
Biblioteka suaugusiems lankytojams: švietimas ir kultūra vienoje erdvėje. Chša-

nuvo viešosios bibliotekos direktorė Anna Siewiorek (Lenkija)  
 

 

BIBLIOTEKA SUAUGUSIESIEMS 

 

1 SKAIDRĖ 

The Municipal Public Library in Chrzanów (Chšanuvo savivaldybės viešoji biblioteka) 

BIBLIOTEKA SUAUGUSIESIEMS – švietimas ir kultūra vienoje erdvėje. 

 

2 SKAIDRĖ 

Esu Anna Siewiorek ir šiandiena atstovauju Chšanuvo savivaldybės biblioteką, kuri yra Chšanuvo 

savivaldybės kultūros institucija ir atlieka rajoninės bibliotekos funkciją.  

 

3 SKAIDRĖ 

Chšanuvas yra miestas Chšanuvo apskrityje, Mažosios Lenkijos vaivadijoje. Čia gyvena  daugiau 

nei 36,000 gyventojų, plotas – 38.31 km² 

Miestas įkurtas apie 1350 m.  

 

4 SKAIDRĖ 

Kas mane remia ir palaiko?  

Bibliotekos komanda – atsidavę ir ištikimi žmonės. Taip pat miesto administracija, skaitytojai, 

partneriai ir rėmėjai – visi mes per daugelį metų kartu subūrėme unikalią bibliotekos bendruomenę.  

 

5 SKAIDRĖ daugelį 

BIBLIOTEKA – tai yra senasis pastatas – žymusis restoranas “Vaivorykštė”, kuris buvo pritaikytas 

bibliotekos patalpoms 2009-2010 m.  

O šalia – bibliotekos VIZUALIZACIJA  padaryta prieš prasidedant naujojo pastato statyboms.  

 

6 SKAIDRĖ 

BIBLIOTEKOS išorė.  

 

9 SKAIDRĖ 

BIBLIOTEKOJE yra: 7 filialai (mieste ir savivaldybėje).  

Biblioteka savo veiklas vykdo šiose srityse: 



ŠVIETIMO - kaupia ir suteikia prieigą prie universalios, naujausių knygų kolekcijos, veda 

edukacijas, skaitmeninio raštingumo mokymus, įgyvendina edukacinius projektus ir programas, 

suteikia prieigą prie duomenų bazių.   

 

INFORMACIJOS - stebi augantį naujausios ir patikimos informacijos poreikį, rengia bibliografines 

ataskaitas, nukreipia į šaltinius, vykdo tarpbibliotekinį abonementą, visi bibliotekos procesai yra 

visiškai automatizuoti kompiuterinėje programoje SOWA (PELĖDA). 

 

KULTŪROS- atliepia estetinius poreikius, pramogų, laisvalaikio ir vietos integracijos poreikius, 

rengia parodas, vernisažus, konkursus, susitikimus su autoriais, veda diskusijų klubus, vykdo 

regioninę veiklą, suteikia laisvą erdvę vietos neformalioms grupėms. 

 

10 SKAIDRĖ 

BIBLIOTEKA ATVIRA VISIEMS BE IŠIMTIES 

 

11 SKAIDRĖ 

Chšanuvo biblioteka kaupia, kuria ir suteikia prieigą, visapusiškai ir kūrybiškai peržengia tradicines 

bibliotekos užduotis – skaitmenina, ugdo ir integruoja kaip  KULTŪROS, ŽINIŲ IR SOCIALINIO 

GYVENIMO CENTRAS.  

 

12 SKAIDRĖ 

Biblioteka veikia pagal taisyklę: kad EGZISTUOTUM, tave TURI MATYTI. 

Kas svarbu: IDĖJA + KŪRYBINGAS BIBLIOTEKININKAS + Į VEIKLAS ĮTRAUKTAS 

VARTOTOJAS / PARTNERIS = PATENKINTAS SKAITYTOJAS = STATISTIKOS DIDĖJIMAS. 

 

13 SKAIDRĖ 

SUAUGĘS LANKYTOJAS BIBLIOTEKOJE – aktyviai dalyvauja edukacinėje veikloje, mokosi ir 

dirba 

  

14 SKAIDRĖ 

SKOLINIMASIS IŠ BIBLIOTEKOS FONDŲ 

Čia matote KNYGŲ IŠDAVIMĄ SUAUGUSIEMS: turime gausią ir įdomią knygų kolekcija: joje 

grožinės literatūros, mokslo ir mokslo populiarinimo knygos, akademiniai vadovėliai, mokykliniai 

skaitiniai, gidai, turistiniai vadovai, taip pat knygos, skirtos mokytis užsienio kalbų ir literatūros 

originalo kalbomis. Regėjimo negalią turintys žmonės čia ras ir knygų iš serijos „Didžiosios raidės“. 



Biblioteka vykdo prenumeratas, pratęsimus, rezervacijas ir užsakymus. 

 

15 SKAIDRĖ 

 MULTIMEDIJA 

Čia yra MULTIMEDIJOS SKYRIUS kur galima rasti DVD and Blu-ray diskus, muzikos CD, 

audioknygas ir robotus, planšetes ir skaitykles.  

Skaitytojai čia turi laisvą prieigą prie interneto ir gali naudotis visais prieinamais ištekliais.  

 

13 SKAIDRĖ 

PRIVALUMAI NAUDOJANTIS BIBLIOTEKA VIETOJE 

SKAITYKLOJE: 

prieiga prie įvairių žinių sričių mokslo ir mokslo populiarinimo kolekcijų, dabartinių ir jau istorinę 

vertę turinčių vietinių ir šalies žurnalų; 

prieiga prie nemokamo interneto ir galimybė naudotis skeneriu, spausdintuvu ar fotoaparatu. 

 

17 SKAIDRĖ 

REGIONINĖS INFORMACIJOS SKYRIUS 

kaupia su Chšanuvo apskritimi susijusius dokumentus, literatūrą ir spaudą, kurie yra neįkainojamas 

informacijos apie socialinį-kultūrinį, ekonominį ir istorinį regiono gyvenimą šaltinis; 

skyriuje kuriamos regioninės Chšanuvo apskrities duomenų bazės, vykdoma leidybinė veikla. 

 

18 SKAIDRĖ 

Skaitytojai naudojasi bibliotekos duomenų bazėmis svetainėje 

https://www.mbp.chrzanow.pl 

CENTRINIS KATALOGAS 

REGIONINĖ BIBLIOGRAFIJA 

LEIDINIŲ FAILAI 

DOKUMENTŲ APIE SOCIALINĮ GYVENIMĄ KATALOGAS 

 

 

19 SKAIDRĖ 

NAUDOJASI KULTŪROS BILIETU 

 

SKAITYTOJO BIBLIETAS = KULTŪROS BILIETAS 

Biblioteka kartu su institucijomis ir verslininkais kaip projekto dalis. 



Kultūros kortelėje yra  bibliotekos paslaugų pasiūla, o taip pat nuolaidos kultūrinės veiklos su 

bibliotekos partneriais srityje. 

 

20 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI EDUKUOJAMI jiems dalyvaujant užsiėmimuose: 

NEBIJOK PELĖS – kompiuterių kursai 

SENJORAS KELYJE – multimedijos paskaitos 

SAVAITĖ SU INTERNETU – akcija visoje šalyje 

PASAULINĖ VERSLUMO SAVAITĖ – GLOBALI KAMPANIJA 

APIE FINANSUS BIBLIOTEKOJE – visos šalies projektas 

MAŽOSIOS LENKIJOS INOVACIJŲ FESTIVALIS – regioninė akcija.  

 

21 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI EDUKUOJAMI BIBLIOTEKOJE 

Jie dalyvauja bibliotekos ekskursijose ir teminėse bibliotekos pamokose.  

 

22 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI MOKOSI 

kartu kuriant CHŠANUVO APSKRITIES SKAITMENINĮ ARCHYVĄ – dokumentų ir nuotraukų 

duomenų bazę 

leidyba RAJONO BIBLIOTEKOJE – leidinių ciklas apie kraštą 

skaito paskaitas WSZECHNICA CHRZANOWSKA – mini regioniniame universitete 

dalyvauja REGIONINIAME FORUME – kasmetiniame paskaitų ir diskusijų cikle 

SAVANORIAUJA – bibliotekinėje veikloje 

įgyvendinant ŠVIETIMO PROJEKTUS  

 

23 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI  MOKO  vaikus regioniniu mastu, pvz. VELYKINĖSE REGIONINĖSE 

DIRBTUVĖSE, kurioms vadovauja Kaimo šeimininkių būrelio savanorės.   

 

24 SKAIDRĖ 

Regioninių projektu pavyzdžiai 

SOLIDARUMAS IR NEPRIKLAUSOMYBĖ. Projektas gavo finansavimą iš Nacionalinio kultūros 

centro kaip dalis programos "Culture – Interventions 2020" .  

25 SKAIDRĖ  

 "DooKOŁA Fabloku" – projektas, įgyvendintas 2021m. Be visų kitų veiklų jo metu vyko 

audiovizualiniai mokymai, konkursas dėl freskų nutapymo miesto erdvėse.  

Viršuje - simbolinis prie bibliotekos esančios freskos vaizduojančios Chšanuvo lokomotyvą – 

miesto simbolį, atidengimas.   

 

26 SKAIDRĖ 

filmas – freska / fragmentas 

Štai taip konkurso nugalėtojas tapė freską.  



 

27 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI LANKYTOJAI BIBLIOTEKOJE 

Jie dalyvauja kultūrinėje veikloje  kartu kuria ją, leidžia laisvalaikį, ilsisi, gali čia užsiimti savo 

mėgstama veikla. 

 

28 SKAIDRĖ 

Visą kultūrinę veiklą, susijusią su knyga ir biblioteka, vykdo BIBLIOTEKŲ SKAITYMO 

SKATINIMO IR SKAITYMO SKYRIUS, bendradarbiaudamas su vietos mokyklomis, 

organizacijomis, įstaigomis, asociacijomis, privačiais asmenimis. 

Dėl bendros veiklos atsiranda daug pramogų, laisvalaikio ir integracijos sričių: parodos, vernisažai, 

konkursai, susitikimai su autoriais, literatūrinės diskusijos, skaitymo akcijos, miesto renginiai. 

 

29 SKAIDRĖ 

ČIA PRISTATOME KELETĄ KULTŪRINIŲ VEIKLŲ SUAUGUSIEMS LANKYTOJAMS  

 

30 SKAIDRĖ 

BIBLIOTEKOS VIDUJE IR PO ATVIRU DANGUMI PRIEŠAIS BIBLIOTEKĄ  

 

31 SKAIDRĖ 

PARODOS IR VERNISAŽAI 

Neprofesionalių kūrėjų, teminės parodos. 

 

32 SKAIDRĖ 

ŽODŽIŲ AKADEMIJA, tai yra literatūriniai vakarai, sukviečiantys vietos poetus ir poezijos 

mylėtojus.  

 

 

 

 

33 SKAIDRĖ 

DKK – Skaitytojų diskusijų klubas 

Seniausias Mažojoje Lenkijoje klubas veikia nuo 2006 m., kartą per mėnesį klubo nariai skaito 

pasirinktą knygą ir ją aptaria. Jie vadovaujasi principu, kad POKALBIS YRA SKAITYMO 

MALONUMO pratęsimas. 

 

34 SKAIDRĖ 



Filmas – DKK/ fragmentas 

1 veikėjas: man Skaitytojų diskusijų klubas yra mano studijų tęsinys, aš turiu galimybę aptarti 

perskaitytą knygą su inteligentiškais žmonėmis.  

2 veikėjas: pokalbis apie knygą – tai nuotykis.  

 

35 SKAIDRĖ 

SUSITIKIMAI SU AUTORIAIS 

Su žymiais lenkų rašytojais ir užsienio autoriais:   

Katarzyna Bonda – lenkų detektyvų autore; 

David Unger, Gvatemalos rašytoju.  

 

36 SKAIDRĖ 

NACIONALINĖ SKAITYMO AKCIJA 

Nuo 2012-ųjų kasmet suaugę skaitytojai dalyvauja visos šalies akcijoje, kurios metu visoje 

Lenkijoje skaitomas pasirinktas lenkų literatūros kūrinys. 

Biblioteka NACIONALINIUS SKAITYMUS organizuoja visada kaip miesto įvykį. 

 

37 SKAIDRĖ 

Nacionalinė skaitymo akcija – Henryko Sienkiewicziaus „Quo Vadis”. 

 

38 SKAIDRĖ 

BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ (GEGUŽĖS 8–15 D.) 

Nacionalinė skaitymo kampanija, populiarinanti knygą ir bibliotekas 

Suaugusieji sprendžia literatūrinius kryžiažodžius. 

Suaugusieji skaito lauke. 

 

39 SKAIDRĖ 

EUROPOS EKOLOGIŠKO TRANSPORTO SAVAITĖ (RUGSĖJO 16–22)  

Vykdydama šią europinę kampaniją, biblioteka įgyvendina projektą EKO-CHRZANÓW, kartu su 

Chšanuvo savivaldybe.  Kampanija reklamuoja Chšanuvo miestą kaip aplinkai draugišką vietą, 

ekologišką elgesį, sveiką gyvenimo būdą ir tvarų transportą: kolektyvinį transportą, dviračius, 

pėsčiųjų eismą. 

 

40 SKAIDRĖ 

Video- ETZT- abreviatūra (sutrumpinimas) 



 

Šios savaitės metu vyksta daug renginių, tarp jų CHŠANUVO DVIRATININKŲ RALIS ir 

BIBLIOTEKOS PIKNIKAS ANT DVIEJŲ RATŲ.   

 

41 SKAIDRĖ 

JEIGU TU NESKAITAI, AŠ SU TAVIMI NEMIEGOSIU ! 

Įdomus faktas gali būti kampanija, kurios metu suaugę skaitytojai pareiškė, kad KNYGOMS 

JAUČIA BEVEIK FIZINĘ MEILĘ. Tai buvo mūsų maža provokacija... Bibliotekoje buvo pastatyta 

lova, kuri skatino skaityti. 

 

42 SKAIDRĖ 

CHŠANUVO PIKNIKAS 

Gegužės 3-ąją – kuomet  1791 m. buvo priimta Lenkijos-Lietuvos konstitucija,  bibliotekininkai, 

skaitytojai ir jų pagalbininkai rengia Chšanuvo pikniką. Tai puiki galimybė patriotiškai integruotis ir 

tuo pačiu smagiai praleisti laiką su to laikmečio tekstais ir apranga.  

 

43 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI SKAITYTOJAI BIBLIOTEKOJE 

Biblioteka taip pat plačiai atveria duris VIETOS NEFORMALIOMS GRUPĖMS, kurios čia 

užsiima savo veiklomis.  

 

44 SKAIDRĖ 

Bridge, Salsa. 

 

45 SKAIDRĖ 

SUAUGUSIEJI BIBLIOTEKOJE – tiek JAUNESNIEJI, tiek VYRESNIEJI  

SKOLINASI KNYGAS, SKAITO, KALBASI, DISKUTUOJA, IEŠKO ĮKVĖPIMO, DALIJASI 

POMĖGIAIS, POŽIŪRIAIS 

ŽAIDŽIA, MOKOSI, PIEŠIA, ŠOKA, DEKLAMUOJA.  

 

46 SKAIDRĖ 

Kas mums labiausiai patinka dirbant su suaugusiais lankytojais?  

Empatija, geri žodžiai ir faktas, kad Chšanuvo savivaldybės viešojoje bibliotekoje jie visada jaučiasi 

lyg namuose.   

 



47 SKAIDRĖ 

Ačiū jums už dėmesį! 

Chšanuvas, 2022 m. balandžio 21 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


