
 
 

 

PANEVĖŽIO TERITORINĖS BIBLIOTEKŲ TARYBOS VIRTUALUS POSĖDIS 

 

2021 m. birželio 4 d. (penktadienis)  

 

Pradžia: 9 val. „Microsoft Teams“ platformoje 

Posėdžio pirmininkė: ALICIJA MATIUKIENĖ, Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininkė,  

                         Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė 

 

DARBOTVARKĖ 

 

9:00–9:10    Posėdžio atidarymas 

ALICIJA MATIUKIENĖ, Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininkė 
 

9:10–9:20    Įžangos žodis 

 JURGITA BUGAILIŠKIENĖ, PAVB direktorė 
 

9:20–9:40    Tyrimo „Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybės“ 

pristatymas 

Doc. dr. BRIGITA STANIKŪNIENĖ, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studijų  

prodekanė  
 

9:40–9:50    Paraiška dėl dotacijos „Erasmus+“ programos suaugusiųjų švietimo sektoriuje 

mobilumams vykdyti: informacija 

VIRGINIJA ŠVEDIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo 

koordinatorė  
 

9:50–10:10  Projektas „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir 

jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“: 

 

Projekto pristatymas  
        LAIMA BUTKŪNIENĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus projektų 

koordinatorė 
          

Projekto proceso „Sklandus knygų kolekcijos sklaidos organizavimas ir panauda 

Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose“ pristatymas  

TOMA APYNYTĖ-KIRSLIENĖ, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. 

bibliotekininkė-metodininkė 
 

10:10–10:25 Pertraukėlė 
 

10:25–10:35 Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ 2021 metais: informacija 

 ŠARŪNĖ LEIKIENĖ, PAVB Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus vyr. 

bibliotekininkė-metodininkė  
 

10:35–10:50 Kultūros ministerijos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės  

 atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ 2021 metų veiklų  

 pristatymas 

 IRMINA GIRNIENĖ, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė 
 

10:50–11:00 Priemonių paketo Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams pristatymas 

 GRETA DILIŪNAITĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr.  

 metodininkė 
 

11:00–11:10 Panevėžio regiono bibliotekų specialistų darbo grupių bendradarbiavimui pagal  

 kompetenciją pristatymas  
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RAMUNĖ GREICIŪNIENĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja 
 

11:10–11:20 Kultūros ministerijos informacija 

GRAŽINA LAMANAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Atminties 

institucijų politikos grupės patarėja 
 

11:20–11:40 SVB poreikių aptarimas, pasiūlymai PAVB: diskusijos 

ALICIJA MATIUKIENĖ, Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininkė 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų DIREKTORIAI 
 

11:40–11:55 Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai 

GRETA DILIŪNAITĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr.  

 metodininkė 

RŪTA JUZĖNIENĖ, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr.  

 metodininkė 
 

12:00 Posėdžio pabaiga 

JURGITA BUGAILIŠKIENĖ, PAVB direktorė 

 


