  apibrėžiantys kolekcijos kūrimo tikslus, funkcijas ir 

uždavinius, tikslinę auditoriją, struktūrą, skaitmeninamų objektų atranką, skaitmeninio 

turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartizavimą, kolekcijos viešą prieigą ir sklaidą, 

stebėsenos tvarką; sudaryta skaitmeninamų kultūros paveldo objektų atrankos komisija, 

parengtas  skaitmeninimo tvarkos aprašas.  

Virtualios bibliotekos skyriuje nuskenuota ir portale www.epaveldas.lt paviešinta nuotrauka. Joje Panevėžio valstybinės 
gimnazijos VII klasės moksleivės su pedagogais (1924 06 13).  



 Organizuota publikuoto ir rankraštinio Panevėžio 

regiono kultūros paveldo tyrimams ir  viešinimui, skirta 

mokslinė konferencija „Privačioji raštija ir egodokumen-

tinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių 

tinklų“. Nuo 1998 m. Biblioteka rengia mokslines kon-

ferencijas, skirtas krašto paveldo aktualizavimui ir 

sklaidai. 2012 m. pradėtas naujas konferencijų ciklas, 

skirtas egodokumentiniam paveldui,  kuriam priskiriama 

autobiografinė raštija pirmuoju asmeniu – laiškai, 

atsiminimai, dienoraščiai, kelionių aprašymai ir kt., aktu-

alizavimui ir sklaidai. Jau ketvirtojoje šio ciklo  konfer-

encijoje „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: 

nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“, 

pranešimus skaitė Vilniaus universiteto, Vytauto Didži-

ojo universiteto, Lietuvos istorijos instituto, įvairių šalies 

kultūros paveldo institucijų mokslininkai ir  tyrėjai.  

 Parengtos stacionarios ir virtualios parodos, organizuoti renginiai, skelbtos publikacijos spaudoje, skirtos kultūros paveldo sklaidai. 

 Pildytas Virtualios elektroninio paveldo sistemos duomenų bankas bei portalas www.epaveldas.lt . Į portal eksportuota 200 skaitmenintų objektų: autorinės knygos iš 

asmeninių bibliotekų kolekcijų ir bendro retų knygų fondo bei kiti rankraštiniai dokumentai ir fotografijos iš saugomų rankraščių fondų ir pavienių dokumentų rinkinių. 

 Plėtotas Juozo Miltinio palikimo studijų centro (toliau – Centras) interneto portalas www.miltinis.lt, suteikiantis prieigą prie Centre saugomų kultūros paveldo vertybių 

skaitmeninių vaizdų. Portalas papildytas 1534 vaizdais. 

Mokslinės konferencijos „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“ 

dalyviai 
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9. Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai, inovacijų sklaidai ir regioninės kompetencijos stiprinimui 

Fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios  patalpos, kuriose įsikūręs Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centras (Aukštaičių g. 4-2) bei patalpos Respublikos g. 26-4. 

Šios patalpos yra nerenovuotuose pastatuose su susidėvėjusia inžinerine įranga, kiaurais pastatų stogais, susidėvėjusia grindų danga, apšvietimu, neatitinkančiu sanitari-

nių normų.  

Biblioteka 2014 m. parengė ir Kultūros ministerijai 

pateikė Kultūros objektų infrastruktūros investicinio pro-

jekto rinkodaros planą, kurio pagrindu, numatoma pa-

rengti investicinį projektą  Vaikų ir jaunimo centro mo-

dernizavimui. Projektas būtų finansuojamas įgyvendi-

nant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investici-

jų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo 

ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 

07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktū-

rą“. Įgyvendinus projektą iš esmės pasikeistų lankytojų 

aptarnavimo sąlygos, būtų įdiegtos naujos inovatyvios 

technologijos Vaikų ir jaunimo literatūros centre. Tuo 

pačiu, numatoma atlikti ir pastato, kuriame įsikūręs Vai-

kų ir jaunimo literatūros centras, renovaciją, pagal cent-

rinės valdžios viešųjų pastatų renovacijos programą, 

kurią administruoja Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

(VIPA).  Kadangi objektas įtrauktas į planuojamų finan-

suoti objektų sąrašą, 2015 m. buvo atliktas  pastato 

energetinis auditas bei pradėtas rengti investicinis pro-

jektas. 

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro socialinės paskiros Facebook vaizdas 
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10. Bibliotekos atstovavimo ir partnerystės plėtra 

Biblioteka plėtodama kultūrinę veiklą bendradarbiavo su miesto, šalies ir užsienio įstaigomis bei organiza-

cijomis. Informavo visuomenę apie savo bei Teritorijos bibliotekų veiklą ir pasiekimus. Bibliotekos darbuo-

tojai dalyvavo įvairiose ekspertinėse darbo grupėse, vertinimo komisijose,  tarptautinėse asociacijose. 

Skaityti pranešimai kvalifikaciniuose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvo narių veikla 

buvo pastebėta ir įvertinta padėkomis ir apdovanojimais. 

 Plėtotas bendradarbiavimas su miesto, šalies ir 

užsienio įstaigomis bei organizacijomis, vystant 

kultūrinę veiklą. Užmegzti ryšiai ir su naujomis ins-

titucijomis, sudarytos 5 naujos bendradarbiavimo 

sutartys su  Panevėžio miesto institucijomis: 

 sutartis su Panevėžio kolegija;  

 sutartis su Kauno technologijos universiteto 

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu;  

 sutartis su Panevėžio vyskupijos kurija; 

 sutartyje su Juozo Miltinio dramos teatru;  

 sutartimi su Panevėžio dailės mokykla.  

 Bibliotekos darbuotojai parengė ir pristatė 42 pranešimas įvai-

riuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. 

 Išleisti 6 leidiniai, kurių dalis skirta Panevėžio regiono kultūros 
paveldo sklaidai.  

 Parengta ir publikuota per 1000 viešų pranešimų žiniasklaidoje 

apie Bibliotekos bei Teritorijos bibliotekų veiklą ir pasiekimus.  

Bibliotekos leidinys „…kad neištirptume, o 

išliktume amžiams… “  

Bibliotekos leidinys „Juozas Miltinis. Teatras kaip ugnies 

žemė “  



 

 Bibliotekos veiklos įvertinimas: 

 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu 

„Tarnaukite Lietuvai“ apdovanoti 2 Bibliotekos specialis-

tai: Elvyra Pažemeckaitė ir Bronislovas Mažylis. 

 Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusioje apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos organi-

zuotoje tarptautinėje konferencijoje „Apskričių viešosios bibliotekos Europoje: sinergija, bendradarbiavimas ir 

sąveika informacijos ir kultūros infrastruktūroje“ apadėkos raštais apdovanoti 3 Bibliotekos specialistai:  

Angelė Mikelinskaitė  – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Raimun-

do Paliuko padėka už inovatyvią ir profesionalią veiklą kaupiant, saugant, populiarinant Panevėžio kultūros 

paveldą, kūrybines iniciatyvas įgyvendinant švietėjiškus projektus; 

Audronė Palionienė – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka už knygų, 

kultūros ir žinių platinimą ; 

Andrius Jakimovas – Kultūros ministro Šarūno Biručio padėka už aktyvią ir motyvuotą veiklą skleidžiant 

profesines žinias ir patirtį bendruomenėms skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymo srityje, profesionalų 

darbą diegiant informacines technologijas bibliotekoje. 

 Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotame geriausių 2014 metų bibliotekų darbuotojų konkur-
se apdovanojimus pelnė: 

 Aivaras Neimontas –  Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka; 

  Rūta Juzėnienė – Užsienio kalbų mokymo centro padėka. 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ lau-

reatas Bronislovas Mažylis 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 

„Tarnaukite Lietuvai“ laureatė Elvyra Pažemeckaitė 



11. Rengti ir vykdyti bibliotekų specialistų mokymus 

Bibliotekos 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 514 profesionalių bibliotekininkų). 

 Organizuoti 57 kvalifikaciniai renginiai, kuriuose kvalifikaciją kėlė 968 dalyviai. Iš jų: 197 iš 

Bibliotekos, 617 iš Teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų, 154 iš Teritorijos mokyklų bibliotekų.  

Atsižvelgus į bibliotekų specialistų pageidavimus, organizuoti papildomi mokymai. Apmokyta 94 

proc. daugiau bibliotekų specialistų nei planuota. 

Bibliotekos specialistai dalyvauja susitikime-diskusijoje su Helsinkio miesto bibliote-

kos direktoriumi Kari Lamsa 

Bibliotekos mokymuose „Nemokamos „debesų “ paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekoje“  Panevėžio miesto 

švietimo įstaigų bibliotekininkai 
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 79 proc. Bibliotekos darbuotojų  tobulino kvalifikaciją. Dalyvavo įvairiose  konferencijose, se-

minaruose, mokymuose. 

 Gegužės 5–8 d. pagal Europos Sąjungos švietimo, moky-

mo, jaunimo ir sporto programą ERASMUS+  8 Bibliotekos 

specialistai dalyvavo darbo stebėjimo vizite Suomijos Helsinkio 

bibliotekoje „Library 10“. Vizitui buvo atrinkti inovatyviai dirbti 

siekiantys darbuotojai iš skirtingų Bibliotekos veiklos sričių, 

atsižvelgta į jų mokėjimą bendrauti anglų kalba, profesinę mo-

tyvaciją, aktyvumą.  



12. Atlikti praktinės veiklos problemų tyrimus 
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 Atlikti 3 tyrimai. Juose analizuoti: 

 Teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos rezultatai. Pateikta rodiklių dina-

mika, pokyčių tendencijos, veiklos rezultatai. Analizės rezultatai paskelbti Apskrities 

bibliotekos interneto svetainėje www.pavb.lt rubrikoje „Panevėžio regiono bibliote-

kos“. 

 Teritorijos savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėli-

mo poreikiai. Net 81 proc. mokymų dalyvių teigė, kad Bibliotekos organizuoti moky-

mai visiškai atitiko jų lūkesčius ir poreikius. Remiantis šių apklausų rezultatais, buvo 

parengta Teritorijos bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimo programa 2016 me-

tams. 

 Teritorijos bibliotekų 2012–2014 m. fondų komplektavimo analizė. Tyrimui buvo 

pasirinktos Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rajonų ir Panevėžio miesto 

savivaldybių viešosios bibliotekos. Atliekant tyrimą, naudotasi šių bibliotekų 2012–

2014 m. veiklos ataskaitomis ir minėtų bibliotekų fondų komplektavimo padalinių va-

dovų internetinės apklausos (adresu http://goo.gl/forms/EUJst7IJ8p ) rezultatais. Pa-

sirinktų bibliotekų fondų struktūros ir dinamikos 2012–2014 m. statistiniai rodikliai 

tyrimo ataskaitoje buvo lyginami su Bibliotekos rodikliais. Tyrimo metu buvo: 1) iša-

nalizuota pasirinktų bibliotekų fondų komplektavimo specifika – fondų apimtis, leidi-

nių pobūdis ir tipai, komplektavimo šaltiniai, 2) išnagrinėti statistiniai 2012-2014 m. 

fondų dinamikos rodikliai, 3) pateiktos tyrimo išvados ir pasiūlymai dėl tolesnio Terito-

rijos bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimo ir bendradarbiavimo, metodinės 

pagalbos šioms bibliotekoms organizavimo. 

 Atliktos 7 apklausos. Jomis domėtasi: 

 Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojų poreikiu užsienio kalbų 

mokymuisi.  

 Panevėžio miesto švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų kvalifika-

ciniais poreikiais. 

  Teritorijos bibliotekose esančiu rankraštiniu krašto paveldo doku-

mentų fondu. 

 Organizuotų kvalifikacinių mokymų efektyvumu. 

 Bibliotekų specialistų, dirbančių vartotojų aptarnavimo srityje, 

poreikiu užsienio kalbų ir  psichologinių žinių ir mokymuisi.   

Vykdyti tyrimai ir apklausos 



13. Plėsti partnerystę su Teritorijos bibliotekomis  

2015 PASIEKTA 

 Surengti 2 išplėstiniai Tarybos posėdžiai. Juose kalbėta apie 2016 m. kvalifikacijos tobulinimo programą, 

skaitmeninio kultūros paveldo aktualijas, Bibliotekų metų programą. Aptartos Teritorijos bibliotekų tolimesnio 

bendradarbiavimo  perspektyvos.  

 Vykdyti projektai:  Projektas „Literatūros ir kino dienos VI“. Trys projekto renginiai buvo surengti Rokiškio rajo-

no savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje.  

Projektas „Vasara su knyga kitaip“, kurio renginiuose dalyvavo Biržų, Kupiškio, Anykščių, Pasvalio, Rokiškio ir  

Panevėžio rajono (Velžio biblioteka) VB specialistai, dirbantys su skaity-

tojais vaikais. 

 Įvertinta Teritorijos bibliotekų veikla: 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto „Metų nominacijų“ (už 2014 m.) konkurso laimėtojomis tapo: 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje: 

- Europietiškiausia: už prasmingą veiklą viešinant Europos Parlamento veiklą ir kitas su ES susijusias iniciatyvas – Utenos 

A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka; 

- Biblioteka – mažųjų draugas: už prasmingą veiklą su mažaisiais skaitytojais – Panevėžio miesto viešosios bibliotekos Vai-

kų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“. 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų kategorijoje): 

- Bendruomeniškiausia biblioteka: už įvairiapusę veiklą telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimąsi kitomis 

ten veikiančiomis institucijomis – Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialas; 

- Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos Kriaunų filialas. 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų aso-
ciacijos inicijuoto „Metų nominacijų“ (už 2014 

m.) konkurso laimėtojams skirti apdovanojimai 

Kūrybos vakaro, skirto Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatei Onei Baliukonei akimirkos Rokiškio r. savivaldybės 

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.  

Nuo 2012 metų prie Bibliotekos direktoriaus veikia Panevėžio teritorinė bibliotekų taryba (toliau – Taryba) kaip 

patariamoji institucija, teikianti rekomendacijas Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančių viešųjų ir 

mokyklų (išskyrus aukštųjų) bibliotekų veiklos strategijos formavimo ir strateginių sprendimų įgyvendinimo koor-

dinavimo klausimais.  



 
Bibliotekos bendruomenė 

Bendromenės komanda atstovauja Biblioteką VII Aukštaitijos bibliotekininkų sporto ir kultūros sąskrydyje Zarasuose 

Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo akimirkos Panevėžio miesto Laisvės 

aikštėje kartu su miesto bibliotekininkų bendruomene  



 

Informaciją parengė 

Bibliotekų vadybos ir rinkodaros skyrius 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

viešoji biblioteka 2016  m. 

 


