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LEIDINIŲ FONDAS

Lankytojų džiaugsmui, per 2021 m. bibliotekos fondas pasipildė daugiau nei 8 000 vienetų įvairių 

leidinių: naujausių knygų, periodikos, retų senųjų leidinių, garso įrašų ir kt. 

Leidinių fondas 2021 metais
2022 metų pradžioje bibliotekos fonde buvo daugiau negu 473 000 įvairių leidinių.

2021 m. fondas papildytas 8 311 vienetų įvairių leidinių. 

Daugiausiai grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūra – 6 088 knygos.

Garso ir vaizdo įrašų – 249.

Gauta paramos iš leidyklų – 190 knygų.

Gauta dovanų iš fizinių ir juridinių asmenų – 2 307 knygos.

Suaugusiems skirtų leidinių – 6 494.

Vaikams ir jaunimui – 1 460.

Lietuvių kalba  – 6 839.

anglų kalba – 222.

rusų kalba – 334.

Dalyvauta meno ir kolekcinių vertybių aukcione 
Biblioteka pirmą kartą dalyvavo ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcione, 

kuriame įsigytos . Seniausias aukcione laimėtas 27 retos knygos

dokumentas – rinktinių  kalbų Cicerono

pirmoji dalis, išleista 1754 m.

Nemokamos prieigos ir   „15min MAX“, „Delfi Plius“  „Verslo žinių“

naujienų portaluose.

https://www.pavb.lt/2022/01/biblioteka-isigijo-itin-retu-leidiniu/ 
https://www.pavb.lt/2022/01/biblioteka-isigijo-itin-retu-leidiniu/ 


SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Mokytis – niekada ne vėlu! Šią taisyklę patvirtina bibliotekoje kompiuterinio raštingumo, anglų 

kalbos, vaikų auginimo ir kitų žinių besisemiantis gausus būrys suaugusiųjų. 

Tęstinis projektas „Veiklios 
šeimos Panevėžyje“ ir 

šiais metais sprendė jaunų šeimų 

socialinės įtraukties, užimtumo 

problemas, didino 

bendruomeniškumą, plėtojo 

įvairias pozityvias užimtumo ir 

laisvalaikio iniciatyvas, skatino 

sveikos gyvensenos ir emocinės 

gerovės ugdymą. Įvyko 16 

susitikimų šeimoms aktualiomis 

temomis su įvairių sričių 

specialistais: psichologais, 

edukologais, sveikatos 

specialistais ir kitais.

 – ne tik gyvi „Let’s talk“ 

pašnekesiai bibliotekoje, bet 

ir susitikimai virtualioje 

erdvėje, kurie subūrė smalsius 

ir aktyvius žmones tobulinti 

anglų kalbos žinias. Iš viso 

surengti 186 kontaktiniai 

ir virtualūs klubo susitikimai.

Individualios konsultacijos 

vartotojams – labai išpopuliarėjusi 

paslauga. Konsultuojama įvairiais 

klausimais: kaip naudotis planšetėmis, 

kaip persikelti adresatus į naują 

įrenginį, kaip siųsti failus, 

fotografavimo, redagavimo 

funkcijos ir t.t. Įvyko 100 nuotolinių 

ir kontaktinių konsultacijų. 

Skaitmeninio raštingumo 

mokymuose sudalyvavo 500 dalyvių.



UŽ BIBLIOTEKOS RIBŲ

Biblioteka teikia paslaugas ir vykdo veiklas ne tik vietos bendruomenei – vedame mokymus, 

įsitraukiame į iniciatyvas Panevėžio regione ir visoje Lietuvoje. 

·         dalyvavo 11 regiono bibliotekų,

·         apmokyta 50 Regiono bibliotekų specialistų,

·         vyko 5 mokymai,

·         parengtos 5 naujos edukacines programos,

·         sukurtos 3 pasakojimo ekskursijos. 

Biblioteka pirmoji Lietuvoje pradėjo kurti Panevėžio 

regiono pasakojančių bibliotekų tinklą. 
Projektų „Pasakojimo meno ir metodo modelio 

sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ ir „Pasakojimo 

meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms“ metu:



PAVB surengė 61 kvalifikacinį renginį 

bibliotekų specialistams. Mokymuose dalyvavo 

1 459 bibliotekų specialistai iš Panevėžio regiono.

Šeštą kartą organizuota skaitymo skatinimo akcija . „Vasara su knyga“

Iššūkį įveikė 2 287 dalyvių iš Panevėžio regiono.

Konferencija+ ,,Biblioteka visiems“. 

Lietuvos bibliotekos pasirašė bibliotekų 

prieinamumo manifestą, kuriuo 

bibliotekos įsipareigoja bibliotekas 

paversti prieinamomis visiems ir didinti 

negalią turinčių žmonių įtrauktį. 

,,Konferencija+“ sulaukė daugiau 

nei  2 000 virtualių lankytojų.

Pasitelkiant kilnojamo šviesų rinkinio ir kilnojamos 

„Pojūčių erdvės“ įrangą, kuri buvo pristatyta į 

Panevėžio regiono bibliotekas, edukacinėse-terapinėse 

programose sudalyvavo 919 vartotojų.



Nauja knygų pristatymo į namus 

paslauga neįgaliems bibliotekos 

vartotojams. Į namus pristatytos 

474 knygos.

Virtualios Nauja įranga vartotojams. 

grafikos studijoje įrengta nauja 

virtualios realybės žaidimų įranga 

ir atnaujintos 22 darbo vietos 

lankytojams, pagal Lietuvos nacionalinės

Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomą 

projektą ,,Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“.

Bibliotekoje įrengta funkcionali, 

saugi ir inovatyvi savitarnos rūbinė. 

Rūbinėje rasite:

100 drabužių kabyklų

50 spintelių.

BIBLIOTEKA KEITĖSI

Kintant gyvenimui, kinta ir biblioteka. Atliepdami vartotojų lūkesčius, diegiame naujas paslaugas, 

atveriame funkcionalias erdves kurti, mokytis, atrasti. 

Bibliotekoje įsikūrė ,,Minčių kavinė“.

Įgyvendinta tęstinė iniciatyva 

„Biblioteka visiems“.

Biblioteka diegė paslaugas 

negalią turintiems asmenims, 

siekdama tapti draugiška ir 

prieinama visiems. Nuo šiol 

bibliotekoje rasite įdiegtą 

programinę įrangą „Boardmaker“. 

Ši programinė įranga patogi 

naudotis tėvams, pedagogams, 

logopedams bei kitiems 

specialistams, dirbantiems su 

asmenimis, turinčiais kalbos, 

elgesio, emocijų, intelekto, 

įvairiapusių raidos, autizmo 

spektro sutrikimų ir kt. 

Įgyvendinta universali 

 programa „Sensorinių skaitymų“

Panevėžio regione.



APDOVANOJIMAI

Džiugu, kad nuoširdus bibliotekos specialistų darbas yra įvertinamas ne vien lankytojų šypsenomis, 

bet ir garbingais apdovanojimais. 

Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro Simono Kairio padėka 

Kultūros paveldo tyrinėjimo ir 

skaitmeninimo skyriaus vadovei 

Gretai Kėvelaitienei  
už aktyvią veiklą Lietuvos 

bibliotekininkų draugijoje, jaunųjų 

specialistų sekcijos atgaivinimą ir 

tarptautinių veiklų organizavimą 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

veiklos 90 metų sukakties proga.

 apdovanojimai įteikti „Ad astra“

jau penktą kartą. Pagerbti 

Panevėžio ir Utenos apskričių 

teritorijose veikiančių viešųjų 

ir mokyklų bibliotekų geriausi 

specialistai. Iš viso jau yra 

nominuota 15 bibliotekų 

specialistų.

Renginyje „Panevėžio jaunimo 

apdovanojimai 2021“ bibliotekos 

veiklų jaunimui organizatorė 

Malvina Zimblienė 
išrinkta Metų jaunimo 

ambasadore, o bibliotekos 

Atviros jaunimo erdvės 

vykdytas projektas ,,Kėdes į lauką‘‘ 

paskelbtas . Metų jaunimo projektu



KRAŠTO PAVELDAS, ISTORIJA

Siekdama išsaugoti tai, kas geriausia ateities kartoms, biblioteka itin daug dėmesio skiria kultūros 

paveldosaugai: mini istorines datas, skenuoja senus leidinius, rengia dokumentų parodas ir kt. 

Paminėti žymių kraštiečių jubiliejai:

•        rašytojos, visuomenininkės  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

      160-mečio jubiliejus,

•        skulptoriaus  140-mečio jubiliejus,Juozo Zikaro

•        Panevėžio miesto garbės piliečio, 

         mons.  100-mečio jubiliejus, Jono Juodelio

•        rašytojos  90-mečio jubiliejus,Ramutės Skučaitės

•        kalbininko  125-mečio jubiliejus,Juozo Būtėno

•        dailininko 145-mečio jubiliejus,Kajetono Sklėriaus  

·        aktoriaus ir metraštininko  Kazimiero Vitkaus

      100-mečio jubiliejus,

·        lietuvių išeivijos rašytojos, publicistės, pedagogės, 

         visuomenininkės  Halinos Didžiulytės-Mošinskienės

      110-ąsias gimimo metines,

·        Kanauninko  150-osios gimimo metinėsJuozo Stakausko

·        Poetės  80-mečiui paminėti skirtas Elenos Mezginaitės

         dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas 

         „Mano senas drauge...“

Skaitmeninimo rekordai. 
Per 2021 metus 50 fizinių ir juridinių 

asmenų pasinaudojo skaitmeninimo 

kompetencijos centro 

paslaugomis  – nuskenuota 1 287 

objektai / 5 567 vaizdai.



EKSPOZICIJA „BITĖS ARUODAI“

Bibliotekoje atidaryta interaktyvi ekspozicija „Bitės aruodai“.

Joje atskleidžiama kultūros ir visuomenės veikėjos, 

rašytojos  asmenybė, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės

veikla, vertybės. Kita ekspozicijos dalis – bibliotekoje saugomas 

senųjų spaudinių lobynas. Ekspozicijoje apsilankė 130 lankytojų.

 

„Virtuali galerija 

„Panevėžio pastatai – kultūros paveldo objektai“ 

Parengta virtuali galerija „Panevėžio pastatai – kultūros 

paveldo objektai“. Joje – į Lietuvos kultūros vertybių registrą 

įtraukti statiniai bei jų kompleksai. 

Ši galerija neabejotinai palengvins informacijos paiešką 

visiems, kurie domisi mūsų miesto pastatais ir kitais statiniais, 

turinčiais paveldosauginį statusą. Virtuali galerija buvo 

aplankyta 973 kartus.

Išleistas „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943). 

Gyvenimo ir kūrybos vaizdų albumas“, parengtas istoriko 

Raimundo Klimavičiaus. Dizaino kūrėjas – Evaldas Ivanauskas. 

Įžanginį žodį parašė prof. Viktorija Daujotytė

https://paneveziokrastas.pavb.lt/objektai-faktai-zmones/
https://paneveziokrastas.pavb.lt/objektai-faktai-zmones/
https://paneveziokrastas.pavb.lt/objektai-faktai-zmones/


POPULIARIAUSI RENGINIAI

Biblioteka garsėja aukštos kokybės renginiais. Gyvi ir virtualūs susitikimai sutraukia gausų būrį 

knygų, istorijos ir meno entuziastų. 

XXI mokslinė konferencija „Panevėžio 

krašto visuomenės organizacijos 

XIX a. pab.–XX a. pr. ir jų poveikis 

pilietinės visuomenės formavimosi 

procesui Lietuvoje“, skirta 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

160-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Interaktyvi paroda „Šiaurės šalių 

vaikų knygų potvynis“. Kontaktiniu 

ir virtualiu būdu parodoje apsilankė 

5 631 lankytojai.  Buvo pravestos 

155 edukacijos, sulaukėme daugiau 

kaip 440 savarankiškų lankytojų, 

dalyvavome dvejuose skaitymo 

festivaliuose ir miesto šventėje. 

Parodos virtualus turas buvo 

peržiūrėtas net 2 079 kartus! 

Populiariausias bibliotekos 

renginys – susitikimas su 

fotomenininku 

Algimantu Aleksandravičiumi 

,,Fotografija, pakvietusi Žodį“, 

vykęs įgyvendinant projektą 

„Literatūros ir kino dienos 

bibliotekoje XII“.

Daugiausiai žiūrovų pritraukęs 

renginys Biržų, Pasvalio, 

Kupiškio, Panevėžio rajono 

bibliotekose  – Donato Katkaus 

atsiminimų knygos ,,Užrašai iš 

Rokantiškių“ pristatymas, 

vykęs įgyvendinant projektą 

„Literatūros ir kino dienos 

bibliotekoje XII“. 

Populiariausia rubrika – pokalbių  

ciklas „ “, Literatūrinis žadintuvas

sulaukęs 3 808 peržiūrų, 

kviečiantis atsigręžti ir atsiminti 

didžius literatūros kūrėjus. 

2022 metais jį bus galima 

stebėti ir Gerų naujienų 

televizijos kanale.  

https://youtu.be/gKhi4zoigpQ
https://youtu.be/gKhi4zoigpQ
https://youtu.be/gKhi4zoigpQ
https://youtu.be/gKhi4zoigpQ
https://youtu.be/gKhi4zoigpQ
https://youtu.be/h4EKdWEhikA
https://youtu.be/h4EKdWEhikA
https://youtu.be/SxrJP87KPDM
https://youtu.be/SxrJP87KPDM
https://youtu.be/Pj-rguCUoIY


BIBLIOTEKA SKAIČIAIS

Svarbus rezultatų matas – skaičiai. Džiugu, kad jie kasmet auga!

Fizinių lankytojų – 88 036

Virtualių lankytojų – 338 477

Bibliotekos socialinių tinklų kanalų prenumeratorių skaičius pasiekė beveik 10 000

Surengta edukacijų –  289, 

edukacijose apsilankė 5 338 vartotojų

Įgyvendinta projektų – 22

Įgyvendintos 99 iniciatyvos, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis
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