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Apie mane

Sveiki, esu Michaela Kožíšková, dirbu 

Karlovi Varų regioninėje bibliotekoje 

projektų vadybininke nuo 2003 m.  Esu 

atsakinga už projektų įgyvendinimą 

bibliotekoje. Seku įvairių fondų 

kvietimus teikti paraiškas, jas rengiu, 

jei projektas finansuojamas, rūpinuosi 

jo sėkmingu įgyvendinimu, vėliau 

teikiu projekto ataskaitą. Žinoma, 

dirbu ne viena, o su kolegų komanda. 



Karlovi Varų regioninė biblioteka

Karlovi Varų regioninė biblioteka yra svarbus 

kultūros, švietimo ir multifunkcinis centras 

Karlovi Varų regione. Šiame pastate įsikūrėme 

2005 metais. 



Karlovi Varų regioninė biblioteka

Pastate yra skaitykla, nuomos punktas, vaikų skyrius, 

jaunimo klubas, taip pat bibliotekos skyrius, skirtas 

neįgaliesiems. Praeitais metais, remiant Europos 

fondams, įkūrėme vieną naują saugyklą. Karlovi Varų 

biblioteka turi vieną filialą. 



Karlovi Varų regioninė biblioteka

Turime 5,600 registruotų lankytojų. Praeitais metais 

72,000 vartotojų apsilankė bibliotekoje, 102,000

vartotojų apsilankė virtualiai. Buvo išduota190 000

leidinių, 840 e-knygų. Turime 4 knygų grąžinimo dėžes. 

Bibliotekos fonde – apie 400,000 leidinių. 



Karlovi Varų regioninė biblioteka

Džiaugiuosi galėdama šiame renginyje jums  

pristatyti mūsų bibliotekos vykdomas 

edukacines veiklas suaugusiesiems.



Čekų gestų kalbos kursai

Nuo 2005 iki 2016 m. bibliotekoje vyko čekų 

gestų kalbos mokymai visuomenei. 

Bibliotekininkai taip pat juos lankė. Buvo didelis 

susidomėjimas šiais kursais. Lektorius Miroslav 

Plachý turi klausos negalią nuo gimimo. 2018 –

2019 m., biblioteka vykdė čekų gestų kalbos 

mokymus kartu su Čekijos klausos negalią 

turinčiųjų sąjunga. Deja, dėl COVID-19 

pandemijos 2020–2021 m. šie mokymai nevyko. 



Pirmosios pagalbos mokymai

Esame vykdę pirmosios 

pagalbos mokymus 

kartu su Karlovi Varų 

gelbėtojų tarnyba. 

Mokymų dalyviai 

susitiko su paramedikais 

bibliotekoje  ir praktinių 

užsiėmimų metu 

mokėsi, kaip elgtis 

įvairiose situacijose kai 

iškyla pavojus žmogaus 

(vaiko ar suaugusiojo) 

gyvybei. 



Įvadiniai pedagogikos mokymai

Šie mokymai buvo vykdomi 

bendradarbiaujant su Čekijos valstybiniu 

pedagogikos institutu. Edukacinė 

programa buvo akredituota Švietimo, 

jaunimo ir sporto ministerijos. 



IQ testas

Ši veikla vykdoma 

bendradarbiaujant su IQ 

organizacija Mensa. Vyksta kartą į 

2 mėn. Testas taikomas pagal 

amžiaus kategorijas: 5-8 m., 9-13 

m., 14 +. Testas kainuoja nuo 300 

CZK iki 500 CZK (nuo 12 iki 20 

eurų), testo trukmė – 20-40 

minučių. 



Naudojimosi planšetėmis ir išmaniaisiais telefonais mokymai

Nuolat kviečiame senjorus 

dalyvauti mokymuose, 

kuriuose jie supažindinami, 

kaip naudotis išmaniaisiais 

įrenginiais. Šie mokymai itin 

populiarūs, nes senjorai yra 

smalsūs ir žingeidūs.



Saugumo internete mokymai

Bendradarbiaudami su 

Čekijos policija, rengiame 

saugaus elgesio internete 

mokymus, ypač juos 

rekomenduojame 

senjorams. Dalyviai 

supažindinami su 

galimais pavojais ir 

rizikomis internete. 

Lektorius yra kibernetinio 

saugumo specialistas. 



Virtualus trečiojo amžiaus universitetas

Virtualus trečiojo amžiaus universitetas 

yra viena iš mokymosi visą gyvenimą 

formų, kurią organizuoja verslo ir 

ekonomikos fakultetas universitete 

Prahoje. Šios studijos yra skirtos 

senjorams. Mokymai vyksta kartą į dvi 

savaites konsultacijų centre. Turime 53 

besimokančiuosius. 



Meno kūrybinės dirbtuvės senjorams

Dalyvaudami 

šiose kūrybinėse 

dirbtuvėse ir 

nuolat 

susitikdami, 

senjorai 

sėkmingai 

integruojasi į 

visuomenę. Šią 

veiklą finansuoja 

Čekijos 

Respublikos 

Kultūros 

ministerija. 



Stalo žaidimų klubas

Šiame klube žmonės žaidžia stalo žaidimus, susitinka 

su tuos pačius pomėgius turinčiais bičiuliais. 



Muzikos terapija senjorams ir negalias turintiems lankytojams

Muzikos terapija negalią turintiems 

žmonėms yra užsiėmimas, kuris 

juos priartina prie muzikos ir būdas 

atsipalaiduoti. Čia nuolat lankosi 

žmonės, kurie groja įvairiais 

muzikos intsrumentais. 



Garsiniai skaitymai

Tai vieną kartą į mėnesį vykstantis 

renginys, kur bibliotekininkas garsiai 

skaito knygą, o susirinkusieji 

dažniausiai yra žmonės su regėjimo 

negalia, taip pat ir senjorai. 

Susirinkusieji klausosi istorijos, o po 

to aptaria skaitomą knygą. 



Konferencijose buvo aptariamos šios temos: šiuolaikinių 

technologijų įtaka, kaip rūpintis savo psichikos sveikata, 

demencijos prevencija senatvėje, atmintis ir kalba ir pan. 

Š šiuos renginius susirinko šimtai žmonių, o 

susidomėjimas paskaitomis buvo didžiulis. Mes 

bendradarbiavome, pavyzdžiui, su Karlovi Varų 

medicinos mokykla, kuri renginiui paskolino žmogaus 

smegenų modelius ir padėjo atlikti atminties testus.

Psichikos sveikatos dienai skirta konferencija



Saugaus interneto konferencija

Biblioteka buvo partnerė rengiant 

tris saugaus interneto 

konferencijas. Renginys 

organizuotas kartu su asociacija 

You Connected  su kuria biblioteka 

bendradarbiauja jau daugelį metų. 

Šios konferencijos temos: saugi 

paieška interne, saugaus 

slaptažodžio susikūrimas, savo 

duomenų apsaugojimas nuo 

kibernetinių atakų ir t.t. 

Profesionalūs lektoriai bendravo su 

profesionalų publika – mokytojais, 

mokyklų vadovais, socialiniais 

darbuotojais, edukatoriais. 

Konferencijos dalyviai taip pat 

buvo tėvai, senjorai, studentai. 



Mokslo ir technologijų savaitė

Bendradarbiaudami su Čekijos Mokslo 

akademija mes rengiame paskaitas, 

kūrybines dirbtuves moksleiviams 

įvairiomis mokslo ir technologijų 

temomis. 



Mezgimas ir siuvinėjimas geriems tikslams

Šie susitikimai skirti kūrybiškoms moterims, kurios 

mezga, siuvinėja. Savo darbus šių susitikimų dalyvės 

dovanoja  Nedoklubko (asociacijai, remiančiai 

neišnešiotų kūdikių tėvus Čekijoje.), LaVidaLoca - Life 

in a suitcase (našlaičius vaikus remiančiai asociacijai). 

Žmonės, kurie nori išmokti megzti arba jau moka tai 

daryti, gali prisijungti prie šių aktyvių moterų. 



Turime savanorę Renatą, kuri 

vadovauja šiam klubui jau trečius 

metus. Norintieji išmokti groti gitara 

susitinka kiekvieną savaitę. Čia ne tik 

grojama, dainuojama, bet ir 

bendraujama. 

Gitaros pamokos su Renata



CrashFAKE!!!

Tai unikalus žaidimas skirtas informacijos 

patikimumo patikrinimui ir citatų suradimui 

vyresnių klasių moksleiviams. Žaidimą remia           

T-mobile.



Komandos formavimas edukatoriams

Komandos darbas yra labai svarbus, kad 

bibliotekos veiklos vyktų sklandžiai. Komandos 

formavimo užsiėmimus organizuojame tam, kad 

darbo vietoje būtų šiltesni santykiai. 



Literatūros klubas senjorams

Klubas įkurtas 2007 m. sausį. 

Jo nariai susitinka kartą į dvi 

savaites, rytais. Klube lankosi 

15 moterų, vyrai, deja, 

neprisijungia. Rengiame 

paskaitas apie literatūrą, 

rašytojus, kalbame apie 

skaitymą. Vyksta diskusijos su 

rašytojais. Šią veiklą vykdo 

mūsų bibliotekos Lidická 

filialas. 



Literatūrinė naktis

Tai yra visoje šalyje vykstantis renginys, kurį organizuoja 

Čekų centrai ne tik Čekijoje, bet ir visoje Europoje. Mūsų 

biblioteka pirmąsyk dalyvavo 2014 m. 2021 m. šis renginys 

pirmąkart netradiciškai vyko spalio mėn., Prahos pasaulinės 

knygos festivalio išvakarėse. Skaitymai vyko neįprastose 

vietose: jogos studijoje, mini zoologijos sode, bažnyčioje, 

traukinių stotyje, pradinėje menų mokykloje.. 



Sveikinimai nuo visos Karlovi Varų regioninės bibliotekos darbuotojų komandos



Pabaigai

Papasakojau jums apie Karlovi Varų regioninės bibliotekos edukacines veiklas 

suaugusiesiems. Tikiuosi, jog jos jums pasirodė įdomios ir galbūt įkvėps jus naujoms 

veikloms jūsų bibliotekose. 

Dėkoju jums už dėmesį. 

Man buvo garbė pristatyti savo biblioteką šiame renginyje. 

koziskova@knihovnakv.cz

www.knihovnakv.cz
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