
Kroatijos Rijekos miesto bibliotekos virtualaus darbo stebėjimo vizito 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 

programa 

2021 m. kovo 29 – balandžio 1 d.  

 

Visomis dienomis nuotolinės sesijos prasideda 9.30 val. Lietuvos laiku (8.30 val. 

Kroatijos laiku)  

Kovo 29 d. (pirmadienis) 

9.30–10.00 Įvadinė sesija. Susipažinimas su Rijekos miesto bibliotekos darbuotojais, 

dalyvaujančiais virtualiame darbo stebėjimo vizite. Supažindinimas su vizito programa.  

10.00–10.45 Virtuali ekskursija po G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką (T. Apynytė-Kirslienė). 

10.45–11.00 Diskusija po virtualios ekskursijos. 

11.00–12.00 Rijekos miesto bibliotekos Erasmus+ programos projekto ZELDA pristatymas 

(projekto koordinatorė A. Silic Svonja). 

12.00–12.30 Pertrauka. 

12.30–13.15 PAVB Pojūčių erdvės pristatymas. Diskusija po pristatymo (T. Apynytė-Kirslienė). 

 13.15–14.15 PAVB tarptautiniai projektai, Erasmus+ programos projektai, bibliotekos tarptautiniai 

ryšiai ir bendradarbiavimas (Direktorė J. Bugailiškienė, V. Švedienė). 

14.15–14.45 Pirmosios vizito dienos aptarimas. Diskusija.  

 

Kovo 30 d. (antradienis) 

 

9.30–12.00 Žalioji biblioteka. PAVB eko edukacijų pristatymas ir diskusija. (V. Benašas, V. 

Švedienė). 

12.00–12.30 Pertrauka. 

12.30–13.30 PAVB elektroninės paslaugos (G. Užkurėlienė). 

13.30–14.30 PAVB Atviros jaunimo erdvės pristatymas ir diskusija (M. Zimblienė, G. Zaura, AJE 

savanoriai). 

14.30–14.45 Pertrauka. 

14.45–15.15 Juozo Miltinio palikimo studijų centro pristatymas (A. Mikelinskaitė). 

15.15–15.30 Antrosios vizito dienos aptarimas. Diskusija.  

 



 

 

 

Kovo 31 d. (trečiadienis) 

 

9.30–11.00 Panevėžio miesto savivaldybės E. Mezginaitės ir Molėtų rajono savivaldybės viešųjų 

bibliotekų veiklų pristatymas ir diskusija. (Panevėžio regiono bibliotekų vadovai ir specialistai). 

11.00–15.30 Pertrauka. 

15.30–16.00 PAVB klubų veikla (V. Švedienė). 

16.00–17.00 Bitės knygų klubo veiklos pristatymas (klubo vadovė J. Baltušnikienė). 

 17.00–17.15 Pertrauka. 

17.15–18.00 Rijekos bibliotekininkų dalyvavimas virtualioje angliškų pašnekesių klubo Let‘s Talk 

sesijoje (Let‘s Talk klubo nariai, V. Švedienė). 

 

Balandžio 1 d. (ketvirtadienis) 

9.30–11.00 Pasvalio M. Katiliškio (9.30–10.00 val.), Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. 

Didžiulių (10.00–10.30 val.) ir Kupiškio rajono savivaldybės (10.30–11.00 val.) viešųjų bibliotekų 

veiklų pristatymas ir diskusija (Panevėžio regiono bibliotekų vadovai ir specialistai). 

 11.00–12.00 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pandemijos metu 

(priemonės leidinių saugumui ir lankytojų sveikatai užtikrinti); dalyvavimas projekte „Atsakingas 

skaitytojas“ formuojant atsakingą požiūrį į aplinką ir gamtą (V. Švedienė). 

12.00–12.30 Pertrauka. 

12.30–13.30 Tolimesnio partnerių – Rijekos miesto ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 

viešosios bibliotekų – bendradarbiavimo aptarimas. Diskusija apie įvykusį darbo stebėjimo vizitą 

(Rijekos miesto bibliotekos atstovai, PAVB direktorė J. Bugailiškienė, V. Švedienė).  

 


