Panevėžio apskrities
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka

Veiklos ataskaita 2018

TURINYS
Įžanga 3
Aprūpinti Apskrities biblioteką naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvas 5
1. Dokumentų fondas 5
2. Skaitymo skatinimo veiklos 8
Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę 10
1. Mokymasis visą gyvenimą 10
2. Savanoriška veikla 14
3. Informacinės ir edukacinės programos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms 15
4. Fondų apskaita, priežiūra, apsauga ir integravimas į tarptautinius tinklus 17
5. Tarpbibliotekinis abonementas 17
6. Prieiga prie duomenų bazių 17
7. Inovatyvios paslaugos ir aptarnavimo kokybės tobulinimas18
8. Atstovavimo ir partnerystės plėtra 22
9. Bibliotekų specialistų mokymai 25
10. Praktinės veiklos tyrimai ir veiklos analizė 29
11. Partnerystės su Panevėžio regiono bibliotekomis plėtra 30
12. Bendruomenė 34

ĮŽANGA
2018 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (toliau – Apskrities biblioteka) veiklos prioritetai buvo susiję su renginių ir veiklų, skirtų
Valstybės 100-mečio minėjimui organizavimu, paslaugų negalią turintiems gyventojams plėtra ir prieinamumo didinimu, tiriamosios veiklos organizavimu. Atliktas tyrimas
siekiant išsiaiškinti Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų (toliau – Panevėžio regiono bibliotekos) vartotojų naudojimosi ar nesinaudojimo elektroniniais informacijos ištekliais (duomenų bazėmis) priežastis.
Vykdytų veiklų rezultatai:

 Valstybės 100-mečio sukakčiai paminėti organizuoti 57 kultūriniai informaciniai renginiai, virtualios ir tradicinės dokumentų ir fotografijų parodos, meno parodos, edukaciniai užsiėmimai, akcijos, interaktyvūs pažinimo testai ir kitos veiklos, į kurias įsitraukė
3802 dalyviai. Sukurtos naujos rubrikos interneto portale „Panevėžio kraštas virtualiai“,
visuomenė skatinta dalintis savo prisiminimais, turimais vaizdo dokumentais ar rubrikoje „Šią savaitę prieš šimtą metų“ susipažinti su svarbiais kiekvienos dienos įvykiais
Lietuvoje ir pasaulyje. Organizuotos veiklos skatino visuomenės pilietiškumą, tautinę
savimonę, domėjimąsi savo krašto ir valstybės istorija, o kartu kvietė diskutuoti aktualiais šių dienų Lietuvai klausimais.

 Sukurtos laisvalaikio leidimo galimybės negalią turintiems asmenims, organizuojant kultūros renginius Apskrities bibliotekoje ir Panevėžio regiono bibliotekose. Surengti išvažiuojamieji teminiai renginiai ir edukacijos globos namų gyventojams. OrgaĮ naujas patalpas perkeltas ir atnaujintas Sensorinis kambarys

nizuotos laisvalaikio veiklos šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius
vaikus.

 Sudarytos sąlygos socialinės atskirties asmenims, taip pat asmenims, turintiems dalinę fizinę arba protinę negalią, tobulinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Parengta ir šiems asmenims pritaikyta kompiuterinės grafikos mokymų programa.

 Įrengta edukacinė mokomoji erdvė „Makerspace“, siekiant sukurti ugdymuisi ir mokymuisi palankias sąlygas. Į naujas patalpas perkeltas ir atnaujintas Sensorinis kambarys.
Jis papildytas naujomis lavinamosiomis priemonėmis ir įranga. Parengtos 6 naujos ar
adaptuotos edukacinės programos specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams.

 Siekiant išsiaiškinti prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo tikslus ir nesinaudojimo jomis priežastis buvo atliktas tyrimas „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Panevėžio ir Utenos apskričių viešosiose bibliotekose“. Tyrimo metu paaiškėjo, kad
prenumeruojamos duomenų bazės yra svarbus informacijos šaltinis, kuriuo vartotojai
naudojasi savišvietos ir darbo tikslais. Bibliotekose besilankantys lankytojai naudojasi
net tik bibliotekų, bet savo mokymosi įstaigų prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
Tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos bibliotekų veiklai, siekiant aktyviau viešinti prenumeruojamų duomenų bazių teikimo paslaugą visuomenei ir šalinti susidariusias kliūtis.
Edukacinė mokomoji erdvė „Makerspace“

 Organizuoti mokymai bibliotekų specialistams (tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir
galimybės“ ir seminaras „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams“), teikiantiems informacines paslaugas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Aprūpinti biblioteką naujausia informacija ir dokumentais, įgyvendinti skaitymo
skatinimo iniciatyvas:
1. Dokumentų fondas
2018 m. pradžioje Apskrities bibliotekos fondą sudarė 483025 fiz. vnt. 184390 pavadinimų dokumentų. Kalbinė fondo sudėtis: lietuvių kalba – 74 proc.; kitomis kalbomis – 26 proc. Fondo sudėtis pagal rūšis: knygos sudarė didžiausią fondo dalį – 69,9 proc., periodiniai leidiniai – 21,2 proc. visų dokumentų. Didžiausią fondo dalį, t. y. 73
proc., sudarė įvairių mokslo šakų literatūra. Grožinė ir vaikų literatūra sudarė 27 proc.

Apskrities bibliotekos fondo atnaujinimas. Dėl augančio gyventojų domėjimosi Apskrities bibliotekos
turimais dokumentų ištekliais, ypatingas dėmesys skirtas mokslinės, mokomosios literatūros, garso ir vaizdo
dokumentų bei spausdintų natų įsigijimui. Atsižvelgiant į išleistų knygų pasiūlą, vartotojų užklausas ir informacinius poreikius, valstybės biudžeto lėšos dokumentų įsigijimui panaudotos įvairių mokslo šakų ir grožinei literatūrai įsigyti. Apskrities bibliotekos fondas 2018 m. buvo atnaujintas įsigyjant dokumentus už valstybės biudžeto, projekto „Literatūros ir kino dienos“ ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas. Panaudojus
šias lėšas fondas pasipildė 8819 naujų dokumentų.

100-tą knygų Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga Apskrities bibliotekai dovanojo verslo klubo „Nevėžis" (BNI) nariai

Dovanos (įskaitant rankraščius) sudarė 41,5 proc.
per metus gautų dokumentų. Leidinius dovanojo Advokatų
kontora „Ellex Valiunas“, Verslo klubas „Nevėžis“, Apskri-
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nius leidinius, mokslinius ir informacinius įvairių organizacijų
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Skaitytojų dovanos akcijos „Knygų kalėdos“ metu

Retų knygų, asmeninių bibliotekų ir rankraščių fondai 2018 m. buvo pildomi dovanotais dokumentais. Gauti
nauji rankraščių fondai, dovanų gauta įvairių leidinių, leistų iki 1945 m., papildytos asmeninių bibliotekų kolekcijos.
Per 2018 m. nuolatiniam saugojimui bibliotekos rankraštyne perduota 840 laikino saugojimo vienetų dokumentų. Rankraščių fondus papildė dailininkai Stasys Eidrigevičius, Henrikas Mazūras, Povilas Šiaučiūnas, kraštotyrininkė
Irena Rudzinskienė. Stasė Mikeliūnienė papildė muziejininkės Teresės Mikeliūnaitės fondą, Jūratė Degutienė papildė
savo tėvo poeto Stasio Šneiderio-Diemedžio fondą.

Retų knygų fondas per 2018 m. pasipildė 1263 dokumentais, kuriuos Apskrities bibliotekai perdavė Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, dovanojo Kazimieras Navakas, Stasys Juodikis ir savo pavardžių nepanorę viešinti kiti
Apskrities bibliotekos rėmėjai. Virš 100 egz. knygų šiam fondui gauta kartu su kunigo Broniaus Balaišio asmeniniu
Troc, Michal Abraham. Nowy dykcyonarz to iest Mownik polsko-

archyvu.
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Apskrities bibliotekoje 2018 m. suformuota nauja asmeninės

versitete, vėliau jame dėsčiusio lenkų kalbą, žodynas. Nuo 1744 m.
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Ataskaitiniais metais suformuoti 3 nauji rankraščių fondai:
F172 Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro, visuomenės veikėjo Juliaus Beinorto fondas,
dovanotas jo žmonos Vidos Beinortienės. Fonde – J. Beinorto žygeivystės rankraštinis palikimas – gausiai fotografi-

Hołowiński, Ignacy. Pielgrzymka do Ziemi Świętéj. - Wyd. 2-ie,

jomis iliustruoti žygeivių dienoraščiai ir kita medžiaga.

popr. i pomn.. - Petersburg : B.M. Wolff, 1853. - VII, 667, XVI
p.: iliustr.

F174 kunigo Leonardo Tamošausko ir F175 kunigo Broniaus Balaičio fondai, perduoti bendraujant su Panevėžio vyskupijos kurija ir asmenine vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo iniciatyva. Fonduose – asmeniniai kunigų archyvai.

Nuotraukoje Mogiliovo arkivyskupijos arkivyskupo, Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinės akademijos rektoriaus, artimo
Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus bičiulio Ignaco Holovinskio (1807-1855) knyga.

Krašto ir kraštotyros dokumentų fondas. Didelis dėmesys buvo skiriamas publikuotų krašto dokumentų kolekcijos rinkimui, jų prieigos per atviruosius fondus
organizavimui, informacijos apie sukauptą spausdintą paveldą sklaidai per portalą Panevėžio kraštas virtualiai, publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografinės duomenų
bazės kūrimui, dalyvavimui Nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime. 2018 m. kraštotyros fondas papildytas vertingais istorijos, krašto kultūros, meno, grožinės
literatūros leidiniais – iš viso gauta 255 fiz. vnt. naujų leidinių. Fondo spragoms pildyti sudarytas reikalingų įsigyti leidinių – dezideratų – sąrašas (36 pavadinimų leidinių).
Ataskaitiniais metais darbuotojų iniciatyva gauti 22 leidiniai iš šio sąrašo.
Paminėtini leidiniai:
„Kelininkai, susiję su Lietuva: XVIII-XX amžius: [žinynas]“ (2016);
„Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“ (2016);
„Aleksandravėlės šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios ir parapijos istorija“ (2016);
„Poliklinika prie Nevėžio krantų: Panevėžio rajono poliklinikos praeitis ir dabartis“ (2017).

Vertingi krašto leidiniai papildę Apskrities bibliotekos fondus 2018 m.

Krašto periodiniai leidiniai papildę Apskrities bibliotekos fondus 2018 m.

Didžioji fondo dalis yra atvira vartotojams. Joje – apie 3500 spaudinių. Atsarginiame fonde saugomi leidinių dubletai, skaitytojams neaktualūs, tačiau kraštotyrinę vertę turintys leidiniai, periodikos komplektai,
smulkieji ir lakštiniai leidiniai. 2018 m. bendradarbiaujant su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatru, Panevėžio muzikiniu teatru ir „Meno“ teatru įsigyta 2018 m. vykusių spektaklių programų ir afišų. Komplektuoti Panevėžio įstaigų, organizacijų, bendruomenių periodiniai leidiniai: „Pankomanija“, „Liepsnelė“,
„Mindaugietis“, „Senamiestietis“, „Paįstrietis“, „Sandrava“, „Velžio balselis“, „Katedros naujienos“ ir kt.

Krašto periodiniai leidiniai papildę Apskrities bibliotekos fondus 2018 m.

2. Skaitymo skatinimo veiklos
Skaitymas skatintas organizuojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, naujų leidinių pristatymus, fondo populiarinimui skirtas temines parodas, teikiant konsultacijas dokumentų paieškos klausimais. Ataskaitiniais metais Apskrities bibliotekos vartotojams išduota virš 311 tūkst. dokumentų, kurių 60 proc. buvo paskolinta naudojimui namuose.
2018 m. Apskrities biblioteka organizavo 363 kultūros ir informacinius renginius, kuriuose apsilankė beveik 32 tūkst. lankytojų. Ataskaitiniais metais renginių lankytojų
skaičius augo net 18,5 proc. Skaitymas skatintinas ir teigiamas požiūris į skaitymo naudą formuotas įvairiomis priemonėmis (renginiai, mugės, iniciatyvos, akcijos ir kt.).
Paminėtini šie įvykiai:
 „EXPO Aukštaitija 2018“ parodos metu Apskrities bibliotekos įrengtame stende mugės lankytojai kviesti įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, išbandyti naujai parengtas interaktyvias dėliones, testus ir patikrinti savo žinias apie Panevėžį, o kartu ir laimėti prizų.
Smagių netikėtumų pažėrė originali akcija „Aklas pasimatymas su knyga“. Visuomenė supažindinta su nauja virtualia rubrika
„Panevėžio veido dėlionė“, kurioje galima skaityti iškilių žmonių nuomones apie miestą, klausyti jų įrašų ir patiems pasidalinti savo
prisiminimais bei nuotraukomis platformoje „Parašyk apie Panevėžį“.

 Tęstinis projektas „Literatūros ir kino dienos IX“ kvietė lankytojus į susitikimus su žymiais kultūros atstovais ir atlikėjais. Surengta 30 Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimo
renginių. 19 iš jų vyko 10-yje Panevėžio regiono bibliotekų.



Kazimiero Barėno literatūrinės premijos teikimo iškilmės, ku-

rių metu apdovanota 2017 m. premijos laureatė – jaunoji rašytoja
Virginija Rimkaitė už debiutinę apysaką „21 a“.
K. Barėno literatūrinės premijos laureatė –
Virginija Rimkaitė
Apskrities bibliotekos stendas parodoje „EXPO Aukštaitija 2018“

 „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2018“ sutiktuvės ir „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių įteikimo Metų literatui ir Metų iliustruotojui ceremonija. Tai vienareikšmiškai labai svarbus
renginys, ugdantis jaunąją ne tik skaitytojų, bet ir būsimųjų rašytojų bei dailininkų kartą.

 Tarptautinio literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ renginiai. Kartu
švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį pakviesta svečių iš Latvijos,
Estijos ir Islandijos – šalių, kurios pirmosios pripažino Lietuvos nepriklausomybę.
 54-asis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris 2018“.

 Projektas „Hario Poterio naktis bibliotekoje“.

 Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymo metu veikė improvizuota lauko
kavinė GYVAta prie Apskrities bibliotekos, Respublikos gatvėje. Skaitytojai
buvo kviečiami ragauti GYVĄ vandenį, išgirsti GYVĄ žodį, susipažinti su GYVA
biblioteka. Čia laukė skaityklėlė, knygų maininyko netikėtumai.

 Įsitraukta į Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvą „Atverk duris vasarai“,
kurios tikslas suteikti visiems mokyklinio amžiaus vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas.
Improvizuota kavinė GYVAta prie Apskrities bibliotekos

 Apskrities bibliotekoje sėkmingai veikė Bitės knygų klubas.
 Tinklaraštyje „Geros knygos“ paskelbti 23 informaciniai įrašai, supažindinantys skaitytojus su

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

naujausiomis knygomis ir jų žanrais, skaitomiausių knygų sąrašais. Tinklaraštyje taip pat buvo
periodiškai skelbiami Apskrities bibliotekos specialistų rekomenduojamų knygų sąrašai, literatūros kritikų recenzijos ir kiti su knygos skaitymo kultūra susiję straipsniai.
 Dalyvauta akcijoje „Metų knygos rinkimai“, kurią vainikavo Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus kompleksinis renginys, apimantis teatralizuotus vaidinimus, parodas, diskusijas.
 24-oji Knygos šventė į Apskrities biblioteką sukvietė knygų bičiulius iš Panevėžio miesto ir
rajono mokyklų. Savo gebėjimus čia parodė ir buvo apdovanoti kryžiažodžių kūrėjai, jaunieji
muzikantai ir aktoriai.
Knygos šventės akimirka

Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę:
1. Mokymasis visą gyvenimą
Įgyvendinta projektinė veikla, organizuoti tradiciniai kasmetiniai renginiai, susitikimai su žinomais Lietuvos veikėjais, jubiliejiniai renginiai, koncertai, įvairios šviečiamosios paskaitos, konferencijos, festivaliai, literatūriniai vakarai, naujų knygų pristatymai, profesionalaus meno, virtualios ir kitos parodos. Įgyvendintos bendros veiklos su
Panevėžio miesto savivaldybe ir jai pavaldžiomis įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, mokslo įstaigomis, užsienio šalių ambasadomis. Ypatingas dėmesys skirtas
Valstybės 100-ečio minėjimo renginiams. Plėtota pomėgių klubų (Knygų klubas, Angliškų pašnekesių klubas LET’S TALK ir Senjorų klubas) veikla.
2018 m. Apskrities biblioteka pateikė 20
projektų paraiškų finansavimui gauti. Paraiškos
teiktos LKT, Panevėžio miesto savivaldybei, Europos komisijos atstovybei, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Finansavimas gautas 11-ai iš 20 teiktų projektų, kurių veiklos susijusios su įvairaus amžiaus ir
socialinių grupių lankytojų skaitymo skatinimu,
kultūriniu ir individualiu kūrybiškumo ugdymu, Panevėžio krašto kultūros paveldo ir istorijos pažinimu, patriotiniu ir pilietiniu ugdymu, istorinės ir etninės savimonės stiprinimu, Panevėžio regiono bibliotekų specialistų kompetencijų stiprinimu.

Angliškų pašnekesių klubo LET’S TALK susitikimas

Organizuoti 779 kultūros ir informaciniais renginiai, edukaciniai
užsiėmimai ir ekskursijos, kuriuose apsilankė 38534 dalyviai.

Gyventojų ir vartotojų mokymas:
Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairioms gyventojų tikslinėms grupėms ir individualiems vartotojams. Mokymosi visą
gyvenimą galimybės Apskrities bibliotekoje siejamos su gyventojų kūrybinių, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymu. Vartotojų mokymams naudotis įvairiais informacijos paieškos būdais, dokumentų fondais, technine įranga, paslaugomis skirta 1199 valandų. Pasitelkiant
informacinių leidinių fondą, elektroninį katalogą, duomenų bazes, interneto išteklius, teminius bibliografinius sąrašus iš fondų ir kitas priemones atsakyta į 46308 informacines užklausas.

Mokymąsi visą gyvenimą skatinančios programos:
Skaitmeninio raštingumo mokymai. Apskrities biblioteka kartu su asociacija „Langas į ateitį“ ir Nacionaline skaitmenine koalicija kvietė dalyvauti jau devintus metus
organizuojamoje Europos Sąjungos iniciatyvoje „Skaitmeninė savaitė 2018“ („All Digital Week 2018“). Siekiant užtikrinti skaitmeninio raštingumo mokymų gyventojams tęstinumą, buvo organizuoti mokymai pagal Apskrities bibliotekos specialistų atnaujintas ir naujai parengtas mokymų programas: „Išmokime dirbti kompiuteriu“, „Dokumentų
redagavimas MS WORD programa“, „Mokykimės naudotis Skype, Facebook“, „Darbas planšetiniais kompiuteriais“, „Apie sveikatą internetu“, „Elektroninė deklaravimo sistema, VMI (turto deklaracija)“, „Nuotraukų filmuko kūrimas“, „E.paveldas – milžiniškas skaitmeninis lobynas“, „Informacijos paieška: katalogai, duomenų bazės, atviroji prieiga“. Teiktos konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais. Atsižvelgiant į išreikštą neblėstantį gyventojų poreikį, ataskaitiniais metais organizuoti 72 mokymai pagal Apskrities darbuotojų parengtas programas ar organizuojat kitus skaitmeninio raštingumo ugdymui skirtus renginius. Juose savo žinias pagilino 752 dalyviai.

Ataskaitiniais metais organizuota 19
proc. edukacinių užsiėmimų daugiau
nei 2017 m., viso 344. Pasiūlytas
edukacines veiklas išbandė 19 proc.
dalyvių daugiau negu 2017 m.

Karpinių edukacinis užsiėmimas

Senjorai mokymuose, tobulina asmeninius kompiuterinio raštingumo įgūdžius

Edukacinių užsiėmimų organizavimas. Įgyvendinant projektinę veiklą, prisidedant prie nacionalinių akcijų
palaikymo ir pačių Apskrities bibliotekos specialistų iniciatyvų, visuomenei pasiūlyta įvairių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, savimonę, pilietiškumą, emocinį intelektą, savarankiškumą ugdančių edukacinių programų. Jomis aktyvintas
skaitymo skatinimas, kūrybinis mąstymas, mokymosi visą gyvenimą poreikis. Edukacinių užsiėmimų dalyviai pagilino žinias muzikos, šokio, dailės, teatro, kultūros paveldo, išmaniųjų programėlių valdymo ir skaitmeninio turinio kūrimo srityse. Edukacijų įgyvendinimui pasitelktos tiek tradicinės, tiek modernios interaktyvios žaidybinės ar robotikos
priemonės, šiuolaikinės išmaniosios technologijos. Siekiant visuomenei viešinti Apskrities bibliotekoje ir Panevėžio
regiono bibliotekose vykdomas edukacijas, informacija apie jas talpinama interneto svetainėse, socialinėse paskyrose, platinama pasitelkiant partnerystę. Edukacinės veiklos organizuotos tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio
parodos „Adventur 2018“, 19-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės, parodos „EXPO Aukštaitija 2018“ ir Vasaros
knygų fiestos metu.

Apskrities bibliotekos specialistų vedami „Tautiškos giesmės“ atodangos“ edukaciniai užsiėmimai Kupiškio miesto moksleiviams

Kitos kultūrinės programos ir priemonės:
 Organizuotos tradicinės kasmetinės tulpių ir kardelių (gladiolus) gėlių parodos. X-oje tarptautinėje kardelių parodoje
buvo eksponuojami amerikiečių, baltarusių, čekų, latvių, lietuvių, rusų, slovakų, ukrainiečių selekcininkų išvestų veislių
kardeliai.
 Jau antrus metus Apskrities biblioteka pasiūlo išskirtines veiklas Muziejų nakties metu. Lankytojai turėjo galimybę apsilankyti paslaptingose Apskrities bibliotekos erdvėse, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, fotosesijoje, garsiai klausytis muzikos ir ragauti magiškų skanėstų kavinukėje. Skambėjo XX a. muzika iš Apskrities bibliotekos vinilinių plokštelių kolekcijos. Ypatinga pramoga vaikams – vyko Robotukų lenktynės. Pristatytos miesto ateities vizijos Stasio Eidrigevičiaus erdvėje, įkvėpta kūrybinių galių aplankant Elenos Mezginaitės erdvę, mokytasi kūrybinio rašymo su poete Elvyra Pažemeckaite.

X-osios tarptautinės kardelių (gladiolus) parodos atidarymo
akimirka

 Antrą kartą kviesta dalyvauti magiškojoje Hario Poterio naktyje, kur
rinkosi J. K. Rowling kūrybos gerbėjai.

Hario Poterio naktis Apskrities bibliotekoje

 Konferencija, skirta
paminėti Baltijos kelio
ir

Juodojo

kaspino

dienai, vykusi J. Urbšio tėviškėje (Zaosės

Tarptautinės muziejų nakties akimirkos Apskrities bibliotekoje

vnk., Čiūrų k., Kreke-

 Bibliotekoje jau 19-tą kartą vykusi mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija:
šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“, rengiama kartu su VU Komunikacijos fakultetu, parodė, kad
susidomėjimas šia tema nuolat auga.

navos sen., Panevėžio
Konferencijos Baltijos keliui ir Juodojo dienai atminti dalyviai J.
Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centre

raj.).

Siekdama patenkinti įvairių gyventojų grupių savišvietos, mokymosi visą gyvenimą, socializacijos
ir kitus lūkesčius Apskrities biblioteka organizavo:

šviečiamąsias paskaitas, susitikimus-diskusijas su žymiomis Lietuvos ir užsienio asmenybėmis, organizacijomis: susitikimai su akcijos „Misija Sibiras“ dalyviais, susitikimas-diskusija su ambasadoriumi, visuomenės
bei politikos veikėju Vygaudu Ušacku, susitikimas su Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininke Virginija Breskiene ir Panevėžio apygardos teismo pirmininku Eigirdu Činka, susitikimas su vertėja, gide hum.
mokslų dr. Jūrate Micevičiute, Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje projekto renginio „Pasivaikščiojimai
po šimtmetį mininčias Europos šalis“ dalyviais ir kt.;

jubiliejinius renginius ir atminimo vakarus, skirtus žymių asmenybių kūrybai ir veiklai, svarbioms datoms ir
įvykiams paminėti: lietuvių kilmės prancūzų semiotikui, kalbininkui, mitologui, eseistui A. J. Greimui – 150,
Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100, parodos „Reformacijai – 500“ pristatymas, parodos „Dr. Juozo Petro
Kazicko gyvenimo istorija“ pristatymas ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos darbuotojo V. Valiušaičio paskaita „Juozas Kazickas ir Lietuvos laisvės byla“, atminimo vakaras „Su meile – Tėvui Stanislovui“, skirtas Tėvo
Stanislovo 100-mečiui pažymėti, sueiga „Lietuva po Vanago sparnu“, skirta Adolfo Ramanausko-Vanago
100-mečiui pažymėti ir kt.;
meno parodas, kurių net 11 profesionalaus meno: tapyba, grafika, fotografija;

koncertus, kurių klausytojai galėjo mėgautis pianisto Andriaus Vasiliausko, muzikos mokyklos „Traite de
Piano“ (Jungtinė Karalystė) mokinių, atlikėjos Ugnės Kaušiutės (fortepijonas), pianistės Rasos Paliulienės
Pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas

(Norvegija) bei V. Mikalausko menų gimnazijos moksleivių atliekama muzika ir kūriniais. Apskrities bibliotekoje vyko Jidiš kultūros paveldo Lietuvoje projekto koncertas „Laiškai iš praeities“, kurio metu programą
atliko LNOBT solistas, tenoras Rafailas Karpis ir pianistas Darius Mažintas;

kultūrinių įstaigų dienas Apskrities bibliotekoje ir susitikimus su bičiuliais.

2. Savanoriška veikla

Savanoriškos veiklos galimybės Apskrities bibliotekoje viešintos renginių metu, socialiniuose
tinkluose, edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų metu. Prisidėdami prie renginių, edukacijų ar kitų
veiklų organizavimo ir įgyvendinimo, jaunuoliai įgijo naujų kompetencijų ir naudingų darbinių įgūdžių. Jau trečius metus Apskrities biblioteka dalyvavo nacionaliniame Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotame tęstiniame projekte „Atrask save“ ir
vykdė aktyvią veiklą su savanoriais. Jaunimui buvo sudarytos galimybės įsitraukti į savanorišką
veiklą, pasirašant ir dvišales sutartis su Apskrities biblioteka. Pasitelkus šias priemones ir aktyviai
viešinant savanoriškos veiklos naudą jaunimo tarpe, 2018 m. Apskrities bibliotekoje pagal savanoriškos veiklos sutartis įvairias veiklas vykdė 5 savanoriai.

Apskrities bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje veiklas tęsė mokinių savanorių klubas
„Darbščiosios bitelės“. Jau 8 metus veikiantis savanorių klubas, savo veiklą sieja su vasaros atostogų užimtumo organizavimu vaikams. Klubo savanoriai vaikams kūrybiškai perdavė savo patirtį iš
ankstesnių vasarų: pasakojo vaikams apie rašytoją G. Petkevičaitę-Bitę, mokė piešti, lipdyti, karpyti, sekė pasakas ir istorijas, žiūrėjo įvairius filmus. Savanoriai dalyviams rengė klausimųatsakymų valandėles, informacijos dienas. Savanoriavimas Apskrities bibliotekoje suteikia galimybes atsiskleisti jaunuolio asmenybei, išbandyti save, įgyti patirties ir pasitikėjimo, lengviau atrasti
savo ateities kelią.

Mokinių savanorių klubo komandos „Darbščiosios bitelės“ nariai su Apskrities bibliotekos
darbuotoju V. Benašu (kairėje)

3. Informacinės ir edukacinės programos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms
Veiklos vyresnio amžiaus žmonėms. Ataskaitiniais metais vyresnio amžiaus ir įvairias negalias turintiems asmenims pasiūlyta 90 kultūrinių, edukacinių ar informacinių
renginių. Organizuoti išvažiuojamieji teminiai renginiai ir edukacijos globos namų gyventojams. Senjorai kviesti į renginius, paskaitas, diskusijas, kurių metu buvo kalbama
apie draugišką senatvei miestą ir sveikatą. Įkurtas senjorų klubas, suteikiantis palankią aplinką senjorų savirealizacijai ir naujų potyrių įgijimui, kuriame laukiami visi norintys. Senjorai skatinti savanoriauti ir burti bendraminčius, organizuojant jų poreikius ir pomėgius atliepiančias veiklas. Bendradarbiauta su įvairiomis organizacijomis organizuojant teminius renginius, kurių metu buvo pristatytos unikalios paslaugos garbaus amžiaus žmonėms: „Sidabrinė linija”, kiti M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vykdomi socialiniai projektai.
Veiklos žmonėms turintiems įvairias negalias. Parengtos naujos ar
atnaujintos esamos edukacinės ir ugdomosios programos, pritaikant jas
specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams ar fizinę negalią
turintiems asmenims. Šių programų dalyviai gilino žinias dailės, teatro,
muzikos, šalies istorijos srityse. Buvo ugdomas emocinis intelektas,
lavinta smulkioji motorika, savarankiškumo ir darbo komandoje įgūdžiai.
Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų biblioteka, Vasaros knygų fiestos
metu Panevėžio miesto Laisvės aikštėje organizuoti garsiniai skaitymai
ir edukacinis užsiėmimas „Svajonių puodelis nematančiam draugui“.
Organizuoti seminarai, renginiai, diskusijos visuomenei, neįgaliųjų bendruomenei, jų artimiesiems Apskrities bibliotekoje ir Panevėžio regiono bibliotekose. Jų metu kalbėta apie
platesnį moksleivių su negalia įtraukimą į kultūrines veiklas, aptarta autizmo spektro sutrikimų įtaka mokymuisi ir kt. klausimai.
Sukurtas vaizdo klipas-filmukas, pristatantis Apskrities bibliotekos ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos paslaugas, skirtas negalią turintiems ar soSenjorų klubo susitikimas

cialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Parengtas filmukas viešintas Apskrities bibliotekos
interneto svetainėje ir Youtube kanale, Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame.

Tęstas bendradarbiavimas su „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru ir kitomis įstaigomis, rengti bendri projektai, organizuoti renginiai, įvairios
programos, kurtos naujos ar tobulintos jau esamos paslaugos. Septintą kartą dalyvauta nacionalinėje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ
2018“.

Veiklos vaikams ir jaunimui. Organizuojant veiklas vaikams ir jaunimui aktyviai bendradarbiauta su švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis. Pasirašytos trumpalaikės partnerystės sutartys projektų įgyvendinimo veiklų vykdymui ir ilgalaikio bendradarbiavimo sutartys su organizacijomis, kurios dirba su jaunimu.
Pasitelkiant tradicines ir išmaniąsias technologijas, interaktyvias robotikos priemones kurtos
edukacinės programos, organizuoti renginiai, konkursai, vesti edukaciniai užsiėmimai. Vykdyti projektai ir veiklos skatino vaikų ir jaunuolių užimtumą, meninius gebėjimus, kritinį mąstymą, pilietiškumą, užsienio kalbų žinių gilinimą, Panevėžio krašto ir šalies istorijos pažinimą,
kūrybiškumą, formavo skaitymo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Apskrities biblioteka,
įgyvendindama visas šias veiklas, organizavo 370 kultūros, edukacinių ir informacinių rengi-

Robotikos fiestoje „First Lego League“ Apskrities bibliotekos komanda „Kosminės bulvės“ laimėjo II-ąją vietą

nių, skirtų vaikams ir jaunimui.
Įvyko penktojo „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2017“ sutiktuvės, apdovanojimų ir „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių įteikimo
Metų literatui ir Metų iliustruotojui ceremonija. Metų literate išrinkta Juozo Miltinio gimnazijos abiturientė Aistė Padimanskaitė. Metų iliustruotojos apdovanojimą pelnė Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinė Erika Čiplytė.

Jaunimo susitikimai ir įvairios veiklos Apskrities bibliotekos Atviroje
jaunimo erdvėje

Eglės Pilkauskaitės dailės darbų parodos atidarymas Apskrities bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje

Metų iliustratorė – E. Čiplytė (kairėje) ir Metų literatė – A. Padimanskaitė

4. Fondų apskaita, priežiūra, apsauga ir integravimas į tarptautinius tinklus
2018 m. buvo sukurti 20826 bibliografiniai įrašai (dokumentų ir analizinių), iš viso metų pabaigoje elektroniniame kataloge (toliau – EK) buvo 560566 įrašai. EK atsispindi apie 99 proc. viso fondo dokumentų. Pagrindiniai Apskrities bibliotekos dokumentai į EK yra įtraukti, tad šiuo metu didelis dėmesys skiriamas garso
dokumentų, t.y. vinilinių plokštelių rekatalogavimui. EK kokybei gerinti atlikti šie darbai: įrašuose pateikti dokumentų turiniai, nurodyti knygų priklausomybės ženklai, autografai, asmenų bibliotekų dokumentų bibliografiniai
įrašai perkelti į sukurtas EK dalis.
Apskrities bibliotekos EK lokalioje Publikacijų apie Panevėžio kraštą bibliografinėje duomenų bazėje 2018 m.
sukurti 9904 bibliografiniai įrašai. Ši bazė pasipildė 8,7 proc. naujų bibliografinių įrašų.
15 metų Apskrities biblioteka prisideda prie Nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrimo,
pildydama jį naujais bibliografiniais įrašais. 2018 m. sukurta ir į šį duomenų banką eksportuota
2100 analizinių bibliografinių įrašų iš Panevėžio miesto periodinių leidinių ir žurnalų.

Apskrities bibliotekos EK prieinamas per interneto svetainę www.pavb.lt

Apskrities bibliotekoje atlikti saugomų vertingų knygų restauravimo darbai. Konservuoti dokumentai, naudojant specialias priemones dokumentų susidėvėjimo sustabdymo ar sulėtinimo tikslais. Restauruotas
101 vertingas dokumentas ir 668 prevenciškai konservuoti siekiant juos

5. Tarpbibliotekinis abonementas

apsaugoti.

2018 m. gautos 697 užklausos, iš kurių 680 įvykdytos: išsiųsti 659 originalūs dokumentai ir 21 dokumentų kopija. Lyginant su 2018 m., ženkliai išaugo originalių dokumentų pateikimas pagal gautas užklausas – net 13,6 proc. Apskrities bibliotekos TBA paslaugomis naudojosi 19 Panevėžio regiono ir kitų didžiųjų Lietuvos bibliotekų, su
kuriomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Daugiausiai TBA užsakymų per metus pateikė Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Panevėžio filialas.

6. Prieiga prie duomenų bazių
2018 m. buvo prenumeruojama 13 duomenų bazių: 8 bazių paketas „EBSCOhost“ ir duomenų bazės „Emerald“, „Naxos Music Library“, „Taylor&Francis“, „Infolex“ ir
„Vyturys“. Populiariausias – „EBSCOhost“ duomenų bazių paketas ir visatekstės jos dalys „Academic Search Complete“ ir „MasterFILE Premier“. Taip pat populiari lietuviška teisinė duomenų bazė „Infolex“.
Siekta gerinti duomenų bazių panaudą: parengta virtuali savarankiško mokymosi programa „Trumpas paieškos vadovas duomenų bazėse“, organizuoti mokymai
visuomenei, moksleiviams, studentams ir dėstytojams paieškos duomenų bazėse įgūdžių lavinimui. Parengti ir publikuoti straipsniai, pristatantys prenumeruojamas ir testuojamas duomenų bazes Apskrities bibliotekos interneto svetainėje. Siekiant išsiaiškinti prenumeruojamų duomenų bazių naudojimo tikslus ir nesinaudojimo jomis priežastis buvo atliktas tyrimas „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Panevėžio ir Utenos apskričių viešosiose bibliotekose“.

7. Inovatyvios paslaugos ir aptarnavimo kokybės tobulinimas
Apskrities biblioteka 2018 m. siekė tobulinti vartotojų aptarnavimo kokybę ir teikiamų paslaugų prieinamumą elektroninėje erdvėje, įgyvendinti edukacines programas,
skatinančias skaitymą ir mokymąsi visą gyvenimą.
2018 m. Apskrities bibliotekoje sukurtos naujos ar patobulintos jau esančios paslaugos:
 Parengta 11 naujų edukacinių programų, kurios skirtos muzikiniam lavinimui ar susipažinimui su skaitmenintu kultūros paveldu, krašto istorija ir tautiška giesme, teatro, muzikos kūrėjais ir jų darbais, papročiais ir
tradicijomis.
 Parengtos 2 kompiuterinės mokymų programos, skirtos kompiuterinio raštingumo įgūdžiams tobulinti ar
įgyti naujų vaizdo redagavimo žinių.
 Parengti 3 interaktyvūs pažinimo testai: „Tautiška giesmė“ – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui, „Pažink ES“ – Europos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos), mininčių 100-metį pristatymui, „Ar pažįsti
Interaktyvi dėlionė Panevėžio krašto pažinimui pristatyta 19-osios tarptautinės
Vilniaus knygų mugės lankytojams

Panevėžį?“ – Panevėžio miesto ir Apskrities bibliotekos istorijos pažinimui.

 Interaktyvi dėlionė Panevėžio krašto pažinimui, pristatanti žymius panevėžiečius ir
miesto architektūros vaizdus.
 Atnaujinta „Knygų video anonsų kūrimo“ užsiėmimų programa, įdiegus nesudėtingas
vaizdo ir garso redagavimo programas, ji pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunuoliams.

 Atlikti svetainės paneveziokrastas.pavb.lt tobulinimo darbai: programavimo darbai,
sukurta nauja rubrika Panevėžio istorijos aktualinimui „Panevėžio veido dėlionė“.

 Juozo Miltinio palikimo studijų centre iškilmingai atidaryta inovatyviai ir šiuolaikiškai
atnaujinta ekspozicija, kurioje apsilankyti kviečiami panevėžiečiai ir miesto svečiai.
Atnaujinta ekspozicija Juozo Miltinio palikimo studijų centre

Apskrities bibliotekos elektroniniai ištekliai internete

 Internetinės svetainės:


Naujais įrašais apie 2018 m. praūžusį festivalį „Panevėžio literatūrinė žiema“, jo dalyvius, laureatus ir

prizininkus papildyta šio festivalio interneto svetainė www.plz.lt.



Nauja aktualia informacija apie naujas knygas, projektus, edukacines veiklas ir įvairias naudingas

nuorodas vaikams, jaunimui, tėveliams ir pedagogams aktyviai pildyta Vaikų literatūros skyriaus interneto svetainė http://vjlc.pavb.lt.


Buvo tęsiami Apskrities bibliotekos interneto svetainės www.pavb.lt atnaujinimo darbai.

 Atlikti svetainės „Panevėžio kraštas virtualiai“ (http://paneveziokrastas.pavb.lt) tobulinimo darbai: programavimo darbai, sukurta nauja rubrika Panevėžio istorijos aktualinimui „Panevėžio veido dėlionė“, kurioje pasidalinti atsiminimais apie Panevėžį kviečiami visi norintys.


Kitos elektroninės paslaugos:

 Interaktyvios paslaugos – užsakymas, rezervavimas:

Svetainės „Panevėžio kraštas virtualiai“ naujoji rubrika „Panevėžio veido dėlionė“

2018 m. vartotojams naudojant dokumentų užsakymo per EK paslaugą gauta 5980 užsakymų. Daugiausia buvo užsakomi visuomenės mokslų, grožinės literatūros, vadybos, psichologijos, filosofijos,
istorijos dokumentai. 2018 m. rezervuoti 12956 dokumentai.

 Paslauga „Klausk bibliotekininko“:

 Tinklaraščiai:

per paslaugą „Klausk bibliotekininko” pateiktos užklausos daugiausia susiję su mokymosi,

sėkmingai plėtotas tinklaraštis „Geros knygos“. Tinklaraštyje buvo patei-

laisvalaikio, darbo tikslais. Vaikų ir jaunimo tarpe itin populiari Vaikų literatūros skyriaus inter-

kiami naujų knygų aprašymai, skaitomiausių knygų sąrašai, periodiškai

neto svetainėje esanti paslauga „Skaitytojai rekomenduoja“. Perskaitęs knygą jaunuolis gali

skelbti rekomenduojamų knygų sąrašai, literatūros kritikų recenzijos ir

parengti aprašymą, iliustraciją ir įmesti ją į specialiai tam skirtą dėžę. Vėliau darbuotojai apdo-

kiti su knygos skaitymo kultūra susiję straipsniai.

roja gautą informaciją ir talpina ją į rubriką „Skaitytojai rekomenduoja“.

 Savitarna:
Apskrities bibliotekos viduje vartotojams teikiama dokumentų grąžinimo ir išdavimo savitarnos paslauga, išorėje – tik grąžinimo. Savitarnos išdavimo paslauga pasinaudojo 7 proc. vartotojų, grąžinimo paslauga – 22 proc. vartotojų. Tai, kad
išdavimo savitarnos paslauga pasinaudojo žymiai mažiau vartotojų nei grąžinimo savitarnos paslauga, leidžia daryti prielaidą, jog pasirenkant leidinius vartotojui išlieka poreikis tiesiogiai bendrauti su bibliotekininku.
Automatinio informavimo paslaugomis pasinaudojo 31 proc. vartotojų, kurie prasitęsė virš 50 tūkst. dokumentų panaudos
terminą.

Dokumentų grąžinimo ir išdavimo savitarnos įrenginys

 Socialiniai tinklai: Apskrities biblioteka socialiniame tinkle „Facebook“ turi 4 paskyras: Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Vaikų literatūros skyriaus/PAVB, Atviros Jaunimo Erdvės Bibliotekoje ir Bitės
knygų klubo.
Sėkmingai vystoma komunikacija socialiniame tinkle „Instagram“. Ataskaitiniais metais šiame tinkle buvo dvi Apskrities
bibliotekos paskyros. Per metus sekėjų skaičius šiose paskyrose išaugo net 40 procentų.

 Elektroniniai leidiniai:
 Informacinis biuletenis „Naujienlaiškis“ platinamas visiems, pageidaujantiems gauti Apskrities bibliotekos naujienų srautą ir naujausią kitos savaitės informaciją apie
vyksiančius renginius, parodas ir kitas veiklas elektroniniu paštu.
 Informacinis biuletenis „Nauji leidiniai“ nuolat pildomas informacija apie naujai gautus leidinius.
 Pildomi ir atnaujinami elektroniniai nuorodų katalogai: „Panevėžio kraštas internete“ (Panevėžio regiono internetinių svetainių, portalų, tinklalapių nuorodų sąrašas) ir „Panevėžio apskrities kultūros paveldas
internete“ (nuorodos į internete publikuotą Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio kultūros paveldą: Panevėžio apskrities institucijų virtualius paveldo rinkinius, skaitmenines bibliotekas, duomenų bazes, portalus, registrus ir kt.).
 Pildomas elektroninis leidinys „Panevėžio jubiliejinių datų kalendoriai“. Juose vartotojai turi galimybę
surasti žymių panevėžiečių trumpus biografinius duomenis. Prie šių kalendorių parengta personalijų
rodyklė, palengvinanti asmenų paiešką kalendoriuose.

Spektaklio „Komivojažerio mirtis“ scena. Apskrities bibliotekos fonduose saugoma
nuotrauka, kurioje Eugenija Šulgaitė – Linda, Donatas Banionis – Vilis Lomenas.
Fotogr. K. Vitkaus

 Parengtos 7 naujos virtualios parodos, skirtos reikšmingiems Panevėžio krašto įvykiams, asmenybėms paminėti: „Nauji leidiniai apie Panevėžį ir jo kraštą“, „Šią savaitę prieš
100 metų“, „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“, „Panevėžio veido dėlionė: amžininkai apie Panevėžį“, „Panevėžio dramos teatro spektakliui „Komivojažerio mirtis“ – 60“,
„Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918–1940 m. Panevėžio apskrityje statyti tiltai“, „Stasys Šneideris-Diemedis. savuoju lemties keliu“.

Virtualios parodos apie Nepriklausomybės kovas Panevėžio krašte iliustracija – Juozo Zikaro
bareljefas „Savanoriai“

8. Atstovavimo ir partnerystės plėtra
2018 m. Apskrities biblioteka bendradarbiavo ir organizavo įvairias veiklas su daugeliu miesto, šalies ir užsienio įstaigų, organizacijų, verslo įmonių. Pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys, kurių 4 su užsienio šalių bibliotekomis (Rijekos miesto biblioteka (Kroatija), Arukaso savivaldybės biblioteka (Gran Kanaria, Ispanija), Hueskos
savivaldybės biblioteka (Ispanija), Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos šalių bibliotekų sąjunga). Bendradarbiavimo
sutartys sudarytos siekiant tobulinti ir plėsti paslaugas vartotojams, viešinti informaciją apie Apskrities bibliotekos
veiklą ir paslaugas, viešinti rašytinį kultūros paveldą, organizuoti kvalifikacinius ir kultūrinius renginius.
Darbo stebėjimo vizito metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Rijekos
(Kroatijos) miesto biblioteka

 Ataskaitiniais metais Apskrities biblioteka dalyvavo 4 tarptautiniuose projektuose, edukacinėse programose užsienyje.

 Apskrities biblioteka savo veiklą viešino
interneto

svetainėje,

žiniasklaidoje

(Panevėžio miesto dienraščiuose, interneto portaluose, Lietuvos radijo ir televizijos
laidose, radijo stotyje „Pulsas“, respublikinėje spaudoje, televizijoje). Rengė veiklas
pristatančius reprezentacinius ar reklaminius filmukus. Informacija viešinta socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir

Apskrities bibliotekos darbuotojai dalyvauja projekto „China-CEEC Libraries
Union (China-Central and Eastern Europe Countries Libraries Union“ forume Kinijos Hangzhou viešojoje bibliotekoje (iš kairės antra R. Maselytė, trečia V. Švedienė)

 Parengti 25 Apskrities bibliotekos, Panevėžio regiono bibliote-

„Youtube“ kanale.

Sutarties pasirašymo su Panevėžio Šviesos specialiojo ugdymo centru
akimirka

kų veiklą reprezentuojantys ar moksliniai pranešimai, kuriuos
specialistai pristatė kvalifikacinių renginių metu, kitų organizacijų

 Apskrities bibliotekos specialistai parengė 13 mokslinių ir/ar veiklą pristatančių publikacijų, kurios

renginiuose, konferencijose, televizijoje ir kituose renginiuose.

paviešintos profesiniuose, kultūriniuose ar mokslo leidiniuose.

 Apskrities biblioteka dalyvavo tarptautinėse ir regioninėse mugėse, parodose ar pati organizavo
jas. Ataskaitiniais metais atstovauta 19-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje „Skaitau Lietuvą –
skaitau pasaulį“ (Vilnius), tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur
2018“ (Vilnius), „EXPO Aukštaitija 2018“ (Panevėžys) mugėje. Organizuota „Vasaros knygų fiesta
2018“ (Panevėžys, Laisvės aikštė).

 Didžiausiame jaunimo susibūrime Panevėžyje „Jaunimo piknikas, 2018 – ištaškom Panevėžį“
Atvira jaunimo erdvė savo stende pristatė savo veiklas ir kvietė jaunuolius aktyviai praleisti laisvalaikį.


 Apskrities bibliotekoje vykstantiems renginiams, akcijoms, paslaugų pristatymui ir kitai informacijai
viešinti buvo rengiami ir platinami informaciniai leidiniai, atvirukai, skrajutės, afišos, kvietimai, padė-

Apskrities bibliotekos komanda 19-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

kos ir sveikinimai.

 Minint Panevėžio miesto 515-ąjį gimtadienį, Apskrities biblioteka savo edukacines veiklas ir naujai sukurtas paslaugas, produktus pristatė miesto Laisvės aikštėje įkurtoje edukacijų erdvėje „Laiko labirintas“. Taip pat kolektyvas dalyvavo šventinėje eisenoje.

Apskrities bibliotekos kolektyvas Panevėžio miesto gimtadienio šventinėje eisenoje
Edukacijų erdvėje „Laiko labirintas“ visuomenė supažindinta su nauja Apskrities bibliotekos portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“ rubrika „Panevėžio veido dėlionė“

Apskrities bibliotekos veiklos įvertinimas
„Panevėžio jaunimo apdovanojimuose“ įvertintas Apskrities bibliotekos darbuotojas Arnoldas Simėnas.
Už prasmingą ir įvairiaspalvę veiklą, organizuojant jaunimą buriančius meninius, kūrybinius, pilietiškumą
skatinančius projektus, konkursus – nominuotas „Metų jaunimo darbuotoju“. Nominaciją įsteigė Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba, bendradarbiaudama su Panevėžio miesto savivaldybės
administracija bei Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
Metų panevėžietės titulas skirtas ir Apskrities bibliotekos direktorei R. Maselytei. Šis titulas ilgametei bibliotekos vadovei skirtas už viso gyvenimo nuopelnus kuriant turtingą kultūrinę ir dvasinę
Metų jaunimo darbuotojas – Arnoldas Simėnas

aplinką Panevėžio miesto bendruomenei.

Nacionalinės Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencijos „Lietuva mokosi: iš
praeities į ateitį“, skirtos Lietu-

R. Maselytė titulo įteikimo šventės metu

vos valstybės atkūrimo šimtmečiui, metu išrinkti ir įvertinti aktyviausi Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos
„Epale“ dalyviai, viena iš jų –
Apskrities bibliotekos darbuotoja
Virginija Švedienė. Jai įteiktas
„Metų andragogo“ pažymėjimas.

V. Švedienei – skirtas įvertinimas.

Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministrės padėka įteikta Apskrities bibliotekai „už aktyvų dalyvavimą

Apskrities bibliotekos darbuotojai prie mokslo centro ,,Heureka“

iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, palaikymą ir turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“.
Už veiklą, skatinusią, kad mokinių atostogos būtų saugios, įdomios bei prasmingos, aktyviausiems ir kūrybingiausiems iniciatyvos dalyviams skirtas prizas – edukacinė kelionė į Suomiją, aplankant mokslo centrą ,,Heureka“ (Suomija). Į šią kelionę spalio 5–7 dienomis vyko 3 bibliotekos darbuotojai, organizavę veiklas šiai iniciatyvai.

9. Bibliotekų specialistų mokymai
Apskrities bibliotekos teritoriją sudaro Panevėžio ir Utenos apskrityse veikiančios rajonų ir miestų savivaldybių viešosios bibliotekos (271 bibliotekos: 12 savivaldybių
viešųjų bibliotekų, 22 miestų filialai, 237 kaimų filialai, jose dirbo 530 profesionalių bibliotekininkų).


Išvykos (33) į Panevėžio regiono bibliotekas, kurių tikslai:



Apskrities bibliotekos specialistai suteikė 212 konsultacijas projektų paraiškų rengi-

– pravesti mokymus ir edukacijas bibliotekų specialistams (12 išvy-

mo, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis, edukacinių programų parengimo ir vykdymo,

kų);

parodų ir kultūrinių renginių organizavimo, bibliotekų veiklos ataskaitų rengimo, konkursų

– dalyvauti Panevėžio regiono bibliotekų organizuojamuose kultūri-

nuostatų sudarymo, dokumentų duomenų bazėse paieškos, bibliografinio įrašo kūrimo ir

niuose, jubiliejiniuose, kvalifikaciniuose ir kituose renginiuose (2 išvy-

rankraščių fondo dokumentų tvarkymo, skaitmeninamo kultūros paveldo dokumentų atran-

kos);

kos, reklaminės medžiagos parengimo ir viešinimo, techninės įrangos įsigijimo ir priežiūros

– surengti projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX“ rengi-

klausimais Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams.

nius Panevėžio regiono bibliotekose (19 išvykų).
Geroji darbo patirtis. Apskrities biblioteka koordinavo Panevėžio regiono bibliotekose vykusį „Skaitymo iššūkį“, kurį priėmė 127 bibliotekos ir jų filialai. Į veiklas įsitraukė
net 67 proc. daugiau Panevėžio regiono bibliotekų nei 2017 m.
Surengtas tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe.
Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“ suteikė galimybę bibliotekininkų patirties dalijimuisi.
Pranešimus skaitė ir dalinosi edukacinės veiklos patirtimi Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių bibliotekų, Lietuvos aklųjų bibliotekos ir Karlovi Varų (Čekija) regioninės bibliotekos specialistai. Dvi dienas veikė Panevėžio regiono bibliotekų ir apskričių bibliotekų kūrybinės
edukacijų dirbtuvės, kuriose simpoziumo dalyviai demonstravo savo edukacijas ir dalyvavo
kitų bibliotekų edukacijose kaip dalyviai.
Organizuotas seminaras Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams“ buvo
skirtas patirties pasidalijimui, vykdant veiklas su įvairias negalias turinčiais ir/ar socialinę atskirtį patiriančiais bibliotekų lankytojais.
Pasidalinti gerąja patirtimi su Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų bibliotekininkais vyko grupė Apskrities bibliotekos specialistų. Vizito metu aptartos tolimesnės
veiklos, bendradarbiavimo galimybės, numatyta bendra projektinė veikla.

Tarptautinio simpoziumo „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės
veiklos iššūkiai ir galimybės“ akimirkos

 Bibliotekų specialistų mokymai. Ataskaitiniais metais Apskrities biblioteka surengė 59 kvalifikacinius renginius, prisidedančius prie bibliotekininkų žinių, kompetencijų, profesinių, informacinio raštingumo ir bendrųjų socialinių gebėjimų atnaujinimo. Šiuose renginiuose dalyvavo 895 bibliotekų specialistai iš Apskrities bibliotekos, Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų. Mokymai vyko naudojant įvairias mokymų formas: seminarus, video paskaitas, Apskrities bibliotekos
specialistų parengtas mokymų programas.
Apskrities bibliotekos specialistų kompetencijų ugdymas
2018 m. kvalifikaciją kėlė 71 proc. Apskrities bibliotekos darbuotojų, dalyvaudami profesinės veiklos sritis apimančiuose
kvalifikaciniuose renginiuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.
Dalyvavimas tarptautiniuose profesiniuose renginiuose:
84-oji IFLA konferencija ir asamblėja (Kvala Lampūre, Malaizija);
IFLA Didžiųjų miestų bibliotekų sekcijos (Metropolitan LibraDarbo stebėjimo vizito metu Kroatijos Rijekos miesto bibliotekoje

ries) metinė konferencija MetLib2018 Belgrade (Serbija);

IFLA 2018 konferencijoje dalyvavo T. Apynytė-Kirslienė ir V.
Švedienė ( iš kairės)

Darbo stebėjimo vizitai Vokietijos ir Kroatijos bibliotekose įgyvendinant Erasmus+ programos Suaugusiųjų švietimo
sektoriaus (KA1) projekto veiklas;
Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru inicijuotos

iniciatyvos

„Atverk duris vasarai“ apdovanojimas – išvyka į Suomiją;
Tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir
galimybės“;
Tarptautinis forumas „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“;
Tarptautinis patirties dalijimosi seminaras Baltijos šalių jauniesiems bibliotekų specialistams;
Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“;
Tarptautinė konferencija „Felis catus ar Rainiukas? Neformaliojo vaikų švietimo patirtys ir tendencijos“;
Tarptautinio projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“ baigiamoji konferencija;
Darbo stebėjimo vizito metu Vokietijos Kelno viešojoje bibliotekoje

Tarptautinė Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija „Kartu mes kuriame ateitį“.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistų mokymai
 Įgyvendintas projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“. Panevėžio regiono savivaldybių, Panevėžio miesto mokyklų bibliotekų ir
Apskrities bibliotekos specialistai turėjo galimybę įgyti bibliotekininko edukatoriaus žinių ir praktinių įgūdžių. Organizuoti 6 mokymai (9 dienos), tarptautinis simpoziumas (2
dienos), kuriuose dalyvavo 204 bibliotekų specialistai.

 Vykdyti mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams pagal Apskrities bibliotekos
lektorių naujai parengtas ar atnaujintas mokymų programas. Bibliotekų specialistai tobulino
žinias 46 mokymuose, kurie organizuoti Panevėžio regiono bibliotekose (25 išvažiuojamieji
mokymai), Apskrities bibliotekoje (19 mokymų), 2 nuotoliniuose mokymuose.

 Organizuoti seminarai:
Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų
bibliotekų specialistams „Bibliotekų paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams“;
Mokyklų bibliotekininkams ir vaikus, jaunimą aptarnaujantiems

specialistams

projekto

„Aukštaitijos ETNO kilimas“ seminaras Anykščių

Projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ mokymai Ute-

rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bib- nos A ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje
liotekoje;
Bibliotekų

specialistams

skaitmenintojams

„Bibliotekos skaitmeninė kolekcija“;
Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigų bibliotekininkams
Apskrities bibliotekos specialistų vedami mokymai
Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

seminaras

„Panevėžio

apskrities

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų mokymo programos profesiniam
tobulėjimui“.

Mokymai Apskrities bibliotekoje Panevėžio miesto ir rajono
švietimo įstaigų bibliotekininkams



Kvalifikaciniai renginiai organizuoti kartu su partneriais:

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekto „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“ metu organizuoti 2 seminarai, juose dalyvavo 42 Panevėžio regiono bibliotekų specialistai;

Apskrities biblioteka dalyvavo Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekte „3P: partnerystė, patirtis, pasidalijimas“ ir surengė 2-jų dienų mokymus apskričių bibliotekų ir Lietuvos
aklųjų bibliotekos specialistams (29 dalyviai) savo bibliotekoje.

Apskrities bibliotekoje vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymai bibliotekininkams
ir bendruomenei. Bibliotekininkai gilino profesines žinias kūrybinėse dirbtuvėse.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projekto ,,Skaitmeninių technologijų raštingumas, medijų turinio kritiškumas ir saugumas internete“ metu surengtos 2 viešos paskaitos:
„Netikrų naujienų sklaida ir saugumas internete“ ir „Paveldo komunikacija informaciniuose
karuose Lietuvoje“.

10. Praktinės veiklos tyrimai ir veiklos analizės

2018 metais Apskrities biblioteka
atliko 2 tyrimus:

„Prenumeruojamų duomenų bazių panau-

Panevėžio ir Utenos apskričių vartotojų

da Panevėžio ir Utenos apskričių viešosio-

pasitenkinimas savivaldybių viešųjų

se bibliotekose“ (LR kultūros ministerijos

bibliotekų teikiamomis elektroninėmis

inicijuotas tyrimas);

paslaugomis

Atliktos 8 apklausos ir apklausų analizės, kuriose analizuoti: Panevėžio regiono bibliotekų veiklos statistiniai rodikliai; kultūros paveldo skaitmeninimo dokumentacijos Panevėžio regiono bibliotekose atitikimai teisės aktų reikalavimams; Panevėžio regiono bibliotekų, atminties institucijų bei kitų kultūros paveldą kaupiančių ir saugančių įstaigų kultūros paveldo skenavimo paslaugų poreikis; projekto „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“ poveikio vertinimas; projekto
„Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX“ surengtų kūrybinio rašymo užsiėmimų vertinimas; Apskrities bibliotekos, Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų ir mokyklų
bibliotekų specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose mokymų vertinimas; Panevėžio regiono bibliotekų ir Apskrities bibliotekos darbuotojų kvalifikaciniai poreikiai 2019-iems metams.

11. Partnerystės su Panevėžio regiono bibliotekomis plėtra
 Surengti 2 Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstiniai posėdžiai (Apskrities
bibliotekoje ir Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje ).

 Vykdyti projektai. Vykdyta 11 projektų, kurių tikslinė grupė Panevėžio regiono teritorijoje
veikiančios savivaldybių viešosios ir mokyklų bibliotekos. Rengti ir įgyvendinti projektai, skirti
bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimui, pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymui, krašto
istorijos ir kultūros paveldo sklaidai.

Posėdžio dalyviai pažintinės ekskursijos po Ignalinos rajono savivaldybės viešąją biblioteką metu

 Renginiai Panevėžio regiono bibliotekose. Organizuota 19 projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje, IX“
renginių-susitikimų su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais 10-yje Panevėžio regiono bibliotekų: Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose, Visagine, Anykščiuose, Utenoje, Panevėžyje, Molėtuose, Ignalinoje ir Rokiškyje.

 Skaitymo iššūkis. Apskričių viešųjų bibliotekų iniciatyva Lietuvos gyventojai buvo pakviesti priimti skaitymo iššūkį
ir leistis į vasaros nuotykį su knyga. „Skaitymo iššūkis“ – tai nuotaikingas žaidimas, kurio tikslas – per vasarą įveikti
skaitymo užduotis. Iš 127 iššūkį metusių Panevėžio regiono bibliotekų ir jų filialų aktyviausios 5 Panevėžio regiono
bibliotekos – Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (340 perskaitytos knygos), Rokiškio rajono Juozo Keliuočio
rajono savivaldybės biblioteka (269), Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (258), Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (215) ir Pasvalio Mariaus Katiliškio rajono savivaldybės viešoji
biblioteka biblioteka (201). Iššūkį įveikę skaitytojai sulaukė vertingų prizų.



Panevėžio regiono bibliotekų veiklos įvertinimas

Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų Metų nominacija ,,Ad astra“. Apskrities biblioteka 2016 m. 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 paties pavadinimo romaną. Nominacija įprasmina kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą, pagalbą kitiems – principus, kuriais vadovavosi ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 2018 m.
antrą kartą vyko Panevėžio regiono bibliotekininkų pagerbimo ir apdovanojimo šventė.



Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje nominuota Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus

vedėja Lina Matiukaitė – už kūrybiškumą, profesionalumą ir originalias idėjas rengiant ir įgyvendinant išskirtinį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą projektą
„Kupiškėnai – Lietuvos istorijoje“, bendruomeniškumą skatinančius projektus ir profesionalias kraštotyrines publikacijas, aktyvią profesinę veiklą ir sukauptos patirties
sklaidą, įkvepiantį darbštumo ir kasdienio tobulinimosi pavyzdį kolegoms, nuoseklų Kupiškio krašto garsinimą.

 Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje
nominaciją pelnė Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Šiaurinės bibliotekos vedėja Lina Dubauskienė – už sėkmingą mikrorajono bendruomenės telkimą, kūrybiškai organizuotą išskirtinę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtą akciją „Siekiame rekordo! 100 knygų – ne riba“,
lietuvių autorių knygų populiarinimą, sėkmingas skaitymo skatinimo iniciatyvas
dirbant su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis, nuoseklų bendradarbiavimą ir bendrus projektus su miesto ugdymo įstaigomis.
 Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų (išskyrus aukštąsias) kategorijoje nominuota Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos bibliotekos vedėja Raimonda Budnikienė – už modernios ir šiuolaikiškos bibliotekos kūrimą, aktyvų dalyvavimą projekte „Jaunųjų kūrėjų tribūna NEVĖŽIS“, kūrybinės moksleivijos
telkimą, jaunųjų kūrėjų dvasinio tobulėjimo ir asmenybės kūrybiškumo skatini2017-ųjų metų „Ad astra“ nominantės įteikimo iškilmių metu (antra iš kairės: R. Budnikienė, pirma iš dešinės: L.
Dubauskienė ir L. Matiukaitė)

mą, puikius dalykinius gebėjimus ir profesionalumą, mokyklos bendruomenės
kūrybiškumo ir skaitymo gebėjimų ugdymosi skatinimą, vertingos profesinės
patirties sklaidą mieste ir respublikoje.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos inicijuoto „Metų nominacijų“ (už 2017 metus) konkurso laimėtojomis tapo:
Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje:
Lietuviškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos, literatūros bei kraštotyros puoselėjimo iniciatyvas – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų padalinių (filialų) kategorijoje:
Bendruomeniškiausia biblioteka: už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Sėlynės biblioteka.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji bibliotekos ir viešosios bibliotekos Sėlynės filialo gauti apdovanojimai

Draugiškiausia biblioteka: už prasmingą veiklą, mažinančią socialinę atskirtį (neįgaliųjų integraciją ir darbą
su socialinės rizikos šeimomis, senjorais ir pan.) – Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
Šiaurinė biblioteka.

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Šiaurinė biblioteka
džiaugiasi gautu apdovanojimu

Biblioteka – geriausias vaikų ir jaunimo draugas: už įspūdingą veiklą su vaikais ir jaunimu – Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Piniavos biblioteka.

Piniavos bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė

Dvi Panevėžio regiono bibliotekos 2018 m. paminėjo savo veiklos 95-mečius:

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka.
Šių bibliotekų vadovams ir specialistams už bibliotekinės veiklos nuopelnus buvo įteikti Apskrities
bibliotekos direktorės padėkos raštai.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios
Arūno Augučio sukurtas ekslibris

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 95-ečio minėjimo šventės akimirka

bibliotekos 95-ečiui dailininko

12. Bendruomenė

Apskrities bibliotekos kolektyvo komanda „AVILYS“ dalyvavo 10-ajame Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje Ąžuolpamūšės sodyboje (Pasvalio r.), kurį organizavo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

Apskrities bibliotekos komanda prie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos

Sąskrydyje dalyvavo komandos iš Zarasų, Ignalinos, Rokiškio, Kupiškio,
Biržų, Panevėžio miesto ir rajono bibliotekų. Svečių teisėmis dalyvavo bibliotekininkų sąskrydžių Lietuvoje pradininkai kolegos iš Žemaitijos bibliotekų.

Apskrities bibliotekos komanda „Avilys“, dalyvauja sąskrydžiuose nuo pat
Apskrities biblioteka 10-ajame Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje užėmė 6-ąją vietą

pirmojo, vykusio 2009 metais.

Informaciją parengė
Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
2019 m.

