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BIBLIOTEKŲ 
PLĖTROS 

STRATEGINĖS 
KRYPTYS 

2016-2022

Bibliotekos visuomenės 
mokymuisi

Tikslas – stiprinti bibliotekose 

gyventojų kultūrinių ir informacinių 

kompetencijų bei raštingumo 

ugdymo(si) veiklas, skatinančias 

visuomenės narių kūrybingumą, 

socialinį ir ekonominį veiklumą bei 

motyvaciją dalyvauti mokymosi visą 

gyvenimą procese
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Bibliotekos visuomenės 
socialinei-ekonominei 

gerovei

Tikslas – stiprinti bibliotekų 

bendruomenes, panaudojant 

įveiklintą infrastruktūrą ir kuriant 

naujas elektronines paslaugas, 

skatinančias žiniomis, verslumu ir 

inovacijomis grindžiamą 

socialinę-ekonominę raidą

Bibliotekos efektyvaus 
valdymo principus ir 
visuomenės poreikius 
atitinkančiai plėtrai

Tikslas –tobulinti bibliotekų 

valdymą, grindžiant jį veiksmingu 

ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, 

sistemingu darbuotojų 

kompetencijų tobulinimu ir veiklos 

rezultatų vertinimu

Socialinė ir 
informacinė 

piliečių integracija

Šviečiamųjų 
kultūros paveldo 
paslaugų plėtra

Valstybės e. 
paslaugų 

naudojimo 
skatinimas ir 

plėtra

Informacinė 
parama verslo 

inovacijoms

Mokslinių tyrimų 
informacinių 

struktūrų plėtra

Mokymasis visą 
gyvenimą/ 

neformalusis 
švietimas

JURGITA BUGAILIŠKIENĖ



LIBITOP GALIMYBIŲ 
STUDIJOJE 

SIŪLOMOS PLĖTOTI 
5 STRATEGINĖS 

VEIKLŲ KRYPTYS 
LAVB

1 strateginė problema. 

Kaip užtikrinti, kad Lietuvos regionų

gyventojai naudotųsi šiuolaikiškomis

bibliotekų paslaugomis, kurios atitinka jų

poreikius ir nacionalinius strateginius

prioritetus?

◎Inicijuoti ir koordinuoti reikalingų ir

visiems Lietuvos gyventojams

pasiekiamų informacijos paslaugų

diegimą regiono bibliotekose;

◎Ištyrus valstybinėse institucijose ir

įmonėse dirbančių specialistų poreikius,

sukurti jiems reikalingų informacijos

paslaugų ir išteklių paketą.

2 strateginė problema. 

Kaip užtikrinti, kad LAVB ir Lietuvos

regiono viešosios bei mokyklų bibliotekos

gebėtų teikti šiuolaikiškas ir gyventojams

reikalingas paslaugas?

◎Plėsti profesinio tobulinimo paslaugų

regiono bibliotekoms asortimentą;

◎Optimizuoti LAVB fondų ir tradicinių

bibliotekų paslaugų valdymą;

◎Užtikrinti nepertraukiamą LAVB

personalo kompetencijos tobulinimą.
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JURGITA BUGAILIŠKIENĖ



Profesinio tobulinimo 
paslaugų regiono 

bibliotekoms plėtra

Bibliotekų paslaugų 
gerinimo iniciatyvos
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Projektas
„Biblioteka arčiau tavęs“

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ



PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti inovatyvią mobiliąją aplikaciją, sujungsiančią Panevėžio ir Utenos teritorijoje 

veikiančias bibliotekas į virtualų tinklą, kuris palengvins bibliotekų vartotojų 

navigaciją regione, sutrumpins informacijos paieškos kelią ir suteiks galimybę 

įsitraukti į kultūrines veiklas regione.

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ



PROJEKTO VERTĖ
Mobili programėlė:

1. Sutrumpins vartotojo informacijos paieškos kelią;

2. Suteiks galimybę patraukliai perteikti informaciją;

3. Patogi navigacija leis vartotojui lengvai atlikti knygų ir kitą informacijos
paiešką Bibliotekų elektroniniuose kataloguose;

4. Įsidiegęs programėlę vartotojas turės galimybę pasirinkti ne tik savo miesto
biblioteką, bet kurią kitą Panevėžio ir Utenos teritorijoje veikiančią
biblioteką ir sužinoti jos teikiamas paslaugas, artimiausius kultūrinius
renginius bei kitas veiklas;

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ



PROJEKTO VERTĖ

5. Tam, kad suteikti lengviausią ir patogiausią informacijos vartotojui pateikimo

būdą ir populiarinti ne tik didžiąsias bibliotekas bet ir miestelių bei kaimo vietovėse

įsikūrusius bibliotekų filialus bus sudarytas virtualus visų bibliotekų žemėlapis;

Šis žemėlapis taikant GPS technologiją bus surištas su vartotojo navigacija regione.

Vartotojui įsidiegus programėlę ir keliaujant po regioną, jis bus informuojamas apie

arčiausiai esančią biblioteką, jos paslaugas, veiklą ir artimiausius renginius.

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ



TĘSTINUMAS

1. Sėkmės atveju projektas „Biblioteka arčiau tavęs“ bus tęsiamas
plėtojant sukurtos programėlės turinį;

2. Numatoma plėsti virtualų bibliotekų tinklą, panaudojant bibliotekų
išteklius, archyvus, senąjį paveldą;

3. Numatoma prie jau esamų programėlės funkcijų pridėti suformuotą
kultūrinių kelių bibliotekose žemėlapį.

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



,,NUSPALVINK MŪSŲ 
KOLEKCIJĄ“

GRETA KĖVELAITIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



GRETA KĖVELAITIENĖ



Kvalifikacijai skirti projektai

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



„Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ 
(2020 – 2022)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

• Gautas finansavimas – 39 900 Eur;

• Tikslinė grupė – 40 Panevėžio regiono bibliotekininkų;

• 3 dienų teoriniai/praktiniai metodo mokymai ir 2 dienų kūrybinės metodo taikymo dirbtuvės;

• Mokytojai – Šiaurės šalių organizacijų atstovai, dirbantys taikomojo pasakojimo srityje;

• Kilnojamoji paroda pasakojimo užsiėmimams;

• Pasakojimo metodo taikymas Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose: po 5 pasakojimo meno ir metodo taikymo renginius;

• Refleksijos renginys regiono bibliotekininkams su Šiaurės šalių specialistais;

• Pasakojimo meno ir metodo veiklos Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose: nauja edukacinė paslauga (projekto mokymuose  dalyvavę 

bibliotekininkai inicijuoja ir vykdo 1–1,5 val. trukmės atvirus visuomenei pasakojimo renginius įvairioms bendruomenių grupėms);

• Baigiamoji konferencija;

• Keliaujančios parodos pristatymas Lietuvos ir Šiaurės šalių bibliotekose.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



„Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ (2020)

LKT Kvalifikacijos programa 

• Tikslinė grupė: 40 Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistų (edukatorių); 

• Teoriniai mokymai grupėms po 13-14 asm. Panevėžio, Rokiškio ir Utenos bibliotekose;

• Metodo mokytoja – Daiva Ivanauskaitė, profesionali pasakotoja ir fasilitatorė;  

• Kūrybinė stovykla sodyboje, kurioje bus kuriamos 5 pasakojimo programos skirtingoms bibliotekų auditorijoms, sugeneruotos idėjos teminių pasakojimo 

aplinkų/rinkinių sukūrimui;

• Penkių pasakojimo aplinkų/rinkinių užsiėmimams sukūrimas;

• Mokymų dalyvių savarankiškai vedami užsiėmimai savose bibliotekose;

• Oratorinių, pedagoginių įgūdžių ugdymo ir šiuolaikinės literatūros pristatymo seminarai;

• Literatūros specialistų rekomendacijos literatūros taikymui pasakojimo užsiėmimuose;

• Patirtį apibendrinanti  konferencija.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



Edukacinis-pramoginis „Tarptautinis pasakojimo festivalis SEKAS 2020“

(2020)

LKT Tolygi kultūrinė raida

Tema „Stiprios ir drąsios“

• Tikslinė grupė: atminties institucijų specialistai ir visuomenė;

• Festivalio programoje: seminarai ir dirbtuvės,  profesionalių pasakotojų pasirodymai, užsiėmimai vaikams, iliustracijų paroda, pasakojimo 

taikymo bibliotekose pristatymai;

• Vedėjai: scenos pasakotoja iš Jungtinės Karalystės Jan Blake, pasakotoja Milda Varnauskaitė, pasakojančių Latvijos bibliotekų tinklo narės ir kt.;

• Sukurta unikali pasakojimo ekskursija apie bibliotekos paslaugas;

• Sukurta pasakojimo edukacinė programa naujai G. Petkevičaitės-Bitės ekspozicijai;

• Sukurta pavyzdinė mokomoji medžiaga pasakojimo taikymui atminties institucijose.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



PAVB partnerystė 
The Storytelling Network of Kronoberg – The Land of Legends 

(Berättarnätet Kronoberg-Sagobygden), Švedija
projekte (2020)

Nordic Culture Point fondas

• Partneriai šiame projekte: The Hilmar Alexandersen Foundation (Stiftinga Hilmar Alexandersen) Norvegija, Storytellers’ Association of Latvia 

(Latvijas stāstnieku asociācija) Latvija ir PAVB;

• Bus kuriamas tinklas – Nordic-Baltic Storytelling Network;

• Darbiniai-patirties dalinimosi partnerių susitikimai kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių:

Balandžio 23-25 d. (Ryga, Jelgava, Rundalė, Kuldiga) – tema – pasakojimas darbui bendruomenėse; 

Balandžio 25-27 d. (Panevėžys, PAVB) – tema – pasakojimas edukacijoje;

Lapkričio 1-3 d. (Steinkjer, Norway, kartu pristatoma ir Švedų patirtis) – tema – pasakojimas regioninei plėtrai, skaitmeniniams 
produktams.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3“
(2020-2021)

Erazmus+“ programa
Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

• Pasakojimo metodo kursai  6 PAVB darbuotojams The Village Storytelling mokymų centre (Škotija);

• Patirties pasidalinimo renginys Panevėžio regiono bibliotekininkams.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



PAVB kvalifikaciniai renginiai 
Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

2017–2019 m.

• Kvalifikacinių renginių skaičius:

2017 m. – 44;

2018 m. – 60;

2019 m. – 81.

• Mokymų dalyvių skaičius:

2017 m. – 672;

2018 m. – 890;

2019 m. – 780 (negalutiniai duomenys, vyksta mokymai).

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ

PAVB specialistų-lektorių 
mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

2017–2019 m.

• Kvalifikacinių renginių skaičius:

2017 m. – 31;

2018 m. – 47;

2019 m. – 74.

• Mokymų dalyvių skaičius:

2017 m. – 297;

2018 m. – 490;

2019 m. – 518 (negalutiniai duomenys, vyksta mokymai).



Kultūriniai projektai

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



Tęstinis projektas „Literatūros ir kino dienos“

• Partneriai – 11 Panevėžio regiono SVB;

• Numatytas 21 renginys, skirtas Valstybės (nacionalinės ir vyriausybės) kultūros ir meno premijos laureatams;

• Numatomi filmuoti 5 interviu su rašytojais, Vyriausybės premijos laureatais (bus prieinami per YouTube);

• Vasarą PAVB numatomos filmų peržiūros ir diskusijos „Literatūros ir kino ketvirtadieniai“;

• Sukaupta didelė mediateka, galime skolinti Panevėžio regiono SVB;

• Kryžiažodžio sprendimas (prieinamas visiems).

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



„Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“

• Bendradarbiaujama su Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių ir Rokiškio VB;

• Mokiniai teikia savo kūrinius projektui. Jų kūryba analizuojama, atrenkami geriausi darbai, kurie kartą per mėnesį publikuojami krašto 

dienraštyje „Sekundė“ jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybai skirtame atlanke „Nevėžis“. Taip pat portaluose AINA, JP bei išplatinama Biržų, 

Pasvalio, Kupiškio, Anykščių ir Rokiškio VB svetainėse;

• 2019 metų jaunųjų kūrėjų darbus spausdins  „Biržiečių žodis“, „Darbas“ (Pasvalio r.), „Kupiškėnų mintys“, „Anykšta“, „Gimtasis Rokiškis“;

• Bus išleistas regiono jaunųjų literatų ir iliustruotojų kūrybos almanachas. Jį iliustruos Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio menų gimnazijos 
vyresniųjų klasių jaunieji dailininkai ir fotografai.

RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ



RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ

„Po Miltinio teatro ženklu: legendinės asmenybės ir jų istorijos“

• Dalyvauja 4  Panevėžio regiono SVB: Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Kupiškio; 

• Bus parengta keliaujanti paroda, skirta sukaktis mininčioms teatro asmenybėms – V. Blėdžiui, A. Stepankai, E. Koriznaitei, A. Preidytei, V. 

Kosmauskui ir kt.; 

• Panevėžio dramos teatro įkūrimo 80-mečiui iš Miltinio centro fonduose saugomo kultūros paveldo numatoma atrinkti su minimomis 

asmenybėmis ir Panevėžio teatro atmintimi regione sietinus vaizdus ir skaitmenine forma perkelti ant specialaus ekspozicinio pagrindo;

• Vyks edukacinės veiklos: vyresniųjų papasakoti atsiminimai apie aktorius, teatrą, gastroles, įdomesnius teatro gyvenimo faktus bus jaunimo 

perkelti į virtualią erdvę portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.


