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ĮŽANGA 

 2017 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (toliau – Apskrities biblioteka) veiklos prioritetai buvo susiję su paslaugų kokybės ir priei-

namumo didinimu, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį, atliekant vartotojų pasitenkinimo Apskrities bibliotekos paslaugomis tyrimą ir analizę, įsigyjant socialinės bei in-

formacinės atskirties gyventojų grupėms skirtą įrangą ir priemones, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą negalią turintiems lankytojams, organizuojant mokymus bib-

liotekų specialistams, teikiantiems informacines paslaugas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms.  

Vykdytų veiklų rezultatai:  

 Atliktas tyrimas „Vartotojų pasitenkinimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis“ remiantis „Kultūros įstaigų vartotojų pa-

sitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodika“. Tyrimas parodė, kad bendras vartotojų pasitenkinimo Apskrities 

bibliotekos teikiamomis paslaugomis lygis siekia 79 proc. Tyrimo duomenys atskleidė tobulintinas Apskrities bibliotekos 

teikiamų paslaugų sritis. Tyrimo metu paaiškėjo dar vienas įdomus faktas – dalis apklaustųjų nesinaudoja tam tikromis 

paslaugomis (pvz. organizuojamais mokymais kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą informaciją ir pan.), kadangi 

šie apklaustieji, tyrimo duomenimis, turi pakankamai kompiuterinio raštingumo žinių ir geba savarankiškai rasti jiems rei-

kiamą informaciją.  

   Įsigyta specializuota moderni įranga ir priemonės, kurių pagalba sukurtos ar patobulintos 5 paslaugos socialinę atskirtį 

patiriančioms gyventojų grupėms:  

 Sudarytos tinkamos sąlygos darbui, laisvalaikiui regos ir kitą negalią turintiems asmenims. Įrengta 1 kompiuterizuota 

darbo vieta, įsigyti nauji ergonominiai baldai, speciali techninė ir programinė įranga; 

 Sudarytos sąlygos patogiam darbui regėjimo ir judėjimo sutrikimų turintiems asmenims. Įgytas interaktyvus, daugeliui 

lietimų jautrus, multifunkcinis stalas su mobiliu stovu. Sukurtas virtualus žaidybinis mokomasis turinys suteikia galimybes 

pažinti Panevėžio krašto istoriją ir kultūrą;  

 Pagerintos sąlygos judėjimo negalią turintiems asmenims naudotis Apskrities bibliotekoje įrengtu keltuvu. Įsigytas sulankstomas neįgaliųjų vežimėlis; 

 Suteiktos naujos laisvalaikio leidimo galimybės šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Įsigytos kilnojamos žaidybinės lavinamosios priemonės.  

 Sudarytos sąlygos negalią turintiems asmenims tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, naudojant modernią įrangą. Įrengtos 4 modernios kompiuterizuotos darbo 

vietos, sujungtos su grafiniais planšetiniais kompiuteriais bei parengta speciali kompiuterinės grafikos ir skaitmeninio turinio kūrimo mokymo programa; 

Kompiuterizuota darbo viena su ergonominiais 
baldais, specialia technine ir programine įranga  



 Įrengtos 2 naujos aptarnavimo erdvės: 

„Pažinimo erdvė“  Apskrities bibliotekoje 

 Organizuoti mokymai bibliotekų specialistams, teikiantiems infor-

macines paslaugas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų 

grupėms, kurių metu apmokyti 109 bibliotekų specialistai.  

„Pažinimo erdvė“  Apskrities bibliotekoje 

 Įkurta  mobili sensorinė erdvė, skirta specialiųjų poreikių vaikams iki 7 metų, tu-

rintiems sensorinę disfunkciją, sunkumų kalbos ir komunikacijos, raidos, emocijų 

valdymo, socialinės adaptacijos srityse. Įgytų kilnojamųjų žaidybinių lavinamųjų prie-

monių ir LEGO Mindstorm rinkinių pagalba ugdomi vaikų komandinio darbo, komuni-

kacijos, loginio ir kritinio mąstymo įgūdžiai.  

 Įkurtas sensorinis kambarys „Pažinimo erdvė“ su kompiu-

terizuotomis darbo vietomis. Parengtos specialios mokomo-

sios programos įvairaus amžiaus socialinės ir informacinės 

atskirties asmenims, ugdančios kūrybinius-informacinius 

gebėjimus.  



Aprūpinti biblioteką naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo 

skatinimo iniciatyvas: 

1. Dokumentų fondas 

 2017 m. pabaigoje Apskrities bibliotekos fonde sukaupta 487064 fiz. vnt. 186458 pavadinimų dokumentų. Kalbinė fondo sudėtis: lietuvių kalba – 74 proc.; kitomis 

kalbomis – 26 proc. Fondo sudėtis pagal rūšis: knygos – 67,2 proc., periodiniai leidiniai – 21,07 proc. Dokumentų fondo teminė sudėtis: įvairių mokslo šakų literatūra – 73 

proc., grožinė ir vaikų literatūra – 27 proc.  

Apskrities bibliotekos fondo atnaujinimas. 2017 m. dokumentų fondas pasipildė 9553 naujais dokumentais. Ypatin-

gas dėmesys skirtas patenkinti visuomenės informacijos poreikius išliekamąją kultūrinę, meninę ir mokslinę vertę turin-

čiais dokumentais. 42 proc. ataskaitiniais metais fondus papildžiusių dokumentų įsigyta už valstybės biudžeto lėšas. Be-

veik pusė valstybės biudžeto lėšų panaudota įvairių mokslo šakų literatūros įsigijimui. Atliepiant visuomenės poreikius 

didelė dalis lėšų panaudota grožinės literatūros įsigijimui. 93 proc. įsigytų dokumentų sudaro spausdinti dokumentai.  

58 proc. ataskaitiniais metais gautų leidinių sudaro iš kitų komplektavimo šaltinių įgyti dokumentai, kurių dalis – privačių 

asmenų ir įvairių institucijų dovanos. Leidinius dovanojo advokatų kontora „Ellex Valiunas“, Apskrities bibliotekos jubilieji-

nės šventės dalyviai ir Apskrities bibliotekos lankytojai, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros taryba, Labdaros ir 

paramos fondas „Švieskime vaikus“, leidyklos UAB „Alma littera“ ir UAB „Vagos prekyba“ ir kt.  

Advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ dovana Apskrities ibliote-
kai: Vilnius. Topophilia : [advokatų kontoros "LAWIN Lideika, 
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai" meno kolekcija Vilniaus tema-
tika] / [sudarytoja] Laima Laučkaitė. T. 2. - Vilnius: Advokatų 
kontora "Valiunas Ellex" : R. Valiūnas, 2015 (Vilnius : Petro 
ofsetas). - 264, [15] p.  

Periodiniai leidiniai. Užprenumeruota 180 pavadinimų periodinių leidinių. Periodinė spauda užsakoma atsižvelgiant į Apskrities bibliotekos periodinių leidinių užsakymų 

tęstinumą, skaitytojų poreikius ir finansines galimybes. Apskrities biblioteka komplektuoja ir saugo miesto ir regiono dienraščius, aukštųjų mokyklų tęstinius leidinius, moksli-

nius ir informacinius įvairių organizacijų leidinius.  



 Retų knygų ir rankraščių fondai 2017 m. buvo pildomi dovanotais publikuotais ir rankraštiniais dokumentais. Iš Lie-

tuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Knygų rūmų Apskrities bibliotekai perduotos senojo fondo knygos, išleistos išeivi-

joje po 1945 metų.  

Глазенап С.П. Друзьям и любителям астрономии . - С.- 

Петербургь : Типографiя А.С. Суворина, 1904. - 448, VI 

p., [3] iliustr. lap. : iliustr.  

Knygoje spaudai: J. Elisono biblioteka. Panevėžys ir Iš J. 

Elisono knygų. Jurgis Elisonas buvo 1932-1935 metais 

Panevėžio mergaičių gimnazijos direktorius, 1935-1940 

metais – Panevėžio berniukų gimnazijos direktorius, vienas 

iš aktyviausių Panevėžio „Gimtajam kraštui tirti draugi-

jos“ (1923 m.) steigėjų, Panevėžio kraštotyros muziejaus 

(1925 m.) steigėjas.  

Saintine, J.-X. B. Mažytė / sulietuvino St. Ryselis. - Ryga : 

[„Rūtos“ d-ja], 1926 (Ryga : K. Narkevičiaus sp.). - 46 p. ; 

17 cm. - (Lietuvių jaunimo d-ja „Rūta“ leidinys ; Nr. 3).  

Knyga priklausė tarpukariu veikusiai Panevėžio viešajai 

valstybinei bibliotekai. Tą įrodo esantis spaudas: Panevėžio 

viešoji valstybinė biblioteka.  

F169 tarpukariu buvusios tarnautojos Panevėžyje Adelės Kolitaitės fon-

das. Gautas iš bibliotekos skaitytojos Apolonijos Kolytienės. Fonde – draugų 

ir giminių tarpukario laikotarpio susirašinėjimo medžiaga, asmens dokumen-

tai. 

 F170 garbės kraštotyrininkės Irenos Rudzinskienės fondas. Gautas iš 

pačios fondo sudarytojos. Fonde – gausi kraštotyrinė medžiaga Panevėžio 

mergaičių gimnazijos istorijai, režisieriaus Raimundo Vabalo genealogijai bei 

veiklai, poeto ir pedagogo Leono Kuodžio gyvenimui ir veiklai bei kt. krašto-

tyros darbai, aktualūs Panevėžio kraštui.  

F171 Panevėžio cukraus fabriko fondas, kurio dalis buvo išvežta įmonės 

savininkams veiklą perkėlus į Kėdainius. Tai gausus šios įmonės veiklą ir 

kultūrinį gyvenimą liudijantis nuotraukų archyvas.  

Papildyti jau turimi rankraščių fondai: F125 dailininko Povilo Šiaučiūno 

(asmens dokumentai), F165 pedagogo Juliaus Laurinaičio (nuotraukos, laiš-

kai); F166 Bigailių kaimo mokyklos iš Jono Pūko (tarpukario metų dienynai), 

F143 gydytojo ir bibliofilo Algirdo Neveravičiaus (nuotraukos, laiškai, as-

mens dokumentai), F68 pedagogo Motiejaus Lukšio (nuotraukos).  

Per metus įsigyti 956 saugojimo vnt. rankraštinių dokumentų. Sufor-

muoti 3 nauji rankraščių fondai:  



„Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje: Meno kuopai atminti“ (2017); 

 „Jotainiai“ (2017);  

„Kupiškis: kultūra ir istorija. T. 14“ (2016);  

„Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos. D. 3: 1848–1910 m.“ (2017); 

„Mes – Kisinai: Panevėžio Kisinų pėdsakais“ (2017);  

„Prisiminimų aidai = Echoes of memoiries: (fotografijų albumas)“ (2015); 

 „Neišsaugotas Juozo Zikaro namas Panevėžyje: dokumentų rinkinys“ (2016).  

 Krašto ir kraštotyros dokumentų fondas.  Didelis dėmesys buvo skiriamas publikuotų krašto dokumentų kolekcijos rinkimui, prieigos per atviruosius fondus orga-

nizavimui, informacijos apie sukauptą spausdintą paveldą sklaidai. 2017 m. kraštotyros fondas papildytas vertingais istorijos, krašto kultūros, meno, grožinės literatūros 

leidiniais – iš viso gauta 217 fiz. vnt. naujų leidinių. Fondo spragoms panaikinti sudarytas reikalingų įsigyti leidinių – dezideratų – sąrašas (80 pavadinimų leidinių). Ataskai-

tiniais metais darbuotojų iniciatyva gauti 42 leidiniai iš šio sąrašo.  

Paminėtini gauti leidiniai:  

Vertingi krašto leidiniai papildę Apskrities bibliotekos fondus 2017 m.  

Komplektuoti Panevėžio miesto ir rajono įstaigų, organizacijų bendruomenių periodiniai leidiniai:  

„Pankomanija“, „Liepsnelė“, „Mindaugietis“, „Senamiestietis“, „Paįstrietis“, „Sandrava“, „Velžio balselis“ ir kt.  

Velžio balselis: 2017 metai. Kalėdos  



2. Skaitymo skatinimo veiklos 

 Skaitymas skatintas organizuojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, naujų leidinių pristatymus, fondo populiarinimui skirtas temines parodas, teikiant konsultacijas doku-

mentų paieškos klausimais. Ataskaitiniais metais vartotojams išduota virš 331 tūkst. dokumentų, kurių 58 proc. buvo paskolinta naudojimui namuose.  

2017 m. Apskrities biblioteka organizavo 379 kultūros ir informacinius renginius, kuriuose apsilankė beveik 27 tūkst. lankytojų. Ataskaitiniais metais itin išaugęs renginių 

lankytojų skaičius (augo net 82 proc.), leidžia teigti, kad organizuojami renginiai yra kokybiški ir atliepiantys visuomenės poreikius.  

21 proc. šių renginių sudaro vaizdiniai renginiai – tai naujų leidinių, dokumentų, skirtų kultūros paveldo sklaidai ir laikmečio aktualijoms, parodos; profesionalaus meno ir 

moksleivių dailės bei virtualios parodos. Skaitymas skatintas ir teigiamas požiūris į skaitymo naudą formuotas įvairiomis priemonėmis (renginiai, mugės, iniciatyvos, akcijos 

ir kt.).  

    Kazimiero Barėno literatūrinės premijos teikimo iškilmės, kurių metu apdovanota 2016 m. pre-

mijos laureatė – Kazimiera KazijevaitėAstratovienė su knyga „Septynios kartos“. 

Paminėtini šie įvykiai: 

Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė prie premijos laureatų leidinių lentynos Apskrities 
bibliotekoje  

   Skaitymas skatintas ir netradicinėmis priemonėmis. Apskrities biblioteka kartu su Panevėžio 

regiono bibliotekomis dalyvavo „EXPO Aukštaitija 2017“ parodoje. Parodos dalyviai sužinojo apie 

bibliotekų paslaugas, įdomiausius projektus, edukacijas, pelnė įvairių prizų ir dalyvavo konkurso 

„Skaityti visada madinga“ fotosesijoje.  

   Tęstinis projektas „Literatūros ir kino dienos VIII“ kvietė lankytojus į susitikimus su žymiais kultūros 

atstovais ir atlikėjais. Surengta 19 Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimo renginių. 13 iš 

jų Apskrities biblioteka organizavo Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Dar 13 filmų peržiūrų su 

diskusijomis vyko „Literatūros ir kino dienų ketvirtadieniuose“ Apskrities bibliotekos konferencijų salėje. 

Susitikimo su vienu iškiliausių šiuolaikinių Lietuvos rašytojų, Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatu Sigitu Parulskiu akimirkos  



   Miesto Laisvės aikštėje kartu su Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolegomis skelbtas 17-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymas, kurios 

tema „#tuesibiblioteka“. 

   Įsitraukta į Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą „Atverk duris vasarai“, kurios tikslas – suteikti mokyklinio amžiaus vaikams galimy-

bę prasmingai leisti atostogas. Apskrities biblioteka visą vasarą kvietė mokyklinio amžiaus vaikus į renginius ir edukacijas, sudarydama 

galimybę prasmingai ir įdomiai leisti laisvalaikį.  

   Koordinuotos Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto „Skaitymo iššūkio“ veiklos Panevėžio regiono bibliotekose. „Skaitymo 

iššūkį“ priėmė 76 Panevėžio regiono bibliotekos ir jų filialai.  

   Apskrities bibliotekoje jau antrus metus iš eilės sėkmingai veikė Bitės kny-

gų klubas. Buvo surengta knygų klubo narių rekomenduojamų knygų paroda. 

Visos knygų klube aptariamos knygos ir jų aprašymai paskelbti svetainės 

evedlys.pavb.lt platformoje „Knygų klubas“.  

   Dalyvauta akcijoje „Metų knygos rinkimai“, kurią vainikavo Apskrities biblio-

tekos Vaikų literatūros skyriaus kompleksinis renginys, apimantis teatralizuo-

tus vaidinimus, parodas, diskusijas.  

   Knygos šventė, skirta Ap-

skrities bibliotekos 95-mečiui 

ir tautinio kostiumo metams 

paminėti. Šventės metu vyko 

reikšmingiausių vaikų ir jau-

nimo knygų aptarimai, veikė 

parodos, lankytojus įtraukė 

įvairios kūrybinės veiklos.    Vykdytas projektas „Knygomanija“: organizuotos knygų video anonsų kūri-

mo dirbtuvės mokyklinio amžiaus Apskrities bibliotekos vartotojams. Projektu 

siekta atskleisti kitokią – interaktyvią – skaitymo pusę. Užsiėmimų metu daly-

viai, naudodami vaizdinius elementus, kūrė knygų anonsus.  

Apskrities bibliotekos „Skaitymo iššūkio“ nugalėtojų paskelbimo akimirka  

„Skaitymo iššūkio“ dalyviai renkasi knygas 

Knygos šventė Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje  



Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę: 

1. Mokymasis visą gyvenimą 

 Įgyvendinta projektinė veikla, atliepianti įvairių gyventojų tikslinių grupių lavinimosi, socializacijos ir laisvalaikio poreikius. Skaitymo skatinimui, mokymuisi visą gyveni-

mą, kūrybiškumui, tautinei ir kultūrinei tolerancijai ugdyti organizuoti: knygų pristatymai, literatūriniai vakarai, naujų dokumentų ir teminės literatūros parodos bei virtualios 

parodos, kasmetiniai tradiciniai renginiai, renginiai regiono bibliotekose, Lietuvos regionų kultūros įstaigų dienos Apskrities bibliotekoje, jubiliejiniai renginiai, paskaitos, susi-

tikimai su žinomais Lietuvos veikėjais, koncertai, profesionalaus meno parodos. Ypatingas dėmesys skirtas Apskrities bibliotekos 95-mečio minėjimo ir Lietuvos kalbos kul-

tūros metams skirtiems renginiams. Didelio visuomenės dėmesio sulaukė pirmą kartą Apskrities bibliotekos pasiūlytos veiklos Tarptautinės muziejų nakties metu.  

 15-ai Apskrities bibliotekos teiktų projektų buvo skirtas finansa-

vimas. Dar 3 tęstiniai projektai įgyvendinti pasitelkus rėmėjų paramą, 

bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Įgyvendinta LR Kultūros 

ministerijos finansuota programa, kurios metu sukurtos ar patobulintos 

paslaugos socialinę atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms.  

Vykdytus projektus, programas ir kitas veiklas finansavo Lietuvos kul-

tūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Panevėžio 

miesto savivaldybė, Švietimo mainų paramos fondas Erasmus+ ir rė-

mėjai: UAB „Panevėžio energija“, UAB „Linas Agro“, UAB „Midenė“, 

UAB „Burbuliukas“, UAB „Skonis ir kvapas“.  

Įgyvendinant projektinę ir kitą veiklą, organizuoti 669 kultūros ir infor-

maciniais renginiai, edukaciniai užsiėmimai ir ekskursijos, kuriuose 

apsilankė 31588 dalyviai.  

Prof. B. Genzelio knygos pristatymas ir susitikimas su 
autoriumi  

Apskrities biblioteka prisijungė 

prie iniciatyvos Vokiečių kalbos 

dienos Lietuvoje „Ö kaip vokiš-

kai?“ ir kvietė į renginius.  



Gyventojų ir vartotojų mokymas. Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairioms gyventojų tikslinėms grupėms ir individualiems vartotojams. Mokymosi visą gyve-

nimą galimybės Apskrities bibliotekoje siejamos su gyventojų kūrybinių, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymu. Vartotojų mokymams naudotis įvairiais informacijos 

paieškos būdais, dokumentų fondais, technine įranga, paslaugomis skirta 1181 valandų. Pasitelkus informacinių leidinių fondą, elektroninį katalogą, duomenų bazes, inter-

neto išteklius ir kitas priemones atsakyta į 55 517 informacines užklausas.  

Mokymąsi visą gyvenimą skatinančios programos: 

Skaitmeninio raštingumo mokymai. Siekiant užtikrinti skaitmeninio raštingumo mokymų gyventojams tęstinumą, buvo 

organizuoti mokymai pagal Apskrities bibliotekos specialistų atnaujintas ir naujai parengtas mokymų programas: 

„Swedbank senjorų programa“, „Elektroninė deklaravimo sistema“, „Darbas su Microsoft Office Excel 2010 “, „Išmokime 

dirbti kompiuteriu (pradžiamokslis)“, „Dokumentų redagavimas MS WORD programa“, „Elektroninis bendravimas Skype 

programa ir socialiniu tinklu Facebook“, „Apie sveikatą internetu“, „E. paveldas - milžiniškas skaitmeninis lobynas“. Sudary-

tos galimybės gilinti žinias programavimo, kodavimo ir kultūros paveldo objektų paieškos srityse. Teiktos konsultacijos 

skaitmeninio raštingumo klausimais. Atsižvelgiant į išreikštą gyventojų poreikį, ataskaitiniais metais organizuoti 99 moky-

mai pagal specialistų parengtas programas ar organizuojat kitus skaitmeninio raštingumo ugdymui skirtus renginius. Juose 

savo žinias gilino 844 dalyviai.  

Skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams „E. paveldas - milžiniškas skait-
meninis lobynas“  

Apskrities biblioteka kvietė vaikus ir jaunimą į „Šimtmečio 
programavimo valandai“ skirtas veiklas  

Edukacinių užsiėmimų organizavimas. Edukaciniai užsiėmimai organizuoti siekiant tenkinanti visuome-

nės lavinimo, laisvalaikio ar kitus poreikius. Edukacijų dalyviai pagilino žinias naudojimosi Apskrities bibliote-

kos paslaugomis, video anonsų kūrimo, komandinio darbo, kultūros paveldo, kūrybinio mąstymo, muzikos, 

šokio, dailės, teatro ir miesto istorijos bei kitose srityse. Edukacijų įgyvendinimui pasitelktos tiek tradicinės, 

tiek modernios interaktyvios žaidybinės priemonės, šiuolaikinės 

išmaniosios technologijos. Organizuotos ir edukacinės literatūri-

nės pamokos.  

Apskrities bibliotekoje ir Panevėžio regiono bibliotekose vykdo-

mos edukacijos visuomenei pristatytos dalyvaujant ir edukacines 

veiklas organizuojant Tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio 

parodos „Adventur 2017“, „Vasaros knygų fiestos 2017“, „EXPO 

Aukštaitija 2017“ parodos metu.  

Juozo Miltinio palikimo studijų centras vykdomas edu-
kacines veiklas jaunimui pristatė Tarptautinės turizmo ir 
aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2017“  

Ataskaitiniais metais organizuota 15 proc. edukacinių užsiėmimų daugiau nei 2016 metais. Apskrities bibliotekos siūlomas 

edukacines veiklas išbandė net 25 proc. dalyvių daugiau nei 2016 metais.  



Kitos kultūrinės programos ar priemonės: 

 Organizuotos tradicinės IV-oji selekcininko Janio Salenso (Latvija) tulpių ir IX respublikinė kardelių (gladiolus) 

parodos.  

 54-asis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris 2017“, sukvietęs visuomenę į J. Urbšio tėviškę. 

 Apskrities bibliotekos II aukšto erdvėse įkurta Stasio Eidrigevičiaus kūrybos ekspozicija. Joje eksponuojami Ap-

skrities bibliotekos fonduose sukaupti Stasio Eidrigevičiaus kūrybą atspindintys leidiniai ir originalūs eksponatai. 

 Surengta XVIII-oji mokslinė konferencija „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste“. 

 Organizuota konferencija „Į laisvę – keliais ir šalikelėmis“, skirta paminėti Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai. 

 Pirmą kartą dalyvauta „Tarptautinėje muziejų naktyje“, kurios metu visuomenei pasiūlytos išskirtinės veiklos su-

laukė didelio susidomėjimo.  

Stasio Eidrigevičiaus kūrybos ekspozicija 

Neringos Valuntonytės koncertas, skirtas 
Motinos dienai  

Siekdama patenkinti įvairių gyventojų grupių savišvietos, mokymosi visą gyveni-

mą, socializacijos ir kitus lūkesčius Apskrities biblioteka organizavo:  

šviečiamąsias paskaitas, susitikimus-diskusijas su žymiomis Lietuvos ir užsienio asme-

nybėmis, organizacijomis: Lietuvos Respublikos kultūros ministre Liana Ruokyte-

Jonsson, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi, vaikų 

literatūros specialiste Žanina Kotvica (Prancūzija), Ohajo (JAV) universiteto filosofijos 

profesoriumi Algiu Mickūnu ir kt.;  

jubiliejinius renginius ir atminimo vakarus, skirtus žymių asmenybių kūrybai ir veiklai, 

svarbioms datoms ir įvykiams paminėti: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešajai bibliotekai – 95, rašytojui, filosofui, diplomatui Oskarui Milašiui – 140, Dailės 

mokyklai – 50, Julijonui Lindei-Dobilui – 145 ir kt.;  

koncertus ir meno parodas, iš kurių net 16 – profesionalaus meno parodos;  

kultūrinių įstaigų dienas Apskrities bibliotekoje ir susitikimus su bičiuliais.  

Organizuoti renginiai bendradarbiaujant su Panevėžio miesto savivaldybe: vyko Panevėžio miesto darnaus judumo plano komiteto 

posėdžiai, susitikimai su visuomene; kūrybinės dirbtuvės „Stasio Eidrigevičiaus menų centras“; Senvagės ir Skaistakalnio parko ar-

chitektūrinių idėjų pristatymai; Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paskaitų ciklas.  

Tarptautinės muziejų nakties akimirkos Apskrities 
bibliotekoje  



2. Savanoriška veikla 

 Jau trečius metus Apskrities biblioteka dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame nacionaliniame projekte 

„Atrask save“ ir vykdo aktyvią veiklą su savanoriais. Jaunimui sudaromos galimybės įsitraukti į savanorišką veiklą, pasirašant dvišales sutartis su Apskrities biblioteka. 

Pasitelkus šias priemones ir aktyviai viešinant savanoriškos veiklos naudą jaunimo tarpe 2017 m. Apskrities bibliotekoje įvairias veiklas vykdė 8 savanoriai. Jie praleido 

1880 val. prisidėdami prie kultūrinių renginių, edukacinių programų ar vaikų vasaros užimtumo organizavimo, akcijų ir iniciatyvų įgyvendinimo.  

Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veiklas tęsė mokinių savanorių klubas „Darbščiosios bitelės“. Jau 7 metus veikiantis savanorių klubas savo veiklą sieja 

su vasaros atostogų užimtumo organizavimu vaikams. Vyresnių klasių moksleiviai organizavo viktorinas, informacijos dienas, knygų ir kompaktinių diskų pristatymus. 

Rengė edukacinius užsiėmimus, kurių metu lavino dalyvių kūrybinius įgūdžius, lavino vaizduotę, suteikė krašto ir Lietuvos istorijos pažinimo galimybes.  

Apskrities bibliotekos savanoriai Atviroje jaunimo erdvėje  



3. Informacinės ir edukacinės programos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms 

 Visuomenėje aktualios socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių problemos – patyčios, jų priežastys, pasekmės ir sprendimo galimybės, tolerancija ir pakantumas 

kito nuomonei, gebėjimas suprasti kitą. Apskrities biblioteka siekė prisidėti prie šių problemų sprendimo, organizuodama renginius ir veiklas socialiai pažeidžiamiems visuo-

menės nariams ir jų aplinkai, užmegzdama bendradarbiavimo ryšius su organizacijomis, vietos bendruomenėmis dir-

bančiomis ar teikiančiomis paslaugas šioms gyventojų grupėms.  

Veiklos vyresniojo amžiaus žmonėms. Organizuota klubinė veikla, skirta senjorų socialinės sąveikos skatinimui. 

Surengti Knygų klubo susitikimai ir diskusijos sudarė palankią aplinką senjorų socializacijai. Organizuoti kompiuteri-

nio raštingumo mokymai, edukaciniai renginiai sudarė sąlygas ir naujų žinių įgijimui, įvairioms kultūrinėms patirtims.  

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio Šv. Juozapo globos namais, kuriuose Apskrities bibliotekos spe-

cialistai organizavo edukacinius renginius: romansų popietę, literatūrinį renginį „Skaitome Maironį“, skirtą Maironio 

150-osioms gimimo metinėms, advento rytmetį, į kurį buvo pakviestas J. Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Kėle-

ris. Pasiūlytos veiklos sulaukė didelio senjorų susidomėjimo, todėl numatytas šių veiklų tęstinumas ir kitais metais.  

Romansų popietės renginys Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose  

Veiklos žmonėms turintiems įvairias negalias. Organizuojant veiklas ir renginius neįgaliesiems, tęstas bendradarbiavimas su „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo centru ir kitomis įstaigomis, rengti projektai, kurtos naujos ar tobulintos jau esamos paslaugos.  

Įgyvendinta tęstinė programa „Aš toks – Tu kitoks“. Kartu su Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru organizuoti tradiciniai renginiai, 

skirti patyčių prevencijai ir tolerancijos ugdymui.  

Organizuoti edukaciniai renginiai asmenims, kurių metu Apskrities bibliotekoje negalią turintiems asmenims ir šioje srityje dirbantiems specia-

listams pristatytos naujos paslaugos. Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ir „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre surengtas edukacinis renginys, 

skirtas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Jo metu dalyviai, turintys autizmo požymių ir raidos sutrikimų, išbandė lavinamąsias žaidybi-

nes priemones, skirtas gerinti komandinio darbo, komunikacijos ir socialinės raidos įgūdžius. Parengtos specialios edukacinės programos, 

kurios buvo pristatytos Panevėžio regiono bibliotekose.  

Apskrities bibliotekoje organizuotas edukacinis renginys šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kurio metu vyko teatra-

lizuoti skaitymai.  

Bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centru, dalis projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje VIII“ renginių pritaikyti asmenims, turintiems 

klausos sutrikimų.  



Veiklos vaikams ir jaunimui. Apskrities biblioteka siekė ugdyti vaikų ir jaunimo poreikį skaityti knygas, ieškojo 

naujų skaitymo skatinimo kelių.  

Pasitelkiant tradicines ir šiuolaikines išmaniąsias technologijas bei kitas interaktyvias priemones, organizuoti edu-

kaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės ir kiti vaikų, jaunimo poreikius atliepiantys renginiai ir užimtumui skirtos 

veiklos. 2017 m. organizuoti 243 kultūros, edukaciniai ir informaciniai renginiai vaikams ir jaunimui. Didelis dėme-

sys skirtas savanoriškos veiklos Apskrities bibliotekoje viešinimui ir pristatymui. Savanorystė – užimtumo forma, 

sparčiai populiarėjanti jaunimo tarpe ir suteikianti galimybę įgyti naujų kompetencijų, naudingų darbinių įgūdžių.  

Įgyvendinant projektinę veiklą organizuoti renginiai, festivaliai, konkursai, ugdantys meninius gebėjimus, kritinį 

mąstymą, pilietiškumą, formuojantys skaitymo skatinimo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Organizuojant veik-

las vaikams ir jaunimui aktyviai bendradarbiauta su švietimo įstaigomis, kitomis su jaunimu dirbančiomis organiza-

cijomis.  

Įgyvendintas tęstinis projektas „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“, telkiantis ir įkvepiantis 

kūrybai vietos ir regiono jaunimą. Rugpjūčio mėnesį įvyko šiai progai skirtas renginys – antrojo 

jaunųjų kūrėjų almanacho „Nevėžis 2016“ sutiktuvės ir „Sidabrinio Nevėžio” statulėlių įteikimas 

Metų literatui ir Metų iliustratoriui.  

Šeimų šeštadienio renginys „Pažinimo erdvėje“  

„Nevėžis 2016“ sutiktuvės ir „Sidabrinio Nevėžio” statulėlių įteikimo šventė  

Dienraščio „Sekundė“ NEVĖŽIO atlanke spausdinama 
projekto „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“ 
dalyvių kūryba  



Apskrities bibliotekos Atvira jaunimo erdvė (toliau – AJE) 2017 m. bendradarbia-

vo su Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus Jaunimo reikalų ir Jauni-

mo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ koordinatoriais Panevėžio mieste, 

Panevėžio Atviru jaunimo centru, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centru, Pane-

vėžio miesto jaunimo organizacijomis ir susivienijimais, Panevėžio regiono bib-

liotekomis.  

Renginio AJE akimirkos 

Bendradarbiaujant buvo: 

 rengiami AJE veiklos pristatymai jaunimui Panevėžio miesto gimnazijose ir profe-

sinio rengimo mokyklose;  

 organizuoti sveikos gyvensenos renginiai; 

 jaunimas konsultuotas darbo rinkos klausimais; 

 organizuotos diskusijos, švietėjiškos paskaitos tolerancijos, savęs pažinimo, Lie-

tuvos ir Europos istorijos pažinimo temomis; 

 vesti kūrybiškumą, mokimąsi visą gyvenimą skatinantys edukaciniai užsiėmimai 

AJE ir Panevėžio regiono bibliotekose.  

Per metus AJE jaunuoliams surengė 131 renginį.  

AJE organizuoto edukacinįo užsiėmimo akimirka Panevėžio regiono bibliotekoje   



4. Fondų apskaita, priežiūra, apsauga ir integravimas į tarptautinius tinklus 

 Ataskaitiniais metais gautos 646 užklausos, iš kurių 642 buvo įvykdytos: išsiųsti 580 originalūs dokumentai ir 62 dokumentų kopijos. Sudaryta 19 tarpbibliotekinio abo-

nemento bendradarbiavimo sutarčių su Panevėžio regiono ir kitomis didžiosiomis Lietuvos bibliotekomis. Daugiausiai TBA užsakymų per metus pateikė Ignalinos rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialas, Lietuvos technikos bibliotekos Panevėžio filialas.  

 2017 m. Apskrities bibliotekos elektroniniame kataloge buvo sukurti 22512 nauji įrašai. Iš viso 

metų pabaigoje elektroniniame kataloge atsispindėjo apie 98 proc. viso fondo dokumentų. Didelis dė-

mesys skirtas elektroninio katalogo kokybei gerinti.  

Bibliotekos elektroninio katalogo lokalioje Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografinėje duomenų 

bazėje sukurti 9448 nauji bibliografiniai įrašai. Metų pabaigoje šioje bazėje buvo 113072 bibliografiniai 

įrašai. 

Nuo 2003 m. Apskrities biblioteka dalyvauja Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (toliau – 

NBDB) kūrime. 2017 m. 2205 analiziniai bibliografiniai įrašai buvo sukurti ir eksportuoti į NBDB iš Pa-

nevėžyje leidžiamų laikraščių: „Sekundė“, „Panevėžio kraštas“ ir žurnalų: „Senvagė“, „Sandrava“.  

Apskrities bibliotekoje atlikti saugomų vertingų knygų restauravimo darbai. Konservuoti dokumentai, naudojant specialias priemones dokumentų susidėvėjimo sustabdymo 

ar sulėtinimo tikslais. Restauruoti 96 vertingi dokumentai ir dar 668 dokumentai prevenciškai konservuoti siekiant juos apsaugoti.  

Apskrities bibliotekos  elektroninio katalogo  prieinamas per  interneto svetainę 

www.pavb.lt  

5. Tarpbibliotekinis abonementas 

6. Prieiga prie duomenų bazių  

 Buvo prenumeruojama 18 duomenų bazių: 14 bazių paketas „EbscoHost“ ir duomenų bazės „Emerald“, „Naxos Music Library“, „Taylor&Francis“ ir „Infolex“. Populia-

riausia jau keletą metų yra „EbscoHost“ ir visatekstės jos dalys „Academic Search Complete“ ir „MasterFILE Premier“. Taip pat populiari lietuviška teisinė duomenų bazė 

„Infolex“.  

Vykdytos tikslinės priemonės skatinant ir mokant lankytojus naudotis duomenų bazėmis: suteikti prisijungimai prie prenumeruojamų visateksčių duomenų bazių, atnaujintos 

mokymų programos ir organizuoti mokymai paieškos duomenų bazėse įgūdžių lavinimui, parengti ir publikuoti straipsniai, pristatantys prenumeruojamas ir testuojamas 

duomenų bazes. Parengtos informacinės skrajutės apie Apskrities bibliotekoje prenumeruojamas duomenų bazes.  



7. Inovatyvios paslaugos ir aptarnavimo kokybės tobulinimas 

 Apskrities biblioteka siekė tobulinti vartotojų aptarnavimo kokybę ir teikiamų paslaugų prieinamumą el. erdvėje, vykdė edukacines programas, skatinančias skaitymą ir 

mokymąsi visą gyvenimą.  
2017 m. Apskrities bibliotekoje sukurtos naujos ar patobulintos jau esančios paslaugos: 

 Įrengta 1 kompiuterizuota darbo vieta, skirta žmonėms, turintiems įvairias negalias. Įsigyti nauji ergonominiai bal-

dai, speciali techninė ir programinė įranga sukūrė tinkamas sąlygas darbui, laisvalaikiui regos ar kitas negalias turin-

tiems asmenims.  

  Įsigijus interaktyvų, daugeliui lietimų jautrų, multifunkcinį stalą su mobiliu stovu, sudarytos sąlygos patogiam silpna-

regių ir judėjimo negalią turinčių asmenų darbui. 

  Įgyvendinus projektus „Aukštaitijos ETNO kilimo kūrimas“ ir „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodan-

gos, III“ sukurtas virtualus žaidybinis mokomasis turinys ir edukacija Panevėžio krašto istorijai ir kultūrai pažinti. 

  Įsigijus sulankstomą neįgaliųjų vežimėlį, pagerintos sąlygos judėjimo negalią turintiems asmenims naudotis Apskri-

ties bibliotekoje įrengtu keltuvu. Asmenys, turintys didelę ar dalinę fizinę negalią, gali savarankiškai, be lydinčiojo pa-

galbos, patekti į visas norimas Apskrities bibliotekos erdves. 

  Įsigytos kilnojamos žaidybinės lavinamosios priemonės ir parengtos specialios edukacinės programos suteikė nau-

jas laisvalaikio leidimo galimybės šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus. 

  Įrengus 4 modernias kompiuterizuotas darbo vietas, sujungtas su grafiniais planšetiniais kompiuteriais ir parengus 

specialią kompiuterinės grafikos ir skaitmeninio turinio kūrimo mokymo programą, sudarytos sąlygos negalią turin-

tiems asmenims tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, naudojant modernią įrangą. 

  Bendradarbiaujant su programavimo ir grafinio dizaino specialistais, pradėti Apskrities bibliotekos interneto svetai-

nės www.pavb.lt ir elektroninio vedlio evedlys.pavb.lt atnaujinimo darbai. 

 Atlikti Apskrities bibliotekos interneto svetainės mokymai.pavb.lt tobulinimo darbai: sukurta nauja meniu struktūra, skirta lengvesniam informacijos pasiekiamumui, 

svetainė papildyta nauja mokymo programa.  

 Atnaujintas interneto portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“ – sukurtas naujas dizainas ir struktūra, pritaikyta patogesnei informacijos paieškai. Patobulintas portalo 

administravimas, kad darbuotojai lengviau galėtų talpinti informaciją. Portalas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.  



Apskrities bibliotekos elektroniniai ištekliai internete: 

 Internetinės svetainės: 

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

papildytas nauja informacija. Jame pristatyti nauji kraštotyriniai leidiniai, patalpintos 

virtualios parodos, video paskaitos, parengti elektroniniai leidiniai.  

 Pradėti Apskrities bibliotekos interneto svetainės www.pavb.lt atnaujinimo darbai. Kuriamas patogus, šiuolaikinius vizualizacijos standartus atitinkantis svetainės dizai-

nas, kuris leis vaizdingiau pristatyti naujienas ir virtualiąsias parodas, o tai užtikrins efektyvesnę Apskrities bibliotekos elektroninių paslaugų, skaitmeninio turinio sklaidą.  

 Interneto svetainėje www.plz.lt. („Panevėžio literatūrinė žiema“) pateikta in-

formacija apie festivalį ir jo istoriją, išsamiai pristatyti festivalio dalyviai, įvardyti 

visų metų laureatai ir prizininkai.  
 Svetainė http://vjlc.pavb.lt pildyta naujais įrašais „Naujienų“ rubrikoje.  

Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus svetainė http://vjlc.pavb.lt  

 Vaizdų kataloge evedlys.pavb.lt pateikta informacija lankytojams, kuri padeda 

greičiau ir patogiau rasti informaciją duomenų bazėse ir elektroniniame kataloge.  



 Kitos elektroninės paslaugos:  

 Interaktyvios paslaugos – užsakymas, rezervavimas. 2017 m. vartotojai naudojosi dokumentų užsakymo per elektroninį katalogą paslauga. Gauti 5966 užsakymai. 

Daugiausiai užsakyta visuomenės mokslų, grožinės literatūros, vadybos, psichologijos, filosofijos, istorijos dokumentų. Per metus rezervuoti 13 654 dokumentai. Tai 

0,6 proc. daugiau nei 2016 metais.  

 Paslauga „Klausk bibliotekininko“. Vartotojai naudojosi šia paslauga ieškodami informacijos mokslui, 

laisvalaikiui, darbui. Vaikų ir jaunimo tarpe itin populiari buvo Vaikų literatūros skyriaus interneto svetainėje 

esanti paslauga „Skaitytojai rekomenduoja“. Perskaitęs knygą jaunuolis galėjo parengti aprašymą, iliustra-

ciją ir patalpinti ją specialiai tam skirtoje vietoje. Vėliau darbuotojai gautą informaciją talpino rubrikoje 

„Skaitytojai rekomenduoja“.  

 Savitarna. Apskrities bibliotekos viduje vartotojams buvo teikiama dokumentų grąžinimo ir išdavimo savitar-

nos paslauga, išorėje – tik grąžinimo. Dokumentų išdavimo paslauga pasinaudojo 11 proc. vartotojų, grąžini-

mo paslauga – 24 proc. vartotojų. Dokumentų grąžinimo įrenginiu, įrengtu Apskrities bibliotekos išorėje, pasi-

naudojo 18 proc. vartotojų.  

Išaugo vartotojų poreikis konsultuotis ir gauti informaciją el. paštu. 2017 m. automatinio informavimo paslau-

gomis pasinaudojo 34 proc. vartotojų, kurie prasitęsė 53 525 dokumentų panaudos terminą.  

Dokumentų grąžinimo ir išdavimo savitarnos įrenginys  

 Tinklaraščiai. Sėkmingai pildytas tinklaraštis „Geros knygos“. Tinklaraštyje buvo pateikiami naujų knygų ap-

rašymai, skaitomiausių knygų sąrašai, paskelbtas bibliotekininkų rekomenduojamų knygų sąrašas. Paskelbtų 

įrašų skaičius išaugo daugiau kaip 60 proc., lyginant su 2016 metais.  



 Socialiniai tinklai. Apskrities biblioteka socialiniame tinkle „Facebook“ turėjo 4 paskyras: Apskrities bibliotekos, Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus, Apskrities 

bibliotekos Atviros jaunimo erdvės, Bitės knygų klubo. Pastebėtas išaugęs visuomenės susidomėjimas Apskrities bibliotekos paskyrose pateikta informacija, sulaukta be-

veik 200 tūkst. virtualių lankytojų, kurių skaičius kasmet auga.  

Apskrities bibliotekos Atviros jaunimo erdvės paskyra socialiniame tinkle „Instagram“ 

 Elektroniniai leidiniai. Apskrities biblioteka siekė aktyviai viešinti savo veiklą, sukauptus informacijos 

išteklius, teikiamas paslaugas. Interneto svetainėje buvo nuolat skelbiamos naujienos apie duomenų 

bazes, kviesta į įvairius informacinio raštingumo mokymus, pateikta mokomoji medžiaga.  

  Remiantis šiuolaikiniais vizualizacijos standartais atnaujintas informacinio biuletenio „Naujienlaiškis“ 

dizainas ir struktūra. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą naujienų srautą ir pateikti naujausią kitos savai-

tės informaciją apie vyksiančius renginius, parodas ir kitas veiklas, buvo nuspręsta naujienlaiškį prenu-

meratoriams siųsti 3–4 kartus per mėnesį. Per 2017 m. išsiųsti 36 atnaujinto dizaino naujienlaiškiai.  

 Informacinis biuletenis „Nauji leidiniai“ buvo pildomas nauja informacija apie gautus leidinius. 

 Apskrities bibliotekoje buvo pildomi ir atnaujinami elektroniniai nuorodų katalogai: „Panevėžio kraš-

tas internete“ ir „Panevėžio apskrities kultūros paveldas internete“.  

  Papildytas elektroninis leidinys „Panevėžio jubiliejinių datų 

kalendoriai“. Juose vartotojai turėjo galimybę surasti žymių 

panevėžiečių trumpus biografinius duomenis. 

  Parengtos 6 naujos virtualios parodos, skirtos reikšmin-

giems Panevėžio krašto įvykiams, asmenybėms paminėti: Juo-

zo Miltinio režisuotam spektakliui „Fizikai“ – 50; Aktorius Ru-

dolfas Jansonas. „Visuose personažuose – po dalelę savęs“; 

Motiejus Lukšys: „Esu laimingas, kad buvau mokytojas“; At-

minties erdvės ir ženklai: Panevėžio krašto 1918 m. vasario 16 

d. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai; Juozas Miltinis. 

Legendinio režisieriaus įprasmintomis vietomis; Prasmės ir 

reikšmių ieškotojas. Algirdui Juliui Greimui – 100.  
Aktorius Rudolfas Jansonas, minintis 70-ies metų jubiliejų  Virtualios parodos apie Panevėžio krašto signatarus iliustracija  

Sėkmingai vystyta komunikacija socialiniame tinkle „Instagram“, ataskaitiniais metais pritraukta 116 

naujų sekėjų. 2017 m. šiame tinkle paskyrą sukūrė ir Atvira jaunimo erdvė, kuri šioje paskyroje paskel-

bė 45 publikacijas ir pritraukė 119 sekėjų.  



8. Bibliotekos atstovavimo ir partnerystės plėtra 

 2017 m. Apskrities biblioteka bendradarbiavo ir organizavo įvairias veiklas su daugeliu miesto, šalies ir užsienio įstaigų, organizacijų, verslo įmonių. Pasirašyta 11 

bendradarbiavimo sutarčių, siekiant naujų paslaugų kūrimo socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, informacijos apie Apskrities bibliotekos veiklą sklaidos, ben-

dros projektinės veiklos, renginių organizavimo ir kitais klausimais. Pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Karlovi Varų (Čekija) regionine biblioteka.  

 Ataskaitiniais metais Apskrities biblioteka dalyvavo 5 tarptautiniuose projektuose, edukacinėse progra-

mose: Erasmus+ programoje Suaugusiųjų švietimo sektorius; tarptautinėje konferencijoje IFLA (Vroclovas, 

Lenkija) ir IFLA lydinčioje konferencijoje (Vilnius). Įgyvendintas tarptautinis projektas „Dviejų kultūrų sąsaja 

fotografijose ir exlibrise“.  

Apskrities biblioteka buvo viena iš trijų Lietuvos viešųjų bibliotekų, 2017 m. dalyvavusių bendrame Kinijos 

Liaudies Respublikos bei šešiolikos Centrinės ir Rytų Europos šalių (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Bulga-

rija, Kroatija, Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Juodkalnija, Lenkija, Rumunija, Serbija, 

Slovakija, Slovėnija, Makedonija) bibliotekų projekte „China-CEEC Libraries Union (China-Central and Eas-

tern Europe Countries Libraries Union)“. Šiuo bendradarbiavimu siekta stiprinti ir plėsti Kinijos ir Europos 

šalių ryšius investicijų, transporto, finansų, mokslo, švietimo ir kultūros srityse. Parengtą projekto video siuže-

tą Hangzhou viešajai bibliotekai stebėkite „Youtube“ kanale: https://www.youtube.com/watch?v=bjYV0MQXzUI&feature=youtu.be.  

Susitikimas su vertėja Jian LingLing, rengiant video siužetą Hangzhou viešajai 
bibliotekai  

 Apskrities bibliotekoje vykstantiems renginiams, akcijoms, paslaugų pristatymui ir kitai informacijai 

viešinti biblioteka rengė ir platino: informacinius-reklaminius leidinius, atvirukus, skrajutes, afišas, 

informacinius lankstukus, kvietimus, padėkas ir sveikinimus.  

 Apskrities bibliotekos specialistai parengė 64 veiklą reprezentuojančius profesinius pranešimus, 

kuriuos pristatė kvalifikacinių renginių metu, kitų organizacijų renginiuose, konferencijose, televizijoje 

ir kituose renginiuose.  

 Apskrities biblioteka savo veiklą viešino interneto svetainėje, žiniasklaidoje (Panevėžio miesto 

dienraščiuose, interneto portaluose, Lietuvos radijo ir televizijos laidose, radijo stotyje „Pulsas“, res-

publikinėje spaudoje, televizijos reportažų metu). Šiam tikslui buvo parengta per 1000 pranešimų, 

kitų informacijų. Vykdomomis veiklomis domėjosi ir apie jas rašė žurnalistai, kurie žiniasklaidos prie-

monėse paskelbė 184 publikacijas.  

 Parengta 16 veiklas pristatančių reprezentacinių ar reklaminių 

filmukų. Informacija viešinta socialiniuose tinkluose „Facebook“, 

„Instagram“ ir „Youtube“ kanale.  

Apskrities bibliotekos paskyra „Youtube“ kanale 



Apskrities bibliotekos veiklos įvertinimas: 

Vienuolikai Apskrities bibliotekos specialistų įteiktos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos: už veiklos 

tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių paslaugų diegimą, bibliotekininkų bendruomenės telkimą, aktyvią 

bibliotekinę ir kultūrinę veiklą, regiono kultūros tradicijų sklaidą, pilietiškumo ir pagarbos kultūrų raiškos įvairovei 

skatinimą, sėkmingą dalyvavimą projektinėje veikloje, rengiant ir įgyvendinant kultūrinius, edukacinius ir kvalifikaci-

nius projektus, profesionalų vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimą, reikšmingą tiriamąją veiklą, Panevėžio krašto kul-

tūros tapatumo stiprinimą, profesionalaus meno sklaidą, sėkmingą bendradarbiavimą su švietimo ir kultūros institu-

cijomis, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjų sklaidą ir įprasminimą, prasmingas iniciatyvas organizuojant tarptautinį 

bendradarbiavimą.  

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka įteikiama Apskrities 
bibliotekos darbuotojai D. Gaidelienei  

Šeši  Apskrities bibliotekos specialistai sulaukė Panevėžio miesto savivaldybės padėkų: už bendruomenių skait-

meninio raštingumo programų įgyvendinimą, gebėjimą jaunąją miesto bendruomenę įkvėpti kūrybiškiems dar-

bams, profesionalų darbą diegiant informacines technologijas, kruopštų ir kokybišką darbą padedant išsaugoti 

turtingus Apskrities bibliotekos fondus, draugiškos jaunimui erdvės įvaizdį, sėkmingą AJE bibliotekoje veiklų įgy-

vendinimą, profesionalų jaunimo ir savanorių veiklų koordinavimą.  

Du Apskrities bibliotekos darbuotojai paskatinti Valstybės valdymo ir savivaldybių komi-

teto pirmininko, Seimo nario Povilo Urbšio padėkomis: už nuoširdų, kūrybišką ir profe-

sionalų darbą tyrinėjant ir pristatant visuomenei Panevėžio krašto dokumentinį kultūros 

paveldą, rūpinimąsi Apskrities bibliotekos estetiniu įvaizdžiu, kuriant jaukią ir patrauklią 

jos aplinką.  

Kino centre „Garsas“ vykusiame renginyje „Panevėžio 

jaunimo apdovanojimai 2017“ įvertinta Apskrities bib-

liotekos AJE veikla ir darbuotojo profesionalumas. Ap-

dovanojimų metu Malvinai Zimblienei įteikta „Geriausio 

jaunimo darbuotojo“ nominacija.  

Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministerija įteikė padėką Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 

darbuotojoms už aktyvų iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ palaikymą, skaitymo skatinimą ir įdomių veiklų orga-

nizavimą vaikų vasaros atostogų metu. Apskrities bibliotekos specialistai, kaip aktyviausi ir kūrybingiausi organiza-

toriai, buvo apdovanoti prizu – kelione į Estiją.  

„Geriausio jaunimo darbuotojo“ nominacija – Malvinai Zimblienei  Vienam  Apskrities bibliotekos darbuotojui įteikta Lietuvos bibliotekininkų draugijos pa-

dėka: už profesinį patriotizmą, aktyvų dalyvavimą stiprinant bibliotekų pozicijas, ben-

dradarbiavimo ir partnerystės tarp bibliotekų bei kitų institucijų iniciatyvas.  



9. Bibliotekų specialistų mokymai 

 Apskrities 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 (272 bibliotekos: 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų, 22 miestų filialai, 238 

kaimų filialai, jose dirbo 518 profesionalių bibliotekininkų).  

 Išvykos (26) į Panevėžio regiono bibliotekas, kurių tikslai: 

– pravesti mokymus ir edukacijas teritorijos bibliotekų specialistams (7 išvykos);  

– dalyvauti Panevėžio regiono bibliotekose organizuojamuose kultūriniuose, 

jubiliejiniuose, kvalifikaciniuose ir kituose renginiuose (19 išvykų).  

 Panevėžio regiono bibliotekų specialistams suteiktos 199 konsultacijos 

veiklos analizės, projektų paraiškų rengimo, metodinio darbo organizavimo, skait-

meninimo veiklų, fondų organizavimo ir dokumentų katalogavimo, analizinių įrašų 

kūrimo, parodų organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimais.  

 Geroji darbo patirtis. Apskrities biblioteka kvietė Panevėžio regiono bibliotekas 

bendriems projektams ir renginiams. Jau antrą kartą dalyvavo svarbiausiame Aukštaitijos 

verslo renginyje – 22-oje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija 

2017“.  

Mugės dienomis jungtinį Aukštaitijos bibliotekų stendą aplankė apie 2000 panevėžiečių ir 

miesto svečių. Panevėžio regiono bibliotekų atstovavimas mugėse ir parodose padidino 

bibliotekų žinomumą, bibliotekos turėjo galimybę pristatyti savo edukacines veiklas, pasi-

dalinti gerąja patirtimi. Valdžios ir verslo atstovai turėjo galimybę įvertinti bibliotekų pa-

žangą.  

2017 m. birželio mėn. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos iniciatyva Lietuvos gyven-

tojai buvo pakviesti priimti „Skaitymo iššūkį“ ir leistis į vasaros nuotykį su knyga, įveikiant 

įvairias užduotis. Apskrities biblioteka koordinavo Panevėžio regiono bibliotekose vyks-

tantį „Skaitymo iššūkį“, kurį priėmė 76 regiono bibliotekos ir jų filialai.  

 Bibliotekų specialistų mokymai. Ataskaitiniais metais Apskrities biblioteka surengė 48 kvalifikacinius renginius, prisidedančius prie bibliotekininkų žinių, profesinių, 

informacinio raštingumo ir bendrųjų socialinių gebėjimų atnaujinimo. Šiuose renginiuose dalyvavo 622 bibliotekų specialistai iš Panevėžio regiono bibliotekų. Bibliotekinin-

kai kvalifikaciją kėlė seminarų, video paskaitų ir nuotolinių mokymų, stažuočių metu.  

Apskrities bibliotekos komanda Aukštaitijos bibliotekų stende parodos „EXPO Aukštaitija 2017“ metu  



Apskrities bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymas 

2017 m. kvalifikaciją kėlė 69 proc. Apskrities bibliotekos darbuotojų, dalyvaudami profesinės veiklos sritis 

apimančiuose kvalifikaciniuose renginiuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje, taip pat nuotolinių mokymų 

programose.  

Apskrities bibliotekos specialistai dalyvavo šiuose tarptautiniuose profesiniuose renginiuose: 83- 

joje IFLA konferencijoje (Vroclovas, Lenkija); IFLA 2017 lydinčiojoje konferencijoje Vilniuje; stažuotėje 

Karlovi Varų (Čekija) regioninėje bibliotekoje; tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Neįgalus 

žmogus: visuomenėje, šeimoje, bibliotekoje“; tarptautinėje konferencijoje „Programai „Erasmus+“ 30: 

sėkmė, dermė, vertė“, skirtoje „Erasmus+“ programos indėliui į Lietuvos švietimo ir mokymo, jaunimo ne-

formaliojo ugdymo kokybės gerinimą Lietuvoje.  IFLA 2017 lydinčioji konferencija Vilniuje, kurioje dalyvavo ir pranešimą skaitė 
Apskrities bibliotekos specialistė A. Mikelinskaitė (ketvirta iš kairės)  

Panevėžio regiono bibliotekų specialistų mokymai 

 Įgyvendintas  projektas „Panevėžio regiono 

bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“. 

Panevėžio regiono savivaldybių, Panevėžio 

miesto mokyklų bibliotekų ir Apskrities bibliote-

kos specialistai turėjo galimybę įgyti biblioteki-

ninko edukatoriaus žinių ir praktinių įgūdžių. Mo-

kymuose dalyvavo 244 dalyviai.  

Projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ moky-
mai Apskrities bibliotekoje  

Projekto pabaigoje mokymų lektorės doc. dr. Irena Stonkuvienė ir dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska bei 16 edukatorių stovyklos dalyvių parengė elektroninį leidinį 

edukatoriams „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“: http://www.pavb.lt/images/dokumentai/Panev%C4%97%C5%BEio%20regiono%20bibliotekos/leidiniai/ eduka-

cija-bibliotekoje-galimybes-ir-issukiai-elektroninis-leidinys.pdf  

Projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerini-
mas“ edukatorių stovyklos dalyviai  

Gautas finansavimas iš Švietimo mainų paramos fondo programos Erazmus+ lėšų Apskrities bibliotekos projektui „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų 

idėjoms/2“. Įgyvendinant projektą, 2018–2019 metais numatyti Apskrities bibliotekos specialistų darbo stebėjimo vizitai į Vokietijos, Kroatijos ir Olandijos bibliotekas.  



 Vykdyti mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams pagal Apskri-

ties bibliotekos lektorių parengtas programas. 2017 m. Apskrities bibliotekos 

specialistai parengė 3 naujas mokymų programas, kurios susilaukė didelio Pa-

nevėžio regiono bibliotekų specialistų susidomėjimo: „Projektų rengimas. Prak-

tika“, „Bibliotekininkystės pradžiamokslis“, „Darbas su atvirojo kodo dokumentų 

maketavimo programa „Scribus“.  

 Apskrities bibliotekoje surengtos 7 stažuotės dokumentų stacionarių ir virtu-

alių parodų kūrimo, kraštotyros klausimais. Jose dalyvavo Biržų, Molėtų, Ro-

kiškio, Pasvalio, Kupiškio, Ignalinos, Anykščių bibliotekų specialistai.  

 Kvalifikaciniai renginiai organizuoti kartu su partneriais: 

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (toliau – LNB) projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ metu organizuoti 2 seminarai apskričių bibliotekų specialistams;  

LNB specialistai surengė seminarą „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo ir ženklinimo metodikos ir rekomendaci-

jų pristatymas“.  

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekto „Paslaugų vadyba Lietuvos bibliotekose: kompetencijų ir praktinės veiklos tobulinimas“ įgyvendinimo metu su-

rengtas seminaras „Paslaugų kokybės gyventojams tobulinimas“.  

Vykdant Lietuvos aklųjų bibliotekos (toliau – LAB) projektą „Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti“ surengtas semina-

ras „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“.  

Vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotas praktinis seminaras „IFLA globali vizija“.  

 Organizuoti seminarai temomis: „Specializuotos paslaugos socialiai pažei-

džiamų grupių vartotojams bibliotekoje“, „ETNO kultūros lobynas“, „Bibliotekos 

skaitmeninė kolekcija: praktika“.  

 
Apskrities bibliotekos specialistų vesti mokymai Panevėžio regiono bibliotekininkams  



10. Praktinės veiklos tyrimai 

2017 metais Apskrities biblioteka  

atliko 4 tyrimus: 

Regiono bibliotekų, atminties 

institucijų bei kitų kultūros pavel-

dą kaupiančių ir saugančių įstai-

gų 2018 metų kultūros paveldo 

skenavimo poreikis  

Panevėžio apskrities G. Petkevi-

čaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

vartotojų pasitenkinimas teikia-

momis paslaugomis  

Panevėžio ir Utenos apskričių 

vartotojų pasitenkinimas savival-

dybių viešųjų bibliotekų teikiamo-

mis elektroninėmis paslaugomis  

Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

mokslinė veikla 2010–2015 me-

tais (tyrimo koordinatorius LNB)  



11. Partnerystės su Panevėžio regiono bibliotekomis plėtra 

 Surengti 2 Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstiniai posėdžiai (Apskrities bibliotekoje ir Biržų rajono Jurgio Bielinio savivaldybės viešojoje bibliotekoje).  

 Vykdyti projektai. Vykdyta 12 projektų, kurių tikslinė grupė – Panevėžio regiono teritorijoje veikiančios savivaldybių ir mokyklų bibliotekos. Projektai skirti šių bibliotekų 

specialistų kvalifikacijos tobulinimui, krašto kultūros paveldo aktualizavimui ir sklaidai, regiono vartotojų pilietiškumo, kūrybiškumo ir pažinimo ugdymui.  

     Renginiai Panevėžio regiono bibliotekose. Organizuota 13 projekto „Literatūros ir kino dienos biblioteko-

je VIII“ renginių Panevėžio regiono bibliotekose. Jie vyko Rokiškio, Biržų, Molėtų, Zarasų, Pasvalio, Utenos 

rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose.  

 Dalyvavimas „EXPO Aukštaitija 2017“.  Rugsėjo mėnesį Apskrities biblioteka kartu su Panevėžio regio-

no bibliotekomis dalyvavo svarbiausiame Aukštaitijos verslo renginyje – tarptautinėje verslo ir pasiekimų paro-

doje „EXPO Aukštaitija 2017“. Apskrities biblioteka kartu su Anykščių ir Kupiškio rajonų bei Panevėžio miesto 

savivaldybių viešosiomis bibliotekomis pasiūlė daug įdomių edukacinių programų. Parodos „EXPO Aukštaitija 

2017“ organizatoriai – Panevėžio miesto savivaldybė ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Aukš-

taitijos bibliotekų stendą apdovanojo LINKSMIAUSIO diplomu.  
Panevėžio regiono bibliotekų edukacijos Aukštaitijos bibliotekų stende 
„EXPO Aukštaitija 2017“ metu  

 Kupiškio diena bibliotekoje. Apskrities bibliotekoje buvo su-

rengta Kupiškio diena. Renginio metu visuomenei pasiūlyta įvairia-

pusė programa: pranešimai ir projektų pristatymai, skirti Kupiškio 

krašto pažinimui, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

veiklų atskleidimui, meno ir dokumentų parodos, Kupiškio vaikų ir 

saviveiklininkų pasirodymai.  Paroda „Kupiškėnai Lietuvos istorijoje“ Apskrities bibliote-

 Skaitymo iššūkis. Apskričių viešųjų bibliotekų iniciatyva Lietuvos gyventojai buvo pakviesti priimti skaitymo iš-

šūkį ir leistis į vasaros nuotykį su knyga. „Skaitymo iššūkis“ – tai nuotaikingas žaidimas, kurio tikslas – per vasarą 

įveikti 10 skaitymo užduočių.  

Iš 76 iššūkyje dalyvavusių Panevėžio regiono bibliotekų ir jų filialų keturios tapo laimėtojomis ir buvo apdovanotos – 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (806 perskaitytos knygos), Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (323), Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (316) ir Panevėžio rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka (316). Iššūkį įveikusių skaitytojų taip pat laukė vertingi prizai.  

„Skaitymo iššūkio“ Panevėžio regiono bibliotekų nugalėtojų apdovanoji-
mai Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuo-
to „Skaitymo festivalio 2017“ metu  



 Panevėžio regiono bibliotekų veiklos įvertinimas 

 Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metų nominacija ,,Ad astra“. 2017 m. Apskrities biblioteka įsteigė nominaciją „Ad astra“, siekdama įvertinti ir išskirti 

kūrybiškai, inovatyviai visuomenės labui dirbančius Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus. Nominacija pavadinta „Ad astra“ pagal Gabrielės Petkevičaitės-Bitės to pa-

ties pavadinimo romaną. Nominacija įprasmina kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, pagalbą kitiems – principus, kuriais vadovavosi ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.  

 Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje nominuota Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkė Asta Nedveckienė – 

už kūrybiškumą ir profesionalumą, kuruojant Panevėžio rajono literatūrinių muziejų veiklą, saugojant Panevėžio krašto ir rajono kultūros paveldą, skleidžiant rašytojos, 

visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idėjas ir rengiant edukacines programas.  

 Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategori-

joje nominaciją pelnė Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliote-

kos „Židinio“ bibliotekos vedėja Irena Kartanienė – už sėkmingą mikrorajo-

no bendruomenės telkimą, tradicijų ir šeimos vertybių puoselėjimą bibliote-

koje, kūrybišką projektinę veiklą ir išradingas skaitymo skatinimo iniciaty-

vas, kasdien vaikams ir suaugusiems dovanojamą šventę, organizuojant 

išskirtinius renginius.  

 Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) katego-

rijoje nominuota Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėja Rena-

ta Miškinienė – už modernios ir šiuolaikiškos bibliotekos kūrimą, išmintį ir 

profesionalumą, jaunosios kartos kūrybinio ir intelektinio potencialo atskleidi-

mą, novatoriškus jaunųjų kūrėjų šiuolaikinio meno projektus, Anykščių krašto 

garsinimą šalyje ir pasaulyje.  

„Ad astra“ nominantės įteikimo iškilmių metu (iš kairės: I. Kartanienė, A. Nedveckienė ir R. Miškinienė)  

„Ad astra“ ženklo teikimo iškilmės įvyko 2017 m. gegužės 9 d., kurių metu pirmą kartą įteiktos nominacijos nusipelniusiems Panevėžio regiono biblioteki-

ninkams: 



Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto „Metų nominacijų“ (už 2016 metus) konkurso laimėtojomis tapo:  

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje:  

Partnerysčių biblioteka: už iniciatyvas telkiant bendruomenę, veiklas, mažinan-

čias socialinę atskirtį, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis ir asmenimis – 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.  

Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų kategorijoje):  

Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje – 

Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka;  

Draugiškiausia biblioteka: už prasmingą veiklą, mažinančią socialinę atskirtį 

(neįgaliųjų integracija ir darbas su socialinės rizikos šeimomis, senjorais ir pan.) 

– Zarasų rajono viešosios bibliotekos Dusetų K. Būgos padalinys.  

„Metų nominacijų“ apdovanojimo renginys Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  

Net 4 Panevėžio regiono bibliotekos ataskaitiniais metais paminėjo savo veiklos 80-mečius:  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka;  

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; 

Anykščių rajono L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka; 

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.  



Bibliotekos bendruomenė  

Apskrities bibliotekos  95-erių metų sukakties šventės  metu 



Informaciją parengė  

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius  

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka  

2018 m.  


