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BENDROJI DALIS 

 

2018-ieji – skaitymo skatinimo,  iniciatyvų,  naujų veiklų ir darbo formų, ieškojimų ir projektų 

įgyvendinimų metai. Ataskaitiniais metais  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka ir jos 

padaliniai didelį dėmesį skyrė deramam Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio, Sąjūdžio, 

Vydūno metų   paminėjimui. Minint šias ir kitas svarbias datas, sukaktis rajono bibliotekos 

organizavo renginius, skatino bendruomenę įsitraukti į įvairias veiklas, būti aktyviais, džiaugtis ir 

didžiuotis pasiekimais, laimėjimais, o bibliotekose atsiradusios naujausios technologijos ir naujos 

paslaugos padidino galimybes praturtinti  bendruomenės gyvenimą. Bibliotekos, teikdamos 

paslaugas įvairioms žmonių grupėms, stengėsi padėti įveikti socialines užtvaras, skatino 

kūrybiškumą, sukūrė galimybes mokymuisi ir netikėtiems atradimams. Bibliotekose atsirado 

naujos erdvės tėvams, vaikams, jaunimui ir įvairioms jų kūrybinėms veikloms.  

           Ataskaitiniais metais biblioteka:  

 Aktyviai  dalyvavo įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose ir  kūrė  

naujų modernių paslaugų sistemą bei  stiprino  vartotojų  motyvaciją naudotis bibliotekos 

paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT. 2018 m. buvo įgyvendinami 8 projektai, tęsiamos 5 

tęstinių projektų veiklos. Biblioteka prisideda įgyvendinant Pasvalio r. savivaldybės tęstinį 

projektą „Business Bag“(2014-2020 m. INTEREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa). 

Taip pat 2018 m. biblioteka pateikė 5 projektų, kurie bus įgyvendinami 2019 m. paraiškas. 

 Siekė racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono 

gyventojams inovatyvias,  kokybiškas ir prieinamas  paslaugas. Viešojoje bibliotekoje 

įvyko struktūriniai pakeitimai: įkurtas Vartotojų aptarnavimo centras ir Atviras Jaunimo 

centras. 

 Rūpinosi  universalaus profilio dokumentų fondo formavimu  tradicinėse ir skaitmeninėse 

laikmenose  ir  išlaikė  jau sukaupto fondo tęstinumą. 

 Skatino  knygnešystę ir savanorystę rajono bibliotekose bei  išlaikė  mobiliąją biblioteką, 

kurios pagalba buvo aptarnaujami  atokesnių kaimų gyventojai. Sutelkti 285 knygnešiai, 

kurie aptarnavo 291 skaitytoją ir išdavė 7774 egz. dokumentų. Rajone sutelkta  206 

savanoriai.  

 Toliau tęsė  virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos – Pasvalio 

krašto E. bibliotekos kūrimą ir vykdė skaitmeninio turinio sklaidą bei skaitmenino  ir 

portale www.pasvalia.lt publikavo naujus dokumentus. Per 2018 m. suskaitmeninta 1655 

http://www.pasvalia.lt/
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krašto kultūros paveldo objektų vaizdai: 46 – iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos fondų; 1609 vaizdai – iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir Pušaloto 

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios archyvų. Suskaitmeninti parodos-konkurso 

„Pasvalio krašto žmonių apdovanojimai 1918-1940 metai“ 20 vaizdų. Atnaujintas 

interaktyvus žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio krašto nekilnojamojo turto objektus“ bei 

įdomybių testas apie Pasvalio kraštą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui; 

sukurtos 5 virtualios parodos. Išleistas lankstukas „Atrask Pasvalią naujai“. 

 Toliau vystė kultūrinę-edukacinę veiklą:  literatūros renginiais, dokumentų ir meno  

parodomis, įvairiomis akcijomis paminėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio, 

Sąjūdžio, Vydūno metus, kitas valstybines šventes, žymių krašto žmonių jubiliejus ir 

literatūrines datas, rajono bibliotekų jubiliejus: Deglėnų – 70  , Vaškų – 80,   Rinkūnų – 55.  

 Įgyvendino projektus, susijusius su jaunimo užimtumu, skaitymo skatinimu ir edukacija: 

„Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose“; „Atviros jaunimo erdvės 

„Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų modernizavimas“; „Informacijos 

pasaulyje: suprask, vertink, naudok“; „Atveriame Europą“. Biblioteka kaip partneris 

dalyvavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos  projekte „Skaitymo 

iššūkis: Vasara su knyga“, „ETNO kilimas“.  

 Toliau sėkmingai tobulino vaikų, moksleivių ir jaunimo  laisvalaikio užimtumo veiklą, 

skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymo srityse ir  ieškojo  

naujų darbo formų, siekdama įtraukti į bibliotekos vartotojų gretas kuo daugiau moksleivių 

ir ikimokyklinio amžiaus vaikų:  kūrė  naujas, koregavo esančias edukacines programas, 

skirtas bendruomenės skaitmeninės kompetencijos ugdymui, ypatingą dėmesį skyrė vaikų 

ir jaunimo edukacijai. Per metus parengta 17 naujų edukacinių programų. 2018 metais   

priemonei Kultūros pasas pateikta ir patvirtinta 1 paraiška –  „Pasivaikščiojimas su 

Andersenu“. 

 Jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“, Atvirame jaunimo centre, mobilioje kūrybinėje 

laboratorijoje, aprūpintoje šiuolaikine IRT įranga ir kitomis priemonėmis bei sukurtame 

interaktyvaus jaunimo bendravimo tinkle (tarp 7 rajono bibliotekų), suteikiančiame  

unikalią nuotolinio bendravimo tarpusavyje galimybę –  organizavo  įvairius renginius: 

susitikimus, parodas,  kino filmų peržiūras, karaoke,  interaktyvias sąšaukas, diskusijas, 

viktorinas, protmūšius, audiomūšius, mokymus.  
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   Plėtojo partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių viešosiomis bibliotekomis, 

bendravo su Pasvalio Kraštiečių bendrija ir kartu organizavo Pasaulio pasvaliečių 

suvažiavimą. 

 Aktyviai bendradarbiavo su seniūnijomis, vietos  bendruomenėmis, kultūros, švietimo 

įstaigomis, gerino  bibliotekų materialinę bazę: suremontuotos Švobiškio ir Namišių kaimo 

bibliotekos, renovuota Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka ir atidaryta kraštietės  

literatūrologės Vandos Zaborskaitės asmeninių knygų biblioteka. Projekto lėšomis 

renovuojama viešoji biblioteka. 

  Talkino  leidžiant žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“ ir  koordinavo viešosios bibliotekos                

padalinių veiklą bei teikė  metodinę pagalbą kitų žinybų bibliotekininkams.  

 

I. BIBLIOTEKŲ  PRIEINAMUMAS 

 Bibliotekų skaičius  

 

       2018 m. bibliotekų tinklo struktūra nekito. Pasvalio rajone veikė 33 bibliotekos: Mariaus 

Katiliškio viešoji biblioteka, Joniškėlio miesto, 31 kaimo biblioteka.  5 kaimo bibliotekos  yra 

mokyklų patalpose (iš jų 4 – tose pačiose patalpose kartu su mokyklos biblioteka: Daujėnų, 

Krinčino, Pumpėnų ir Saločių), 9 kaimo bibliotekos įsikūrusios tose pačiose patalpose su 

daugiafunkciais centrais ir  aptarnauja mikrorajono ir mokyklų bendruomenes. Kaimo bibliotekos 

išsidėsčiusios viena nuo kitos vidutiniškai 8,5 km. atstumu.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos struktūrą sudaro Administracija, 

Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centras (IMIIC), Vartotojų aptarnavimo centras 

(VAC), Ūkio skyrius ir Mobili biblioteka.  Dėl efektyvesnės veiklos, geresnių ir patogesnių sąlygų 

vartotojams ir darbuotojams sudarymo, siekiant išvengti kai kurių funkcijų dubliavimosi, įvertinus 

darbo pasiskirstymą, krūvius, bibliotekoje įvyko struktūriniai pakeitimai ir  nuo 2018 m. vasario 1 

d.  pradėjo veiklą naujas centras – Vartotojų aptarnavimo centras (VAC), sujungęs Skaitytojų 

aptarnavimo, vaikų literatūros ir Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius. Taip pat nuo 

vasario 1 d. įkurtas naujas padalinys – Atviras Jaunimo centras.  
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Rajono bibliotekų išsidėstymo schema ir atstumai kilometrais 

 

 Nestacionarinis aptarnavimas   

Mobilios bibliotekos aptarnaujamas mikrorajonas – 21 kaimas, kuriame gyvena 2031 

gyventojas. Nuo 2015 metų Mobili biblioteka aptarnavo 21 kaimo gyventojus. Per tuos metus sparčiai 

mažėjo aptarnaujamų kaimų gyventojų skaičius: 2015 m. – 2685 gyventojai, o 2018 m. – 2031, t.y. 654 

gyventojais mažiau. Mobilios bibliotekos fondas – 2554 fiz. vnt. įvairių dokumentų, fonoteka ir 

žaisloteka. Per 2018 m. mobilios bibliotekos fondas papildytas 160 egz. naujų knygų, o nurašyta – 120 

egz. dokumentų. Čia prenumeruojami 6 pavadinimų periodiniai leidiniai. 

2018 metais mobili biblioteka aptarnavo skaitytojus kiekvieną mėnesį nuo 1 iki 15 dienos (2 

savaites). Bibliobusas važiavo po kaimus ir skaitytojus aptarnavo  69 dienas (2017 m. – 43; 2016 m – 

86) dienas.  Dėl bibliobuso remonto (bibliobuso gamybos metai – 1995) mobili biblioteka nevažiavo 47 

dienas (2017 m. – 64; 2016 m. – 20), todėl nebuvo pilnai išnaudotos mobilios bibliotekos galimybės  

dirbti efektyviai, nors mobili biblioteka teikė ir knygnešystės paslaugas (pristatė skaitytojams knygas į 

namus). Per 2018 metus  sutelkti 204 vartotojai, apsilankymų – 1601, jiems išduota 2441 egz.  

dokumentų. Žr. lentelę palyginimui: 
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 2018 2017 2016 2015 

Vartotojai 204 156 196 187 

Lankytojai 1601 1146 1725 1256 

Išduotis 2441 1544 3405 2204 

 

Kitų nestacionarių bibliotekų rajone nėra. 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas 

 

Daugiausia neįgalių žmonių gyvena mobilios bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje, kur veikia 

Lavėnų socialinės globos namai  (aptarnauja Mobili biblioteka). 2018 metais viešosios bibliotekos 

paslaugomis naudojosi 24 skaitytojai, turintys regėjimo negalią. Jie per metus apsilankė bibliotekoje 

apsilankė 80 kartų. Jiems buvo išduota 186 egz. garsinių knygų.  

Jau daugelį metų biblioteka bendradarbiauja su įstaigomis, užsiimančiomis negalią turinčių žmonių 

ugdymu. Bibliotekos darbuotojai lankosi Lietuvos silpnaregių draugijos, Pasvalio skyriuje, dalyvauja jų 

renginiuose ir tuo pačiu pristato bibliotekos naujienas, supažindina silpnaregius su naujai gautais 

leidiniais. Glaudžiai bendraujama su Pasvalio rajono neįgaliųjų užimtumo centru „Viltis“, Pasvalio 

paslaugų ir užimtumo centru pagyvenusiems ir neįgaliesiems, Pasvalio specialiąja mokykla, Grūžių 

vaikų globos namais ir kitomis įstaigomis, dirbančiomis su neįgaliaisiais, socialinės atskirties 

žmonėmis, specialių poreikių vaikais ir našlaičiais.  

Neįgalieji ir socialiai pažeidžiami asmenys kviečiami į bibliotekoje organizuojamus renginius, taip 

pat organizuojami bendri renginiai ir įvairios veiklos. Jie noriai dalyvauja įvairiose edukaciniuose 

užsiėmimuose, protmūšiuose, garsiniuose skaitymuose, karaokėje, meninių ir dokumentinių bei 

animacinių filmų peržiūrose.  

Pasvalio rajono neįgaliųjų užimtumo centru „Viltis“ lankytojams, Grūžių vaikų globos namų 

auklėtiniams, Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniams buvo surengtos ekskursijos po biblioteką, 

pristatytos naujos bibliotekos paslaugos Jaunimo erdvėje: stalo ir video žaidimai, galimybė pagroti 

gitara; rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje esančiame informaciniame-edukaciniame 

terminale jie susipažino su rašytojo kūryba ir asmenybe spęsdami viktorinos klausimus ir žaisdami 

interaktyvų žaidimą. 

Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai su mokytoja Arūne Trepočkiene edukaciniame 

užsiėmime „Aukštaitijos  ETNO kilimas.  
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Akimirkos iš Pasvalio specialiosios mokyklos mokinių edukacinio užsiėmimo 

 „Aukštaitijos  ETNO kilimas“ 

 

Buvo rengiamos negalią turinčių žmonių parodos bibliotekoje. Kadangi dėl bibliotekos patalpų 

remonto 2018 m. galimybės eksponuoti parodas buvo labai apribotos, jų surengta nedaug: užimtumo 

centro „Viltis“ lankytojos Neringos Venslovaitės meninių darbelių paroda „Angelų pasaulis“,  Pasvalio 

specialiosios mokyklos auklėtinių karpinių paroda skirta Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui 

(mokytoja Vida Rutienė). 

Jau tapo tradicija kasmet kartu su Pasvalio specialiąja mokykla gegužės mėnesį organizuoti 

Gerumo dienos renginius ir Jungtinę rankdarbių parodą. Rankdarbių parodos jau kelinti metai jos 

vyksta netradiciškai – po atviru dangumi įsikūrusiame Amatų kiemelyje. Šiais metais Pasvalio 

specialiosios mokyklos kiemelyje vykusioje amatų parodoje-mugėje „Iš senolių skrynios“ dalyvavo 

Pasvalio specialioji mokykla, Pasvalio specialiosios mokyklos Socialinis globos padalinys, Pasvalio 

lopšelis-darželis „Žilvitis“, Pajiešmenių pagrindinė mokykla, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto 

žmonių užimtumo centras „Viltis“, Pasvalio r.  Grūžių vaikų globos namai, Pasvalio rajono paslaugų ir 

užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos centras 

„Visada kartu“, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, Pasvalio muzikos 

mokykla.  Darbų autoriai stebino sukurtais darbeliais. Vieni nuo kitų rankdarbiai skyrėsi savo 

formomis, spalvomis, tekstūromis ir naudojimo būdais. Žiūrovai galėjo pamatyti kaip rankdarbiai yra 

gaminami, kiek reikia laiko ir kantrybės jiems pagaminti. Žiūrovai aktyviai uždavinėjo klausimus apie 

rankdarbių gaminimo procesą o kūrėjai mielai pasidalino jų gaminimo ypatybėmis. 
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Pasvalio rajono neįgaliųjų užimtumo cento „Viltis“ lankytojai su savo darbais ir  

vadovė D. Želvienė 

  

  

  

Akimirkos iš parodos atidarymo 

Nuo spalio 15 d., kai visame pasaulyje minima Baltosios lazdelės diena, bibliotekos Periodikos 

skaitykloje buvo parengta leidinių paroda, skirta pristatyti aklųjų ir silpnaregių visuomeninę istoriją ir 

veiklą. Parodoje lankytojai galėjo susipažinti su bibliotekos fonduose saugoma literatūra akliesiems ir 

silpnaregiams bei, užsidėję juodus akinius, galėjo pabandyti paskaityti Brailio raštą. 
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Parodoje apsilankė Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai su mokytoja Birute Ladygiene. 

Parodą jiems pristatė bibliotekininkė Rasa Milerienė. Vaikams buvo įdomu ir nauja paliesti Brailio 

rašto raides, reljefiškos iliustracijas, skirtos neregiams ir silpnaregiams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai išbando Brailio raštą                        Vyr. bibliotekininkė Rasa Milerienė pristato parodą 

 

Knygnešystės paslaugos. Bibliotekinės paslaugos už bibliotekos ribų buvo teikiamos socialiai 

pažeidžiamoms grupėms ir neįgaliesiems. 2018 m. paslauga, pristatant knygas į namus, buvo teikiama 

314 negalintiems lankytis bibliotekose asmenims. Jiems nunešta 8880 vnt. spaudinių. Knygas į namus 

nešė 357  savanoriai knygnešiai – bibliotekininkai, šeimos nariai, kaimynai.  Žr. lentelę: 

 2018 2017 2016 

Knygnešių sk. 357 (t.sk. padaliniuose 

285) 

206 208 

Aptarnautų vartotojų 

skaičius 

331 (t. sk. padaliniuose 

291) 

272 284 

Išduotis 8880 (t.sk. padaliniuose 

7774) 

9199 8593 

 

Daugiausiai knygnešių turi Saločių kaimo biblioteka – 30, Pumpėnų, Raubonių, Tertirvinų, 

Švobiškio, Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekos turi per 10 knygnešių. Šios bibliotekos turi senas 

knygnešystės tradicijas, be to Saločių, Pumpėnų, Tetirvinų ir Vaškų aptarnaujamas mikrorajonas yra 

didesnis. Knygnešystė labiau populiari  kaimo bibliotekose. Knygnešių ir jų aptarnaujamų vartotojų 

rodikliai išlieka stabilūs,  bet  išduoties rodikliai svyruoja. Vienai kaimo bibliotekai vidutiniškai teko 9 

knygnešiai, vienas knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1 skaitytoją, vidutiniškai jiems išdavė po 27 

dokumentus. 
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II. FONDO BŪKLĖ IR ORGANIZAVIMAS  

 

Rajono bibliotekose yra sukauptas  253645 fiz. vnt. dokumentų fondas, lyginant su 2017 m. jis 

sumažėjo - 69 fiz. vnt. Fondai mažėja todėl, kad gaunamas finansavimas neleidžia pakankamai 

papildyti bibliotekų fondų ne tik knygomis, bet periodiniais leidiniais. Nors bendras pavadinimų 

skaičiaus didėjimas yra nemažas, tačiau atskiruose bibliotekos padaliniuose dokumentų 

pavadinimų irgi mažėja. 

 Iš viso rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

Joniškėlio 

miesto 

biblioteka 

Gauta egz.   10297 2517 7058 722 

Nurašyta  egz. 10366 3330 6116 920 

Fondo dydis  253645 84393 154488 14764 

Bibliotekos fondo judėjimas 2018 m. 

 

 

 

 

 Fondo dydis Grožinė 

literatūra 

Šakinė literatūra 

(be periodikos) 

Periodiniai 

leidiniai 

Fiz. vnt. Pavad. 

sk. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešojoje 

bibliotekoje 

84393 48872 36255 43,0 34149 40,4 13989 16,6 

Joniškėlio m. 

bibliotekoje 

14764 13696 8408 56,9 5532 37,5 824 5,6 

Kaimo bibliotekose 154488 21714 105965 68,6 41580 26,9 6943 4,5 

Iš viso  

sistemoje 

253645 55572 150628 59,4 81261 32,0 21756 8,6 

Fondo sudėtis fiz. vnt. ir proc. 

Mobilios bibliotekos fondą sudaro 2554 fiz.vnt. dokumentų. Iš jų: 

- grožinė literatūra – 1675 fiz.vnt. (65,6%) 

- šakinė literatūra (be periodinių leidinių) – 513 fiz.vnt. (20,1%) 

- periodinių leidinių – 366 fiz.vnt. (14,3%). 

Iš viso sistemoje yra informacinės literatūros – 7581 fiz.vnt. (arba 2,99% viso fondo). 

Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 5185 fiz.vnt. 

Joniškėlio m. bibliotekoje – 465 fiz.vnt. 

Kaimo bibliotekose – 1931 fiz.vnt. 
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Fondo sudėtis, lyginant su 2017 metais  keitėsi nežymiai: 0,47%  sumažėjo  knygų ir tęstinių 

leidinių, 0,52% sumažėjo periodinių leidinių.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprūpinimas dokumentais: 

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 10,6 fiz. vnt.: 

rajono savivaldybės VB – 12,9 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 14,1 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 9,4 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka dokumentų – 36,3 fiz. vnt.: 

rajono savivaldybės VB –  fiz. 41,6 fiz. vnt..  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 23,8 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 35,6 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,29 fiz. vnt.  

rajono savivaldybės VB – 0,78 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,18 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 0,08 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų – 0,02 fiz. vnt.  

rajono savivaldybės VB – 0,06 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,01 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 0,01 fiz. vnt.  

Dokumentų gautis 

2018 metai, kaip ir daugelis praėjusių metų, bibliotekos fondų komplektavimui nebuvo sėkmingi: 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2018 metams fondų komplektavimui skyrė 20647,00 

eurus ( iš jų: 20502,29 eurai buvo skirta spaudinių, 144,71 eurai - garso, vaizdo ir elektroninių 
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dokumentų įsigijimui).  Periodinių leidinių prenumeratai Pasvalio rajono savivaldybė  skyrė  

11400,00 eurų.  

 1. Per metus gauta 10297 fiz. vnt. dokumentų (1907 naujų pavadinimų) už 46,547,25 Eur.: 

iš jų inventorinamų dokumentų įsigyta 7502 fiz. vnt.  ( 1899 pavad.) už 33539,64 Eur. 

Pagal finansavimo šaltinius gauta:  

iš Valstybės lėšų – 2827 fiz. vnt. už 21012,76 Eur (iš Kultūros ministerijos lėšų įsigyta 2793 fiz. 

vnt. dokumentų už 20647,00 Eur); 

iš savivaldybės lėšų - 2781 fiz. vnt. dokumentų už 14011,44Eur; 

gauta paramos – 913 fiz. vnt. už 838,09 Eur; 

gauta iš kitų šaltinių (LR kultūros tarybos remti leidiniai, dovanos, pamestų ir trūkstamų knygų 

dengimai ir kt.) – 3776 fiz. vnt. inventorinamų dokumentų už 10684,96 Eur. 

Pagal dokumentų rūšis įsigyta fiz. vnt. 

 Gauta iš viso Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros (be 

periodikos) 

Periodinių 

leidinių 

 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. / iš 

jų 

naujų 

Iš viso VB 

 sistemoje 
10297 1907 5129 1020 2373 879 2795 78/8 

Viešojoje 

bibliotekoje 
2517 1351 940 775 803 568 774 78/8 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 
722 467 374 327 154 137 194 22/3 

Kaimo 

bibliotekose 
7058 1483 3815 855 1416 627 1827 14/1 

 

Lyginant su 2017 metais, gauta 1950 fiz. vnt. mažiau.  

 

Vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko lėšų – 1,94 Eur (2017 m. – 1,54 Eur.) 

 Iš jų: 

Kultūros ministerijos lėšos – 0,86 Eur (2017 m. – 0,79 Eur); 

Savivaldybės skirtos lėšos periodinių leidinių prenumeratai ir nemokamai perduoti 

dokumentai – 0,58 Eur (2017 m. – 0,38 Eur); 

Kiti šaltiniai – 0,48 Eur. (2017 m. – 0,34 Eur); 

Vidutinė pirkto naujo inventorinamo dokumento kaina – 7,39 Eur (2017 m. – 6,51 Eur). 

Didžiausią fondo papildymo dalį sudaro dovanotos knygos ir parama. Kaip ir kasmet didelę 

paramą skyrė labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ (891 fiz. vnt.), „Knygų Kalėdų“ 
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akcijos metu rajono bibliotekoms dovanota 395 fiz. vnt. knygų. Fondai papildyti ir Lietuvos 

kultūros tarybos remtomis knygomis (252 fiz. vnt.). Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekoje 

įsteigtas  kraštietės, literatūrologės V. Zaborskaitės fondas, kuriame – 1249 fiz.vnt. knygų iš V. 

Zaborskaitės  asmeninės  bibliotekos. Pastovius rėmėjus, dovanojančius bibliotekoms naujas 

knygas turi Pušaloto, Rinkūnų kaimo ir Joniškėlio miesto bibliotekos. Kitų bibliotekų fondai 

papildomi anaiptol ne naujomis knygomis.  

Iš LR Kultūros ministerijos skirtų lėšų buvo nupirkta tik 37,23 % 2018 metais įsigytų 

inventorinamų dokumentų. Tokia situacija kartojasi jau daugelį metų ir tai didele dalimi nulemia 

tai, kad fondai nuvertėja ne tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. Ypač savo kokybinę vertę ir 

skaitytojų poreikių atitikimą praranda kaimo bibliotekų fondai. Nors Pasvalio rajono savivaldybė ir 

padidino lėšas periodinių leidinių prenumeratai, tačiau jų nepakanka, kad galėtume pilnai 

patenkinti vartotojų poreikius. Labai gelbsti Spaudos, radijo ir televizijos fondas 

užprenumeruodamas 38 pavadinimų periodinius leidinius (anksčiau prenumeravęs 42 pavadinimų). 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,43 fiz. vnt. 

rajono savivaldybės VB – 0,38 fiz. vnt. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,69 fiz. vnt. 

kaimo bibliotekose – 0,43 fiz. vnt. 

Vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 1,47 fiz. vnt. 

rajono savivaldybės VB – 1,24 fiz. vnt. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 1,16 fiz. vnt. 

kaimo bibliotekose – 1,62 fiz. vnt. 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 4,06 

rajono savivaldybės VB – 2,98 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 4,89 

kaimo bibliotekose – 4,57 

Dokumentų nurašymas 

Iš viso nurašyta  10366 fiz. vnt. dokumentų 774 pavad. (inventorinamų – 8788 fiz. vnt., 

periodinių leidinių – 1492 fiz. vnt., grupuojamųjų dokumentų – 86 fiz. vnt. 

Iš jų:  

rajono savivaldybės VB – 3330 fiz. vnt.  1174 pavad. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 920 fiz. vnt. 824 pavad.  

kaimo bibliotekose – 6116 fiz. vnt. 263 pavad. 

Dokumentų nurašymo priežastys įvairios: 
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susidėvėję dokumentai – 8285 fiz.vnt. (79,9 %) 

vartotojų prarasti dokumentai – 74 fiz. vnt. (0,7 %) 

perduoti į mainų fondą – 434 fiz. vnt. (4,2  %) 

dėl kitų priežasčių (trūksta patikrinus fondus ir kt.) –81 fiz. vnt. (0,8  %) 

periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo laikui – 1492 fiz. vnt. (14,4 %) 

Nurašyta 69 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu gauta.  Tai rodo, kad skirtumas tarp gavimo 

ir nurašymo ženkliai sumažėjo. Pvz.: 2015 metais buvo nurašyta daugiau negu gauta 2977 fiz. vnt.; 

2016 m. – 1809 fiz. vnt; 2017 m. – 3974 fiz. vnt. Tai teikia viltį, kad jau nurašyta dauguma 

neturinčios išliekamosios vertės ir daugelį metų neskaitomos knygos. 

Fondo naudojimas 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,19 

rajono savivaldybės VB – 1,75 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 1,58 

kaimo bibliotekose – 0,85 

Fondo apsaugos klausimai 

Ataskaitiniais metais patikrinti kaimo bibliotekų fondai: Girsūdų, Diliauskų, Kriklinių, 

Nakiškių, Pušaloto, Tetirvinų ir Vaškų V. Zaborskaitės  bei Mediatekos fondai.  Iš viso nustatytas 

81 fiz. vnt. trūkumas. 

Mainų fondas 

Mainų fonde yra 678 fiz. vnt. dokumentų; 

66,2 % mainų fondo dokumentų sudaro grožinė literatūra; 

Metų eigoje mainų fondas papildytas – 434 fiz. vnt.; 

Metų eigoje iš mainų fondo perduota kaimo bibliotekoms – 434 fiz. vnt.  

Atsarginis fondas 

Atsarginiame fonde yra  652 fiz. vnt. dokumentų 

Metų eigoje fonde pasikeitimų nevyko. 

LIBIS PĮ diegimas 

 Iš viso LIBIS kompiuteriniame kataloge yra 169999 įrašai. Iš jų: 71756  dokumentų, 

98243 analizikos. Per metus LIBIS kompiuterinis katalogas papildytas 7480 įrašais. Iš jų: 2675 naujai 

gautų dokumentų, 4805 analizikos. Reaguojant į nuolat tobulinamą Universaliąją dešimtainę 

klasifikaciją (UDK), bibliotekos kataloge esančių dokumentų senieji indeksai keičiami naujais.  
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2018 metais LIBIS SAP buvo įdiegtas Gulbinėnų, Krinčino, Girsūdų, Rinkūnų, Norgėlų, Kriklinių ir 

Švobiškio  kaimo bibliotekose. Dabar automatizuotai aptarnaujami skaitytojai Viešojoje, Joniškėlio 

m. ir 21 kaimo bibliotekoje. Liko 10 kaimo bibliotekų, kuriose reikia įdiegti LIBIS Skaitytojų 

aptarnavimo posistemį. Jeigu neįvyks pakeitimai rajono bibliotekų tinkle (bibliotekų tinklo 

optimizavimas), per artimiausius 2 metus planuojame baigti LIBIS SAP diegimą. 

    

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Rajono gyventojų skaičius 

   Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. Pasvalio rajone gyveno 23.967  

nuolatinių gyventojų, t. sk. miesto gyventojų – 7581: Pasvalio mieste – 6533, Joniškėlio mieste – 

1048 (bibliotekos aptarnaujamas mikrorajonas –1932), kaimo vietovėse – 16386 gyventojai. Kaimo 

bibliotekų darbuotojai pateikia seniūnų pasirašytas pažymas su seniūnijose gyvenančių žmonių 

skaičiais, kurie nežymiai skiriasi nuo Statistikos departamento, todėl bibliotekinio gyventojų 

aptarnavimo rodikliai skaičiuojami vadovaujantis seniūnijų pateiktais duomenimis.  

       Vidutinis gyventojų skaičius rajone, tenkantis vienai bibliotekai 726,  kaime – 528. 

Rajono gyventojų sutelkimo į vartotojus procentas 

 2017 2018 

Rajone 28,6 29,2 

Pasvalio mieste 29,2 31,0 

Joniškėlio m. bibliotekoje 30,7 32,1 

Kaimo bibliotekose 27,6 27,0 

       Lyginant su 2017 m. gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas išlieka labai stabilus,  

nežymiai padidėjo Pasvalio m. todėl, kad Mobilios bibliotekos (kuri aptarnauja kaimus) rodikliai 

sumuojami prie viešosios bibliotekos rodiklių ir Joniškėlio m. bibliotekos – nes išsiplėtė aptarnaujamas 

mikrorajonas. Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas yra Norgėlų (51%), Grūžių ir 

Gulbinėnų (48 %), Nairių (40%) kaimo bibliotekose. Mažiausias – Namišių (14%), Diliauskų (15%), 

Žilpamūšio (15%), Valakėlių (17%) kaimo bibliotekose. Namišių, Valakėlių, Žilpamūšio kaimo 

bibliotekos  dirba 0,25 etato arba 10 valandų per savaitę. Diliauskų kaimo biblioteka dirba 0,5 et., 

tačiau yra priemiestinė gyvenvietė ir gyventojai mieliau naudojasi Viešosios  bibliotekos paslaugomis.  

Registruotų vartotojų skaičius 

 Registruoti vartotojai Perregistruoti Naujai užregistruoti 

 2018 2017 Skirtuma

s 
2018 2017 Skirtuma

s 
2018 2017 Skirtu

mas 

VB 2028 1987 +41 1804 1777 +27 224 210 +14 
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Joniškėlio m. 

bibliotekoje 

620 611 +9 578 558 +20 42 53 -11 

Kaimo bibliotekose 4344 4501 -157 3928 4091 -163 416 410 +6 

Rajono SVB 6992 7099 -107 6310 6426 -116 682 673 +9 

 

Lyginant su 2017 m. registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 107 arba 1,5 proc. Vartotojų skaičių 

įtakoja  prastėjanti demografinė situacija (neigiamas mirčių ir gimimų balansas, emigracija tiek į 

užsienį, tiek į didžiuosius miestus). Ataskaitiniais metais kai kurie rodikliai galėjo sumažėti, nes: 2 

kaimo bibliotekose ir Viešojoje bibliotekoje vyko  remonto darbai (Namišių ir Švobiškio kaimo 

bibliotekos neaptarnavo skaitytojų kelis mėnesius), keitėsi darbuotojai kaimo bibliotekose (Pumpėnų, 

Nakiškių, Kriklinių), dėl techninių problemų nevažiavo Mobili biblioteka ir neaptarnavo savo 

skaitytojų (bibliobuso gamybos metai – 1995). Bibliobusas  važiavo 69 dienas, nevažiavo – 47.         

Ataskaitiniais metais (lyginant su 2017 m.) vėl padidėjo  lankytojų skaičius bibliotekose, bet   sumažėjo 

virtualių  lankytojų skaičius iki 31515 (2017 m. – 32857). Visumoje padidėjo dokumentų išduoties 

rodikliai: daugiau dokumentų išduodama į namus, bet mažiau skaitoma vietoje. Tai galėjo įtakoti 

patalpų remontai Viešojoje ir kaimo bibliotekose. Siekiant geresnių rodiklių, kaimo ir miesto 

bibliotekos ieškojo papildomo rėmimo periodikai, knygoms, organizavo  įvairias akcijas. 

Bendruomenės, ūkininkai, verslininkai, rėmėjai, organizacijos dovanojo bibliotekoms periodinius 

leidinius ir knygas.  

Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio 

miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

Vidutinis 

lankomumas 

2018 metai 220047 63639 15306 141102 31,5 

2017 metai 216038 63281 16195 136562 30,4 

2016 metai 218899 66296 16716 135887 29,9 

2015 metai 206953 62934 15557 128462 27,8 

2014 metai 211887 62377 17379 132131 28,3 

2013 metai 228518 63343 19522 145653 29,2 

Skirtumas +4009 +358 -889 +4540 +1,1 

 

Vidutinis lankomumas:  

Viešojoje bibliotekoje – 31,4; (2017 m. – 31,8; 2016 m. –  31,2; 2015 m. – 28,4; 2014 m. – 29,1; 

2013 m. – 28,4) 

Miesto bibliotekoje – 24,7; (2017 m. – 26,5; 2016 m. – 24.9; 2015 m. – 23,0; 2014 m. – 27,3; 2013 

m. – 29,7) 
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Kaimo bibliotekose – 32,5; (2017 m. – 30,3; 2016 m. – 30,1; 2015 m. – 28,4; 2014 m. – 28,1; 2013 

m. – 29,2). 

Išduotis 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2018 metai 301874 147737 23345 130792 

2017 metai 298286 147785 24011 126490 

2016 metai 296334 146395 24243 125696 

2015 metai 282676 141274 22045 119357 

2014 metai 292716 143842 23810 125064 

2013 metai 300671 143147 27173 130351 

Skirtumas +3588 -48 -666 +4302 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2018 metai 149513 42864 15535 91114 

2017 metai 142166 41718 15322 85126 

2016 metai 152515 44519 16573 91423 

2015 metai 141013 39727 16273 85013 

2014 metai 148126 39429 17382 91315 

2013 metai 154386 40108 19076 95202 

Skirtumas +7347 +1146 +213 +5988 

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) (fiz.vnt): 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2018 metai 152361 104873 7810 39678 

2017 metai 156120 106067 8689 41364 

2016 metai 143819 101876 7670 34273 

2015 metai 141663 101547 5772 34344 

2014 metai 144590 104413 6428 33749 

2013 metai 146285 103039 8097 35149 

Skirtumas -3759 -1194 -879 -1686 
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Į namus išduota   49,5 proc. (2017 m. – 48 proc.; 2016 m. – 51,4 proc. ; 2015 m. – 49,9 proc., 2014 m. 

– 50,6  proc., 2013 m. – 51,3 proc.)  nuo bendros išduoties,  

 Vietoje  50,5 proc. (2017 m. –  52 proc.; 2016 m. – 48,5 proc.; 2015 m. – 50,1 proc., 2014 m. – 49,4  

proc., 2013 m. 48,7 proc.) 

Viešojoje bibliotekoje į namus išduota  29,0 proc.   (2017 m. –  28,2 proc.; 2016 m. – 30,4 proc.; 2015 

m. – 28,1 proc.; 2014 m. – 27,4 proc., 2013 m. –28,0 ), vietoje  71,0 proc. (2017 m. – 72 proc.; 2016 m. – 

69,5 proc.; 2015 m. – 71,8 proc.; 2014 m. – 72,6 proc., 2013 m.– 72,0). 

Joniškėlio miesto bibliotekoje į namus išduota  66,5 proc.  (2017 m. –  64 proc.; 2016 m. – 68,3 proc.; 

2015 m. – 73,8 proc.; 2014 m. – 73,0 proc., 2013 m. – 70,2 proc.), vietoje  33,5 proc. (2017 m. –  36 proc.; 

2016 m. – 31,6 proc.; 2015 m. – 26,2 proc.; 2014 m. – 27,0 proc.,2013 m. –29,8proc.).  

Kaimo bibliotekose į namus išduota  69,7 proc.  (2017 m –  67 proc.; 2016 m. – 72,7 proc.; 2015 m. – 

71,2proc., 2014 m. – 73,0 proc., 2013 m. – 73,0 ), vietoje  30,3 (2017 m. –  33 proc.; 2016 m. – 27,2 proc.; 

2015 m. – 28,8 proc., 2014 m. – 27,0 proc., 2013 m. – 27,0). 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 

 (vnt. ir proc. nuo bendros išduoties) 

 Grožinė Proc. Šakinė * Proc. Periodika Proc. 

VB 29415 19,9 16216 11,0 102106 69,1 

Joniškėlio m. b-koje 9938 42,6 2273 9,73 11134 47,7 

Kaimo bibliotekose 55305 42,3 5473 4,2 70014 53,5 

Rajono SVB 94658 31,4 23962 8,0 183254 60,7 

*Šakinės literatūros išduoties rodikliai be periodinių leidinių  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo naudojimas 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,19 

94658 

23962 

183254 

Išduotis rajono SVB 

grožinė

šakinė

periodika
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Viešojoje bibliotekoje – 1,75 

Joniškėlio miesto bibliotekoje –  1,58 

kaimo bibliotekose – 0,85 

Vidutinis skaitomumas 

bendras rajone –   43,2 proc. (2017 m. – 42 proc.; 2016 m. – 40,6; 2015 m. – 38,1, 2014 m. – 39,1; 

2013 – 38,4) 

viešojoje bibliotekoje  72,8 proc. (2017 m. –  74 proc.; 2016 m. – 68,9; 2015 m. – 63,7, 2014 m. – 

67,1; 2013 – 64,2) 

Joniškėlio miesto bibliotekoje  37,7 proc. (2017 m. –  39 proc.; 2016 m. – 36,1; 2015 m. –  32,6, 

2014 m. – 37,4; 2013 – 41,3) 

kaimo bibliotekose   30,1 proc. (2017 m. –  28 proc.; 2016 m. – 27,9 ; 2015 m. – 26,4, 2014 m. – 

26,6; 2013 – 26,3) 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

iš viso rajone  425  (2017 m. –   430; 2016 m. – 424; 2015 m. – 415, 2014 m. – 411, 2013 m. – 

409). 

viešojoje bibliotekoje  90  (2017 m.–  81; 2016 m. – 81; 2015 m. – 84, 2014 m. – 82, 2013 m. – 67) 

Joniškėlio miesto bibliotekoje  22 (2017 m. –  22; 2016 m. – 22; 2015 m. – 22, 2014 m. – 22, 2013 

m. – 22). 

kaimo bibliotekose  313  (2017 m. – 327; 2016 m. – 321; 2015 m. – 309, 2014 m. – 307, 2013 m. – 

320). 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius rajono bibliotekose 

Visos rajono bibliotekos, įskaitant ir mobiliąją, kompiuterizuotos.  2018 metais bibliotekose  

buvo kompiuterių 226  (2017 m. – 219; 2016 m. – 223; 2015 m. –  218).  

 Vartotojams Darbuotojams 

 2018 2017 2018 2017 

Viešojoje bibliotekoje 35 25 37 33 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

9 10 2 2 

Kaimo bibliotekose 111 117 32 32 

Rajone 155 152 71 67 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Prieiga ir sąlygos 

   Per praėjusius metus viešoji ir Joniškėlio miesto bibliotekos skaitytojus aptarnavo pirmadieniais 

– penktadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. Paskutinis mėnesio penktadienis – 
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Švaros diena. Vasaros mėn. (birželis, liepa, rugpjūtis) biblioteka šeštadieniais nedirba. Iš viso vartotojai 

buvo aptarnaujami 279 darbo dienas  per metus  arba 47 val. per savaitę.  

Darbo valandų skaičius savaitėje, kai vartotojams visos paslaugos  prieinamos padaliniuose (kaimo 

bibliotekose) buvo skirtingas, priklausomai nuo etato dydžio.  

40 val. per savaitę dirbo  4 kaimo bibliotekos 

30 val. per savaitę  – 11 kaimo bibliotekų,  

20 val. per savaitę – 12 kaimo bibliotekų,  

10 val. per savaitę – 4 kaimo bibliotekos. 

 TBA 

               Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų vartotojai TBA paslaugomis nesinaudojo. Kadangi 

paslaugos yra mokamos: visas dokumento siuntimo išlaidas turi susimokėti skaitytojas, taip pat ir 

papildomus kai kurių bibliotekų mokestinius reikalavimus. Paslauga yra brangi ir bibliotekos 

skaitytojams yra nepatraukli. Skaitytojams yra pigiau  nuvykti į reikiamą biblioteką ir pasinaudoti jos 

paslaugomis. 

 

 Renginiai 

 Iš viso Kompleksi

niai 

Žodiniai Vaizdiniai Lankytojų 

skaičius 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

VB 336 291 84 114 159 100 93 77 19647 20480 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

65 68 9 9 30 28 26 31 3466 1777 

Kaimo bibliotekose 921 793 195 168 297 242 429 383 26869 24174 

Rajone 1322 1152 288 291 486 370 548 491 49982 46431 

 

 Iš viso renginiuose dalyvavo 49982 lankytojų, t.y. 22,7 proc. visų apsilankiusiųjų bibliotekose  

(2017 m. – 21,5 proc., 2016 m. – 20 proc., 2015 m. – 18,3 proc., 2014 m. –  17,1 proc., 2013 m. – 16,7 

proc.). Renginių lankytojų skaičiaus didėjimą įtakojo – ieškojimas įdomesnių renginių formų, mokymai 

ir edukacinės programos bei įvairios  Atviro jaunimo centro ir „Mono arba Stereo“ erdvės veiklos.  

2018 metais M. Katiliškio viešoji biblioteka ir jos padaliniai  įvairiais renginiais minėjo 

Valstybės atkūrimo 100-metį, Vydūno metus, rengė susitikimus su žymiais visuomenės veikėjais, 

rašytojais, aktoriais, kraštiečiais literatais ir kitų sričių meno žmonėmis, organizavo dokumentų bei 

meno parodas, įvairias akcijas. 
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            Organizavome  renginius, plėtojome tradicines ir kūrėme naujas virtualias ir interaktyvias 

paslaugas, siekėme gerinti bibliotekos paslaugų įvairovę, kokybę, didinti prieinamumą, pasiekiamumą. 

Organizuojant renginius talkino ir daug padėjo bibliotekos savanoriai, partneriai, rėmėjai, globėjai.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje 2018 m. sausio mėn. eksponuota ir pristatyta 

dokumentų paroda, skirta Sausio 13-ajai: iš parodų ciklo „Istorinės datos pasakoja: mūsų valstybės 

istorijos sėkmės, nesėkmės ir tvirtybė tęsti“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Sausio 

mėnesio parodos tema skirta Lietuvos Laisvės Gynėjų dienai – „Sausio 13-osios pasakojimas“. 

Parodoje – kraštiečių straipsniai ir knygos apie šią skaudžiai įsiminusią lietuvių tautai datą. 

  
 

          Joniškėlio m. biblioteka suorganizavo renginį – Vakarą prie laužo „Tos dienos 

neužmiršim...“ Vakarą, Sausio 13-osios aukoms atminti, rengė kartu su kultūros namų 

darbuotojais. Bibliotekoje veikė parodos: „Lietuva juos užklojo amžina laisve“ ir vaikų piešinių  

„Aš piešiu laisvę...“. Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą.   

Susirinkusiems miestelėnams savo mintis išsakė klebonas Virgilijus Liuima. Renginį vedė 

bibliotekos vedėja Rima Namikienė. Dainas apie Lietuvą atliko Joniškėlio vokalinis ansamblis 

„Ramunėlė“ ir pop chotas „Vieversiukai“. Visus sujaudino mažosios joniškėlietės Aistės 

Atraškevičiūtės eilėraštukas apie Lietuvą, kurį parašė Aistės senelis, buvęs miestelio seniūnas 

Steponas Rimkus. Šalia kultūros namų buvo uždegtas Atminties laužas.  

   
  Renginys „Tos dienos neužmiršim...“, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti Joniškėlyje 
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2018 m. vasario mėn. Viešosios bibliotekos Krašto galerijoje  parengta ir pristatyta spaudinių 

paroda „Vasario 16-osios pasakojimas“ iš parodų ciklo „Istorinės datos pasakoja: mūsų valstybės 

istorijos sėkmės, nesėkmės ir tvirtybė tęsti“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

 

  

 

 

Kaip ir kasmet, kovo 2 d. Viešosios bibliotekos Mokymų klasėje buvo rašomas Nacionalinis 

diktantas. 

 

 
 

 

Kovo 11 d. Joniškėlio m. biblioteka surengė vakarą „Mano gimtinė – Lietuva“.   Bibliotekoje 

veikė vaikų piešinių paroda „Mano Lietuva“. Renginį vedė bibliotekos savanorės Jūratė 

Veršinskaitė ir Gabrielė Šimoliūnaitė. Dainas apie Lietuvą atliko POP choras „Vieversiukai“, 

moterų vokalinis ansamblis „Ramunėlė“, „Bočių“ mišrus ansamblis. Šoko etnografinis šokių 

kolektyvas „Abrūsėlis“, vadovė Lina Bžėskienė.  
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Renginys „Mano gimtinė – Lietuva“ 

 

Kovo 19 d. Viešoji bibliotekoje vyko „All Digital Week“ renginys: virtualus pokalbis su Šilutės 

viešosios bibliotekos lankytojais. 

  
 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai 

Nacionalinė bibliotekų savaitė – 2018 bibliotekoje prasidėjo balandžio 23 d. atminimo 

vakaru skirtu poetui Marcelijui Martinaičiui. Albinas Kėleris – Panevėžio Juozo Miltinio dramos 

teatro aktorius, Auksinio scenos kryžiaus laureatas bei Elvyra Pažemeckaitė – poetė, Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių organizatorė dalijosi savo prisiminimais apie 

Marcelijų Martinaitį – jų buvusį dėstytoją, susitikimuose pažintą asmenybę. Renginyje prisimintas 

ir kitas poetas – kraštietis Mykolas Karčiauskas.  

  
Aktorius Albinas Keleris ir poetė Elvyra Pažemeckaitė 
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Geriausių skaitytojų apdovanojimai. Per Nacionalinę bibliotekų savaitę išrinkti ir 

apdovanoti bibliotekos lankytojai, kurie per praėjusius metus daugiausiai lankėsi, skaitė, rengė, 

dalyvavo, rėmė ir kitaip prisidėjo prie bibliotekoje ir jos padaliniuose vykstančių kultūrinių veiklų. 

Geriausiojo vardo šiemet nusipelnė 8 rajono gyventojai, kuriuos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų 

amžiaus grupėse išrinko miesto ir kaimų bibliotekininkai.  

2017 metais Rajono geriausio skaitytojo-senjoro vardas už skaitymą nuo vaikystės iki 

šiandienos suteiktas garbaus amžiaus (95 metai) Žilpamūšio kaimo bibliotekos skaitytojai  

Specialiu Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos prizu ir Padėkos raštu apdovanotas 

Pušaloto bendruomenės pirmininkas Alvydas Kumpauskas už ilgametį Pušaloto kaimo bibliotekos 

rėmimą. 

Geriausių skaitytojų ceremonijoje dalyvavo rašytoja Giedra Radvilavičiūtė, pristačiusi savo 

naujausią knygą „Tekstų persekiojimas“. 

  
Rašytoja Giedra Radvilavičiūtė                         Geriausių skaitytojų apdovanojimai 

 

Balandžio 25 d. vyko Trečiojo amžiaus universiteto Pasvalio skyriaus studentų mokslo 

metų baigiamasis renginys „Įspūdžiai iš skaitmeninio pasaulio“.  

Apžvelgtos skaitmeninio raštingumo, planšetinių kompiuterių ir edukacinės pamokos. 

Pristatytos mobiliosios Android ir iOs programėlės. Supažindinta su Pasvalio krašto e. bibliotekos 

„Pasvalia“ moduliu e. gidas, skirtu nekilnojamiesiems paveldo objektams pažinti ir pristatančiu 

turtingą krašto kultūros paveldą.  
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Trečiojo amžiaus universiteto Pasvalio skyriaus studentų mokslo metų baigiamasis renginys  

 

            Joniškėlio m. biblioteka suorganizavo konferenciją „Lietuvos šimtmečio didieji: rašytoja 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė “, skirtą  Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Konferencijos tikslas: 

atskleisti vienos žymiausios XX amžiaus Lietuvos moters, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

asmenybę, prisiliesti prie šios iškilios Lietuvos pedagogės ir asmenybės biografijos ir jos kūrybos. 

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Joniškėlio Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Susirinkusiems 

miestelėnams buvo parodytas  LRT televizijos sukurtas  dokumentinis filmas „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. G. Petkevičaitė- Bitė“. Konferencijoje  dalyvavo svečiai: filologė, Panevėžio G. 

Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja, renginių ir akcijų organizatorė, žygeivė, kalbos 

premijos laureatė, kraštietė Albina Saladūnaitė, Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja Kazimiera Anciulevičienė, bendruomenės pirmininkas Viktoras 

Stanislovaitis, Pasvalio folkloro ansamblis „Rags“, vadovė Daiva Adamkavičienė. 

Konferenciją vedė  Šiaulių universiteto studentė, bibliotekos savanorė Enrika Budrytė. Kalbėjusi 

Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja K. Anciulevičienė savo 

pranešime išsakė mintis: kuo Petkevičaitės-Bitės darbai ir idėjos aktualios mūsų jaunimui šiuo 

metu. Mokytoja pristatė respublikinį projektą „Laisvės kelionės“, kuriame dalyvavo su savo 

auklėtiniais.  Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė užbūrė 

savo nuoširdžiu ir autentišku pasakojimu apie G. Petkevičaitę-Bitę, jos vertybes ir gyvenimą. 

Albina akcentavo, kaip svarbu, kad mes suvoktume, kad mūsų vaikai didžiuotųsi, kad yra 
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joniškėliečiai, iš to miesto, kur gyveno Bitė, kur dirbo gydytojas Leonas Petkevičius. Apie 

rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės  gyvenimą, įvairias veiklas – pasakojo bendruomenės pirmininkas, 

rajono laikraščio „Darbas“ vyr. redaktorius Viktoras Stanislovaitis. 

Po konferencijos koncertavo Pasvalio folkloro ansamblis „Rags“(vadovė Daiva 

Adamkavičienė). Ansamblis parodė savo naujausią programą „Čė Pasvals, čė graž viet“, kurią 

paruošė Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“. Bibliotekininkės parengė  dokumentų 

parodą „Kūrusi Lietuvą“.   

 

 

Konferencija „Lietuvos šimtmečio didieji: rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė “ 

 

         Kiti renginiai:                                        

Liepos 16 d. viešojoje bibliotekoje svečiavosi parlamentarė, ekonomikos mokslų daktarė, 

dėstytoja, knygų autorė, vertėja Aušra Maldeikienė.  

Garsi ekonomistė atsakinėjo  į daug klausimų, kuriuos uždavė gausiai į susitikimą susirinkę 

žmonės. Diskusijų tema „Išgyvenimo Lietuvoje strategijos: ką daryti?“ 
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Susitikimas su parlamentare, ekonomikos mokslų daktare, dėstytoja, knygų autore, vertėja Aušra 

Maldeikiene. 

 

Spalio 23 d. vyko susitikimas su žurnalistu, politikos apžvalgininku Rimvydu Valatka. 

Susitikimo tema „Reklama, viešieji ryšiai ir propaganda“. 

  

  
Susitikimas su žurnalistu, politikos apžvalgininku Rimvydu Valatka 

 

 

Lapkričio 9 d. vyko susitikimas su žurnaliste, Interneto žiniasklaidos asociacijos vadove 

Aiste Žilinskiene. Pokalbio tema: „Socialinės medijos: teoriniai ir praktiniai aspektai“.  
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Susitikimas su žurnaliste, Interneto žiniasklaidos asociacijos vadove Aiste Žilinskiene. 

 

2018 metai paskelbti Vydūno metais. Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekos vyriausioji 

bibliotekininkė  Aldona Oniūnienė, pasinaudojusi puikia proga – suorganizavo susitikimą, kada 

pas draugus į Vaškus paviešėti atvyko  visuomenininkas, žurnalo „Šilainė" redaktorius, buvęs 

Vydūno muziejaus direktorius Saulius Sodonis. Tai žmogus bene daugiausiai nuveikęs Lietuvoje, 

įamžinant Vydūno atminimą. S. Sodonis  papasakojo kaip kilo mintis kurti Vydūno muziejų, 

kokias kliūtis įveikė ir kokius darbus atliko, organizuodami Vydūno perlaidojimą Bitėnų 

kapinaitėse ant Rambyno kalno. O įdomiausia, buvo išgirsti istoriją, apie Sauliaus Sodonio ir kelių 

kitų bendraminčių žygį į Taliną, iš kur narsūs vyrai parsigabeno vertingiausią muziejaus eksponatą 

- Vydūno arfą.  

Gruodžio 19 d. Viešojoje bibliotekoje vyko Vacio Bagdonavičiaus ir Aušros Martišiūtės-

Linartienės knygos „Vydūnas“ (2018, leido Mokslo ir enciklopedijų leidykla) pristatymas.  

Paskutiniame metų renginyje prisimintas filosofas Vydūnas, kurio 150 metų gimimo metinės 

šiemet buvo minimos visoje Lietuvoje. 2018 metais išleistą knygą „Vydūnas“ bibliotekos 

lankytojams pristatė šios knygos autoriai: Vydūno draugijos įkūrėjas dr. Vacys Bagdonavičius ir 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. Knygos 

autoriai apžvelgė pagrindinius šio iškilaus lietuvių filosofo pasaulėžiūros principus, jo kūrybą ir 

visuomeninę veiklą. Aušra Martišiūtė-Linartienė gilinosi į Vydūno misteriją „Prabočių šešėliai“ 

(1908) ir akcentavo Vydūno išsakytą mintį apie lietuvių pareigą išlikti svetimų valdžių 

priespaudoje: prisitaikyti, bet nesusitaikyti. Vacys Bagdonavičius priminė apie Vydūno 

apsilankymą Pasvalyje 1934 m. balandžio 25 d. Filosofas tada susitiko su Pasvalio gimnazistais, 

kuriems skaitė paskaitą „Tauta ir jaunimas“, pravedė lietuvių pamoką ir pernakvojo Biržų gatvės 

100-uoju numeriu pažymėtame name. 
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Vacio Bagdonavičiaus ir Aušros Martišiūtės-Linartienės knygos„Vydūnas“ sutiktuvės   

 

Kraštotyros renginiai: 

Sausio 19 d. bibliotekos konferencijų salėje (III a.) Sausio 13-osios minėjimas parodoje 

„Laisvės gynėjų diena Vido Dulkės fotografijose“.  

Renginys, skirtas Sausio 13-ajai ir šviesaus atminimo pasvaliečiui, buvusiam bibliotekos 

fotografui Vidui Dulkei. Renginyje buvo pristatyta archyvinė fotografijų paroda „Laisvės gynėjų 

diena Vido Dulkės fotografijose“, pasidalinta prisiminimais. Dalyvavo LR Seimo nariai: Rasa 

Juknevičienė, Antanas Matulas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redaktorius Viktoras Stanislovaitis. Koncertavo Pasvalio 

muzikos mokyklos mokiniai.  

  

  
Meras Gintautas Gegužinskas ir Seimo narė Rasa       Redaktorius Viktoras Stanislovaitis ir Seimo narys 

Juknevičienė                                                                   Antanas Matulas 
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Vasario 9 d. Rasos Čepaitienės ir Živilės Mikailienės knygos „Pasaulis prasideda čia: 

paveldo ugdymo principai mokyklinio amžiaus vaikams“ pristatymas.  

Ši knyga – tai metodinė priemonė vaikų ir jaunimo paveldo edukacijai. Jos tikslas – padėti 

mokytojams, tėveliams, muziejų edukatoriams paskatinti ir įkvėpti vaikus atrasti, tyrinėti, pažinti ir 

branginti Lietuvą.  

Renginyje dalyvavo knygos autorė Rasa Čepaitienė. 

 

Vasario 20 d. bibliotekos „Mono arba stereo“ erdvėje vyko susitikimas su vilniete, 

Švedijoje gyvenančia poete Aušra Marcinkevičiūte. 

Pirmą kartą buvo pristatoma jos poezijos knyga „Ačiū, kad esi“, atsiradusi šviesaus 

atminimo Vido Dulkės dėka. Jis yra ir šios knygos iliustracijų autorius. Susitikime taip pat 

dalyvavo knygos redaktorė, žurnalistė Virginija Barštytė. Renginį moderavo žurnalo „Šiaurietiški 

atsivėrimai“ redaktorė Agnė Grinevičiūtė. Buvo galima įsigyti knygą. Už ją gautos lėšos buvo 

paskirtos Vido Dulkės atminimui. 

  



 32 

  

Susitikimo akimirkos su vilniete, Švedijoje gyvenančia poete Aušra Marcinkevičiūte 

 

Kovo mėn. 14 d. poezijos popietėje „Aukime kartu su eilėraščiu“ susitikta su kraštiečiu 

poetu Vitalijumi Šopiu. Tai pedagogas, menininkas, poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas, buvęs 

Šilutės rajono Tarybos pirmininkas, nuo 2013 m. į savo senelių sodybą Pasvalio rajone Kupriškio 

kaime sugrįžęs kraštietis. Su Vitalijaus Šopio kūryba yra tekę susidurti net tiems, kas iš vis 

neskaito poezijos. Jis yra populiarios dainelės „Boružėlė septyntaškė“ melodijos autorius. Dainelės 

žodžiai – Vitalijaus gero pažįstamo Algimanto Baltakio, o dainelės pop singlą išleido mūsų 

kraštietė dainininkė Gintarė Karaliūnaitė. Susitikime su bibliotekos lankytojais poetas ne tik 

paskaitė, bet ir paniūniavo savo eilėraščių.  

  
Kraštietis poetas Vitalijus Šopis 

 

Kovo 21 d. Pasvalio biblioteka pasipildė dviem ypatingom naujom knygom – pirmaisiais 

dviejų jaunų mūsų krašto kūrėjų eilėraščių rinkiniais. Tai – pasvaliečių gimnazisčių Viktorijos 

Muralytės knyga „52“ ir Redos Grigaitės knyga „Dvi naktys“. Autorės savo pirmųjų knygų 

pristatymą surengė Pasvalio bibliotekoje, per pasaulinę Poezijos dieną – kovo 21 d. Susirinko 

būrys Pasvalio Petro Vileišio gimnazistų, krašto literatų klubo „Užuovėja“ nariai, dalyvavo 

gimnazistų mokytoja ir klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė, mokytojas Sigitas Paliulis 

su gimnazijos gitaristų ansambliu, veikė laisvas mikrofonas norintiems paskaityti eilių. Renginį 
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vedė ir jaunąsias autores kalbino gimnazistė Giedrė Rapševičiūtė, jai talkino bibliotekos 

Suaugusiųjų ir Vaikų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Lijana Markevičienė. 

  
Renginio vedėja Suaugusiųjų ir Vaikų aptarnavimo 

skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Lijana 

Markevičienė 

Gimnazistė Giedrė Rapševičiūtė kalbina Viktoriją 

Muralytę 

  
Gimnazistės Giedrės Rapševičiūtės pokalbis su 

Reda Grigaite 

Gimnazistai rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo 

kambaryje 

 

Kovo 28 d.  kraštietis literatas Jonas Mališauskas pristatė savo knygą „Saulėlydis 

tėviškėj“, skirtą prie Pyvesos gyvavusiam gimtajam Šikšneliškių kaimui.  

Renginyje skambėjo autoriaus prisiminimai apie Tėviškę, jo eilės ir pagal eiles sukurtos 

dainos, kurias atliko Šilagalio (Panevėžio r.) kultūros centro kolektyvas „Šarma“, pradinių klasių 

mokinys Haris Luzanovas, gimnazistas Kostas Kurliauskas. 

Renginyje buvo galima įsigyti pristatomą knygą. „Saulėlydis tėviškėje“ – jau septintoji Jono 

Mališausko knyga. Viena jos dalis skirta šalia Pyvesos upės prie Pasvalio gyvavusiam Šikšneliškių 

kaimui ir jame gyvavusiems žmonėms. Tai buvusi knygos autoriaus gimtinė iki šiol gyva ir brangi 

jo prisiminimuose. „Ši knyga tarsi rašytinis paminklas (daug geresnis nei šaltas akmuo kapuose) 

tiems, kurie gyveno, buvo, dirbo, kūrė, augino, mylėjo, gynė, rūpinosi. Gyvas atminimas to, kas 

buvo, ir tų, kurie gyveno, turėtų būti suprastas ne tik kaip kiekvieno asmeninė užduotis, bet kaip 
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palikimas, Tautos gyvavimo būtinybė“ – sako knygos įžanginiame žodyje kunigas Dainius 

Matiukas. Knygos antroji dalis – autoriaus eilėraščiai gimtinei. 

Autorių sveikino bibliotekininkai, Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai, bičiuliai literatai iš 

klubo „Užuovėja“, kuriam priklauso Jonas Mališauskas.  

 

  
Literatas Jonas Mališauskas Dainos ir muzika pagal paties Jono eilėraščius 

  
Dėkoja  vvriausioji bibliotekininkė  

Lijana Markevičienė 
Autografai skaitytojams 

 

 

Liepos 12 d. vyko susitikimas su kraštiete, poete, prozininke, kritike Agne Žagrakalyte 

ir Jos trečiąja poezijos knyga „Štai“.  

Jaukioje atmosferoje kalba sukosi apie tekstus, žmones, laiką, žvyrkelius, erotiškumą... apie 

gyvenimą. Agnė Žagrakalytė – viena įdomiausių lietuvių jaunosios kartos žodžio išsakytojų. 
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          Susitikimas su kraštiete, poete, prozininke, kritike Agne Žagrakalyte 

 

Rugsėjo 13 d. vyko knygos „Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“ pristatymas.  

Tai pirmoji knyga iš serijos „Didžiosios tremtys“. Ji skirta vienai didžiausių Lietuvos 

gyventojų tremčių – 1948 m. tremčiai į Buriatiją. Daugiau kaip 4100 asmenų iš Panevėžio, 

Plungės, Pasvalio, Šiaulių, Telšių ir Pakruojo rajonų buvo ištremti į tolimą, svetimą kraštą 

sunkiems miško darbams. Dalyvavo knygos rengėjai iš Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro, o prisiminimais apie tremtį dalijosi penki Pasvalio krašto gyventojai, 

kurie į pragaru žemėje vadinamą Buriatiją pateko dar vaikai. 

  

  
Knygos „Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“ sutiktuvės 
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Pasvalio 521 metų šventės proga biblioteka kvietė į renginius Vytauto Didžiojo aikštėje: 

rugsėjo 14 d. čia vyko Mariaus Katiliškio skaitymai su muzikos grupe „Poezijos medžiotojai“ iš 

Klaipėdos ir literate Kotryna Kraptavičiūte, o rugsėjo 15 d. šurmuliavo Bukinistų krantinė–Knygų 

maininykas. Per Mariaus Katiliškio skaitymus pasvaliečiai klausėsi dainuojamų ir skaitomų grupės 

tekstų – smagių ir rimtų, kartais filosofiškai pažvelgiančių į kasdienį gyvenimą. Grupės koncertą 

papildė Kotryna Kraptavičiūtė su Mariaus Katiliškio skaitymų intarpais: skambėjo jos skaitomos 

ištraukos iš  knygų „Miškais ateina ruduo“, „Užuovėja“, rašytojo jaunystės eilėraštis „Ryto daina“. 

Žiūrovai buvo kviečiami patys dėlioti eiles iš čia pat aikštėje paruoštos žodžių dėlionės. Buvo 

kviečiama užsukti ir į Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Čia apsilankiusiems lankytojams 

didžiausią įspūdį padarė neseniai gauta Mariaus Katiliškio lazda, kurią iš Čikagos priemiesčio 

Lemonto atvežė Amerikoje gyvenanti kraštietė, bibliotekos bičiulė Živilė Ramašauskienė. Nuo 

2018 m. pradžios Pasvalio bibliotekos rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje ėmė veikti 

nauja paslauga – interaktyvus terminalas, kuriuo galima virtualiai pakeliauti po Mariaus Katilškio 

gyvenimą, kūrybą ir epochą. Terminale galima sužaisti žaidimą „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį“, 

dėlionę „Katiliškio kelias“, išspręsti viktoriną apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Čia sukaupta 

nemažai vertingų, originalių eksponatų – rankraštinių, ikonografinių, spausdintų dokumentų, 

daiktų, kurie padeda vaizdingai atkurti visus rašytojo gyvenimo laikotarpius. Terminalas – smagi 

mokymo priemonė ir tiems, kas dar susipažįsta, ir tiems, kas nori įtvirtinti žinias apie mūsų 

literatūros klasiką. Lankytojų patogumui terminale rodomas vaizdas yra matomas didelės 

įstrižainės televizoriaus ekrane. Informacija pateikiama lietuvių, anglų, rusų kalbomis. 

Informacinis-edukacinis terminalas Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengtas 2017 m. 

gruodžio mėn. įgyvendinant projektą „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo 

aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas“, kurį 

dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
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Rugsėjo  15 d. vyko parodos „Pasvalio krašto žmonių 1918–1940 metų apdovanojimai“ 

pristatymas. Parodos pristatymą organizavo Pasvalio kraštiečių bendrija. Vertingiausių eksponatų 

savininkės (Dalia Šešeikaitė-Gasiūnienė ir Laimutė Niauronienė) apdovanotos padėkomis ir 

medaliais. 

  

  

  
Parodos „Pasvalio krašto žmonių 1918–1940 metų apdovanojimai“ pristatymas 

 

Rugsėjo 24 d. sukako lygiai metai, kai netekome savo kraštiečio, bendradarbio – 

puikaus fotografo Vido Dulkės (1959–2017), kurio profesionaliose ir meniškose fotografijose 

sugulė reikšminga dalis Pasvalio krašto istorijos. Surengta pokalbių valanda prisiminti jo svarų 

indėlį leidžiant bibliotekos rengiamą žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“, jo erudiciją, mokėjimą 

džiaugtis gyvenimu, jumoro jausmą. Tarp tų, kurie dalijosi atsiminimais: Vido sesuo Sigita 

Garbačauskienė, pusseserė Marija Jankauskienė, vaikystės laikų draugas – poetas Vladas 

Braziūnas, buvęs bendraklasis Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, 

studijų draugas Edmundas Sakalis, gera bičiulė „Drama“ teatro režisierė Asta Simonaitė, laikraščio 

„Darbas“ bendradarbis vyr. redaktorius Viktoras Stanislovaitis, jį pažinojęs LR Seimo narys 

Antanas Matulas, bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė ir kiti... Valandoje skambėjo 

gitaristo Juozo Svetikos melodijos.  
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Renginio akimirkos 

 

 

Lapkričio 15 d. vyko istoriko Juozo Brazausko knygos „Skaisčios širdies žmogus – 

Julijonas Lindė-Dobilas“ pristatymas. 

Knygos, skirtos  mūsų krašto šviesuoliui – nuo Joniškėlio, Dovydų kaimo kilusiam kunigui, 

mokytojui, rašytojui, visuomenės veikėjui (1872–1934), pristatyme dalyvavo: knygos autorius, 

istorikas Juozas Brazauskas, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė, mokytoja 

ekspertė Lionė Lapinskienė, bibliotekininkė, visuomenės veikėja Albina Saladūnaitė, istorikas, 

aktorius Donatas Juzėnas:  
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Lapkričio 16 d. vyko literatūrinė popietė „Knygoje ir laisvė, ir erdvė“ (V. Sereikienė). 

Buvo pristatytos 2018 m. išleistos Pasvalio krašto literatų knygos: 

Justė Kačerauskaitė. Šaltis (fantastinės novelės).  

Vida Sereikienė. Naujas ciklas (eilėraščiai). 

Aldona Naglienė. Tau šviesa (eilėraščiai). 

Jadvyga Skablauskienė. Svajonių sparnai (eilėraščiai ir proza). 

Sofija Bužerienė. Gyvenimo tėkmė (eilėraščiai). 

  

  
Renginio „Knygoje ir laisvė, ir erdvė“ akimirkos 

 

Lapkričio 29 d. vyko „Kaimyniškas pokalbis“, skirtas JAV gyvenančio kraštiečio 

filosofo profesoriaus Algio Mickūno 85 metų jubiliejui.  
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Susitikimo metu per „Skype“ tiesiogiai buvo bendrauta su jubiliatu. Dalyvavo profesoriaus 

bičiuliai režisierius Andrius Seliuta, architektas Alvydas Babraitis.  

 

  
Teletiltas „Kaimyniškas pokalbisׅ“ su kraštiečiu filosofu Algiu Mickūnu 

 

Gruodžio 6 d. biblioteka paminėjo Pasvalio miesto 521-ąjį gimtadienį: buvo 

eksponuojama Pasvalio rajono vaikų miesto gimtadieniui kurtų atvirukų paroda  „Lietuvos didysis 

kunigaikštis Žygimantas Augustas sveikina miestą“. Renginio metu buvo pristatyta Andrejaus 

Ryčkovo ir Viltarės Jašinskytės knyga „Žygimantas Augustas ir valdovo sostas“. Vienas iš knygos 

sudarytojų istorikas Andrejus Ryčkovas renginio dalyviams – mokiniams iš Pasvalio miesto ir 

rajono mokyklų bei lopšelių-darželių auklėtiniams – papasakojo apie Žygimanto Augusto 16 

amžiaus Lietuvoje, apie jo apsilankymą Pasvalyje ir pakvietė atsakyti į klausimą iš Lietuvos 

istorijos. Vyresni bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į  susitikimą su karo istoriku profesoriumi 

dr. Valdu Rakučiu tema „Pasvalio sutartys. Žygimantas Augustas ir Livonijos karo pradžia“. 

 

  
Susitikimas su  karo istoriku profesoriumi dr. Valdu Rakučiu tema „Pasvalio sutartys. Žygimantas Augustas 

ir Livonijos karo pradžia“ 

 

Gruodžio 13 d. vyko knygos „Arkivyskupas Teofilius Matulionis: ištvermingas tikėjimo 

liudytojas“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo vienas iš leidinio sudarytojų – istorikas, Vilniaus 

universiteto doc. dr. Arūnas Streikus, kuris bibliotekos lankytojus ir bibliotekininkus plačiau  
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supažindino su palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu. Istorikas yra 

knygos „Arkivyskupas Teofilius Matulionis – ištvermingas tikėjimo liudytojas“ sudarytojas. 

Susitikime jis gilinosi į iškilaus dvasininko išgyvenimus sovietmečiu, jo kalinimą lageriuose ir 

persekiojimą Lietuvoje, taip pat po jo mirties vykusį beatifikacijos procesą.  

 

  

  
     Istorikas doc. dr. Arūnas Streikus                                            Bibliotekininkė Bronė Lapinskaitė 

 

         Meno parodos  

           Kadangi 2018 metais III ketv. bibliotekoje prasidėjo remonto darbai, todėl neturėjome galimybių 

rengti ir eksponuoti meno parodų Konferencijų salėje. Eksponuotos parodos: 

       1. dail. Arvydo Gudo darbų paroda 

2.  Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinių  kūrybinių darbų 2 parodos. 

       3.   grafikės Lauros  Baltijūtės paroda „Korėtų akmenų giesmės“ 

               

Mokamos paslaugos 

Biblioteka teikia tokias mokamas paslaugas: LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas bei 

pakeitimas, dokumentų kopijavimas bei skenavimas, bibliografinio sąrašo ar rodyklės sudarymas,  

leidinių maketavimas, dokumentų įrišimas, laminavimas, 3D spausdintuvo paslaugos, foto juostų 

negatyvų skenavimas ir vaizdo pervertimas skaitmeniniu JPG arba TIF/BPM formatu, projektoriaus su 
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ekranu, palapinės, generatoriaus, konferencijų salės,  kompiuterių klasės nuoma, edukacinio užsiėmimo 

parengimas ir vedimas. 

Per praėjusius metus  už mokamas paslaugas  buvo surinkta  1844,00 € (2017 m. – 1505,00 

€; 2015 m.–1046,81 €; 2014 m.–1274 €). 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas  

Informacija apie bibliotekas buvo viešinama įprastais ir elektoriniais informavimo kanalais: 

žiniasklaidoje (laikraščiuose „Darbas“, „Vakaro žinios“, „Respublika“, „Panevėžio rytas“, „XXI 

amžius“, žurnaluose „Tarp knygų“, „Šiaurietiški atsivėrimai“), bibliotekos interneto svetainėse (www. 

psvb.lt, www.pasvaliodirva.lt, www.pasvalia.lt, www.edukacija.psvb.lt, http://verslui.pasvalys.lt,  

Facebook  paskyroje), rajono savivaldybės svetainėje, kituose interneto portaluose.  

2018 m. apie bibliotekas ir jų veiklą buvo išspausdinti 2568 straipsniai: 81 vietinėje 

spaudoje, 19 – respublikinėje, 2468 – internete.   

Bibliotekos darbuotojai parengė  ir perskaitė apie 10 pranešimų Lietuvos ir užsienio bibliotekose. 

Direktorės skaityti pranešimai: „XXI amžiaus visuomenė: iššūkiai Lietuvos bibliotekoms“ (spalio 2 d., 

Atėnai, tarptautinė konferencija „XXI amžiaus iššūkiai bibliotekoms“), „Bibliotekos erdvių 

įveiklinimas vaikų ir jaunimo verslumo ugdymui“ (gruodžio 10 d., Švietimo ir mokslo ministerija, 

Vilnius), „Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos patirtis ir jos sklaida 2015–2018 metais“ 

(balandžio 19 d., Vilnius), „Susitikimai ir dialogai Graikijoje“ (lapkričio 20 d., Nac. M. Mažvydo 

biblioteka, tiesioginė video transliacija), „Senjorų informacinių įgūdžių poreikis viešojoje bibliotekoje“ 

(Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

konferencija, spalio 26 d., Vilnius) , taip pat parengtas tiesioginės transliacijos „Tarptautinis dialogas 

tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių“ scenarijus, moderuota transliacija. 

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo leidžiant Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalą 

„Šiaurietiški atsivėrimai“. Toliau buvo rengiama žurnalo straipsnių bibliografijos rodyklė, rengiami 

elektroniniai leidiniai: bibliografinis sąrašas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 

2017 metais“, elektroninė žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ versija.  

               Bibliotekos darbuotojai, direktorė D. Abazoriuvienė,  vyriausioji bibliografė A. Dunauskaitė, 

aktyviai dalyvauja visuomeninės žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ redakcijos veikloje. Žurnale daug 

spausdinama medžiagos iš bibliotekos rankraštyno.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 

(SVBA) narė, žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos partnerė ir rėmėja. 

Bibliotekos direktorė nuo 2012 m. balandžio mėn. vadovauja SVBA, yra Lietuvos bibliotekų tarybos 

http://www.pasvalia.lt/
http://www.edukacija.psvb.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
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narė, Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, 2018 m. aktyviai 

dalyvavo žurnalų „Tarp knygų“  redkolegijos darbe.  

 Kaimo bibliotekininkai yra savo kaimo bendruomenių tarybų nariai, 1 – bendruomenių 

pirmininkas ir 1 – dirba ir daugiafunkciniame  centre. 

Rajono bibliotekininkus vienija Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pasvalio skyrius. Jo 

nariais yra 35 bibliotekininkai. Ataskaitiniais metais į draugiją įstojo 2 nauji nariai. 

Puoselėjami ryšiai ir su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais.  Vasarą Kraštiečių bendrija  

organizavo pasaulio pasvaliečių suvažiavimą, kurių delegatai lankėsi Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešojoje bibliotekoje. JAV gyvenantys pasvaliečiai Živilė ir Žilvinas Ramašauskai atvežė rašytojo 

Mariaus Katiliškio drožtą lazdą ir padovanojo  bibliotekai. Kraštiečių dėka  pildosi bibliotekos 

rankraštynas, skleidžiama informacija apie Pasvalį Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados lietuvių 

tarpe.  Per e. biblioteką Pasvalia apie Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką, Pasvalio rajoną sklinda 

žinia per pasaulį. Minėto portalo dokumentais pasinaudojo vartotojai iš daugelio Amerikos ir Europos 

žemynų valstybių.  

IV. DARBAS SU VAIKAIS 

Gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius 

Pasvalio rajone (remiantis Statistikos departamento duomenimis) 2018 m. gyveno 3331 (2017 

m. – 3338; 2016 m. – 3488; 2015 m. – 3617) vaikų iki 14 metų amžiaus. Vaikų skaičius rajone 

sumažėjo labai nežymiai. Rajono bibliotekose lankosi ir skaito 2542 (2017 m. – 2512; 2016 m. – 2498 

m.; 2015 m. – 2694) vaikų.       

Vartotojų vaikų aptarnavimas 

Vartotojų vaikų skaičius 

 Vartotojų vaikų skaičius Vaikų proc. nuo bendro 

vartotojų skaičiaus 

 2018 2017 Skirtumas 2018 2017 

VB 679 661 +18 33,5 33,3 

Joniškėlio m. 202 203 -1 32,6 33,2 

Kaimo bibliotekose 1661 1648 +13 38,2 36,6 

Rajone 2542 2512 +30 36,4 35,4 

 

Vaikų apsilankymų skaičius ir lankomumo rodiklis 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

 2018 2017 Skirtumas 2018 2017 

VB 16242 18396 -1532 23,9 27,8 

Joniškėlio m. 6608 8334 +41 32,7 41,0 

Kaimo bibliotekose 70353 68301 +4418 42,4 44,4 

Rajone 93203 95031 +2927 36,7 37,8 

 

Išduotis vaikams fiz. vnt. ir skaitomumo rodiklis 
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 Išduotis Skaitomumas 

 2018 2017 Skirtumas 2018 2017 

VB 10483 8907 +1576 15,4 13,5 

Joniškėlio m. 8164 9172 -1008 40,4 45,2 

Kaimo bibliotekose 39143 41286 -2143 23,6 25,1 

Rajone 57790 59365 -2344 22,7 23,6 

 

Renginiai vaikams 

Ataskaitiniais metais didelis dėmesys buvo skiriamas darbui su vaikais: vaikų  ir moksleivių  

laisvalaikio  užimtumo, skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymo 

srityse. Buvo ieškoma naujų darbo formų, siekiant įtraukti į bibliotekos  paslaugų  vartotojų  gretas 

daugiau  naujų lankytojų. Aktyviai dalyvauta veiklose, skirtose 2018-tiesiems – Valstybės 

atkūrimo 100-mečio paminėjimo metams. Įvairiomis priemonėmis buvo vykdomas teikiamų 

paslaugų viešinimas, bendradarbiauta su kitomis institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis vaikų 

ugdymo,  mokymo, socialinės globos,  neformalaus laisvalaikio užimtumo paslaugas, didelis 

dėmesys skirtas skaitymo skatinimo ugdymui ir  teigiamo požiūrį į jį formavimui.  

Vaikų erdvės renginiai 

 

2018-ais metais vaikų erdvėje iš viso įvyko 77 renginiai, iš jų: 35 kompleksiniai, 32 žodiniai 

ir 10 vaizdinių. Buvo organizuoti  knygų pristatymai ir susitikimai su rašytojais, edukaciniai ir 

kūrybiniai užsiėmimai, vaikų darbų parodos, protmūšiai, literatūros parodos, pažintinės ir 

edukacinės,  garsiniai skaitymai, žaidimų popietės.  

Sausio mėn. Vaikų erdvėje buvo eksponuojamos parodos: rajono priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikų ir I–IV klasių mokinių rankų darbo atvirukų paroda, skirta miesto gimtadieniui 

„Pasveikink savo miestą!“, literatūros paroda iš Vaikų literatūros skyriaus fondų „Žiemos 

išdaigos“, užimtumo centro „Viltis“ lankytojos Neringos Venslovaitės meninių darbelių paroda 

„Angelų pasaulis“, Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda, 

„Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečiui“ (mokyt. Aldas Pleiris), piešinių popietė 

„Ruošiamės Lietuvos 100-mečiui“, organizuoti labiausiai patinkančių  2017 metų vaikų ir paauglių 

knygų penketuko rinkimai. 

Vasario mėn. popietėje „Ir mes piešiame Lietuvą“, skirtoje Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, 

vaikai piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo jų mintys, emocijos, svajonės apie Lietuvos gamtą, 

100-metį. Piešiniai buvo eksponuoti parodoje „Skaitau knygą ir piešiu“. 
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Popietės akimirkos 

 

Vasario 14 d. Vaikų erdvėje Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos III klasės mokiniai 

dalyvavo protų mūšyje „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“. 

  
Protų mūšio akimirkos 

 

Vasario 23 d. vyko garsiniai eilėraščių skaitymai, skirti poeto ir vertėjo Kazio Jakubėno 110-

osioms gimimo metinėms. Poeto eilėraščius skaitė mažosios bibliotekos bičiulės Viltė, Vytautė ir 

Ugnė. 

Kovo mėn. popietėje-garsiniuoe skaitymuose ištikimiausios vaikų erdvės bičiulės skaitė 

ištraukas iš knygučių „Labanakt, vaikučiai“, „Smagios pasakaitės mergaitėms ir berniukams“, 

„Ragana Lilė ir pašėlęs dinozauras“. Vyko knygelių aptarimas prie arbatos puodelio su meškiuko 

Rudnosiuko medumi. 

Kovo 13 d. žaidime „Istorija linksmai“ dalyvavo Svalios progimnazijos 4a klasės mokiniai 

su mokytoja Diana Strakšiene.  
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Žaidimo akimirkos 

 

Balandžio mėn. vaikai buvo sukviesti į „Didžiojo margučio marginimą“ švęsti vaikų 

Velykėlių. Šventės dalyviai rideno margučius, žaidė judriuosius žaidimus, kuriuos organizavo ir 

vedė bibliotekininkės. Į svečius atkeliavusi Velykų bobutė linksmino visus  pasakojimais apie Šv. 

Velykų tradicijas ir kitas įdomybes.  

  
Svečiuose Velykų bobutė.                                          Papuoštas didysis margutis. 

 

Balandžio 9 d. vyko renginys, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai – „Kakė Makė 

Latvijoje“. Į biblioteką sugužėjo Pasvalio Svalios progimnazijos pirmokai su auklėtoja Rasa 

Sturiene. Kake Make su vaikais diskutavo: kodėl šią dieną švenčiama Tarptautinė vaikų knygos 

diena? Kodėl svečiuosimės Latvijoje? Buvo aptartos Latvijos rašytojų knygos mūsų bibliotekoje, 

sekama Latvių pasaka apie gėles. Šventę baigėme pasidarydami dirbtines gėlytes, kuriomis vaikai 

papuoš savo klasę.  
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Šventės akimirkos 

 

Balandžio 25 d. vyko susitikimas su antropologe, etnologe, JAV lietuvių bendruomenės 

veikėja, žymaus poeto, publicisto, ateitininko Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaite. Pokalbio 

tema: „Iššūkiai jaunimui šiuolaikiniame pasaulyje“. Renginys skirtas Nacionalinei bibliotekų 

savaitei 2018 „Kartu mes kuriame ateitį“. 

 
Elenos Bradūnaitės prisiminimai apie 

gyvenimą Havajuose. 

 
Meilę Lietuvai ir lietuvybei Elena Bradūnaitė perėmė 

iš savo tėvų, palikusių Lietuvą su išeivių banga po 2-

ojo pasaulinio karo. 

 

Gegužės mėn. Vaikų erdvėje vyko bibliotekos lankytojos, Lėvens mokyklos mokinės 

Gabrielės Kripaitytės piešinių parodos pristatymas ir susitikimas su parodos autore. 
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Parodos pristatymo akimirkos. 

 

Gegužės 10 d. įvyko amatų parodos-mugės „Iš senolių skrynios“ ir Amatų kiemelio 

„Rankdarbių skrynią pravėrus“ atidarymas Pasvalio specialiosios mokyklos kiemelyje. Pasvalio 

specialioji mokykla ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka kvietė savo draugus ir 

partnerius – ugdymo, užimtumo įstaigas, organizacijas, draugijas, dirbančias su specialiųjų 

poreikių vaikais ir suaugusiais bei neįgaliaisiais dalyvauti tradicinėje jungtinėje rankdarbių 

parodoje ir Amatų kiemelyje „Iš senolių skrynios“. Šventėje, meninius kūrybinius darbus ir savo 

veiklą pristatė: Pasvalio specialioji mokykla, Pasvalio lopšelis darželis Žilvitis, Užimtumo centras 

Viltis, Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla, Grūžių vaikų globos namai, Pasvalio rajono paslaugų 

ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos 

centras „Visada kartu“, Pajiešmenių pagrindinė mokykla, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos 

vaikų dienos centras, Pasvalio muzikos mokykla. Parodos ir amatų kiemelio atidarymas gegužės 

10 d. 13 val. vyko Pasvalio specialiosios mokyklos kiemelyje. Dalyviai, atvėrę rankdarbių skrynią, 

pristatė savo darbų atlikimo technikas. Paroda skirta Europos kultūros paveldo metams. 

  
Renginys prasideda.                                                Amatų kiemelių pristatymas. 
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Bibliotekos darbuotojos pristato Jungtinės rankdarbių parodos eksponatus. 

 

Liepą bibliotekoje buvo organizuojamos įvairios kūrybinės veiklos, kuriose noriai dalyvavo 

atostogaujantys vaikučiai. Su dailininku Arvydu vyko dailės užsiėmimas,  su bibliotekos 

darbuotoja Rita vaikai „statė“ H. K. Anderseno pasakų gatvę, sužinojo viską apie meškučius ir 

pasigamino kiekvienas po patį gražiausią meškiuką bei gavo pažymėjimus už puikų darbą. Vieną 

dieną paskyrėme pažinčiai su žymiomis mūsų regiono istorinėmis vietovėmis „Aukštaitijos ETNO 

kilimo“ pagalba, dėliojome patarles, kalbėjomės apie aukštaičių tautinius rūbus.  
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Kūrybinių užsiėmimų akimirkos 

 

Vyko netradiciniai vasaros skaitymai. Kūrybinių užsiėmimų kampelis lauke – po Senuoju 

Pasvalio tiltu. Papasakojome apie Senąjį Pasvalio tiltą, naujas knygeles, apie knygos reikšmę 

žmogui, jos išmintį ir naudą. Atostogaujantys vaikai skaitė patys, klausėsi kitų, eiliavo, žaidė, minė 

mįsles, su dailininku Arvydu piešė eskizus, dainavo pritariant gitarai, linksmai pūtė muilo 

burbulus.  

  

  
Vaikai susėdo pievelėje, po medžiais, prie pat Svalios ir Lėvens santakos 

 

Vasarą vyko kūrybiniai užsiėmimai su dailininku Arvydu Gudu. Rugsėjo mėn. kvietėme 

vaikus jau į baigiamuosius kūrybinius dailės užsiėmimus, o spalio 5 d. vyko vaikų piešinių parodos 

atidarymas. Į parodą sudėjome pasvaliečių vaikų piešinius, kurtus per užsiėmimus su dailininku 
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Arvydu Gudu bibliotekoje. Sukvietėme piešinių autorius, įteikėme jiems vardines padėkas. 

Daugumai parodos autorių tai pirmasis viešas jų kūrybos pristatymas. 

 

Dailininkas Arvydas Gudas veda dailės užsiėmimą 

  
Liejosi ant popieriaus spalvotos fantazijos... 

 

  
Parodos atidarymo akimirkos. 

 

 

Rugsėjo 20 d. Švedijos ambasados Vilniuje kvietimu bibliotekoje surengta viktorina apie 

Švediją: pasvaliečių šeimos buvo kviečiamos registruotis ir pasivaržyti savo žiniomis apie Švedijos 
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gamtą, istoriją, žmones ir kultūrą. Viktorinos nugalėtojų laukė prizas – išvyka į Švedijos ambasadą 

Vilniuje. 

 

  
Viktorinos dalyviai „Mono arba Stereo“ erdvėje.              Švedijos ambasadoje. 

 

 

Rugsėjo 20 d. kvietėme vaikus praleisti popietę bibliotekos Vaikų erdvėje – skaitėme 

rašytojo knygą „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“ bei piešėme iliustracijas knygos istorijoms.  

 

  
Vaikai nupiešę savo įsivaizduojamus knygos personažus. 

 

 

Spalio 25 d. vyko terapinės knygos „Viskas bus gerai“ pristatymas. Irena Urbonavičiūtė – 

Tamulionė su savo dukryte Viktorija  pristatė pirmąją Lietuvoje terapinę knygą „Viskas bus gerai“. 

Knyga skirta dalinti viltį ir tikėjimą vaikams susidūrusiems su sunkia onkologine liga. Viktorija 

renginyje dalijo autografus – ji šios knygelės įkvėpėja. Jos gyvenimo istorija paskatino žurnalo 

„Happy 365“ redaktorę Jurgą Baltrukonytę parašyti šią knygą. Pristatyme taip pat dalyvavo knygos 

leidėjos – labdaros vaikams iniciatyvos „Happimess“ atstovė Jurgita Jakaitė. 
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Iš kairės: Jurgita Jakaitė, Irena Urbonavičiūtė-Tamulionė  su dukryte Viktorija. 

 

Gruodžio 4 d.  pristatyta knyga – grafinė novelė vaikams „Sibirio haiku“. Ją į Pasvalį atvežė 

knygos autorės: Jurga Vilė ir Lina Itagaki. Knygos teksto autorei Jurgai Vilei idėja parašyti knygą 

vaikams apie tremtį gimė prisimenant jos tėčio išgyvenimus Sibire. Šią istoriją komiksų forma 

iliustravo dailininkė Lina Itagaki. „Sibiro haiku“ išrinkta gražiausia 2017 metų knyga. Su knygos 

autorėmis Jurga Vile ir Lina Itagaki susitikę Pasvalio vaikai buvo pakviesti patys kurti – piešdami 

ir rašydami „susikrauti“ lagaminą į tolimą kelionę. 

  

Akimirkos iš susitikimo su knygos autore J.Vilė  ir dailininke L. Itagaki. 

 

Lapkričio mėn. visus Pasvalio rajono pradinių klasių mokinius bei priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikus kvietėme kurti atvirukus gruodį švenčiamam istoriniam Pasvalio 521 metų 

gimtadieniui, o gruodžio 6 d. įvyko vaikų piešinių parodos „Lietuvos didysis kunigaikštis 

Žygimantas Augustas sveikina miestą“ atidarymas. Renginio metu buvo pristatyta Andrejaus 

Ryčkovo ir Viltarės Jašinskytės knyga „Žygimantas Augustas ir valdovo sostas“. Dalyvavo 

mokiniai iš Pasvalio miesto ir rajono mokyklų bei lopšelių-darželių auklėtiniai. Autorius 

klausytojams parengė viktoriną apie pristatytą knygą. Atidarant atvirukų parodą, vaikus pasveikino 

vicemeras P. Balčiūnas. Bibliotekos direktorė D. Abazoriuvienė padėkojo visiems už sukurtus 
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atvirukus, už nuoširdžius palinkėjimus, o Pasvalio švietimo pagalbos tarnybos darbuotoja I. 

Duknevičienė įteikė jauniesiems pasvaliečiams saldžių dovanėlių.  

  
Knygos autorius Andrejus Ryčkovas.                   Dovanėlės jauniesiems pasvaliečiams  

  
Vaikai prie savo sukurtų darbų. 

 

Gruodžio 17 d. įvyko susitikimas su vaikų rašytoju Dariu Rekiu, knygos „Kaip kukiai su 

gruzdžiais kovojo“ autoriumi. Renginyje dalyvavo Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos trečios 

klasės moksleiviai su mokytoja Audrone Petraitiene. Po knygos pristatymo, vaikai kartu su 

autoriumi kūrė pasaką. 

  

Rašytojas Darius Rekys kartu su vaikais kuria pasaką 
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Visus metus buvo organizuojamos pažintinės ekskursijos po biblioteką.  Gegužės 24 d. 

pažintinėje ekskursijoje „Sveika, biblioteka“ dalyvavo Pasvalio lopšelių-darželių „Žilvytis“  ir 

„Liepaitė“ ikimokyklinio ugdymo vaikai su auklėtojomis. 

 
Vaikučiai iš lopšelio-darželio „Žilvytis“ 

 
Svečiuose lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

auklėtiniai. 

 

  
Knygelėmis domisi lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikai. Vaikai sužino – ką veikia bibliotekininkas ir 

kaip išduodamos knygutės. 

 

Spalio 10 d. ekskursija mažiesiems skaitytojams pradėta prie vaikų knygų lentynų 

bibliotekos vaikų erdvėje ir užbaigta prie bibliotekos erdvinio spausdintuvo. Viskas išbandyta, visi 

atsakymai surasti.  
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Svečiuose Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ mažyliai. 

 

Lapkričio 6 d. bibliotekoje apsilankė Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ parengiamoji 

grupė „Nykštukai“ (mokytoja Rita Milašienė). Susipažinę su Vaikų erdve, išklausę pasakojimą 

apie bibliotekininko profesiją, paprastas ir interaktyvias knygutes, jų išdavimą skaitytojui, vaikai 

susidomėję klausė bibliotekos darbuotojo Vidmanto Skvirecko pasakojimo apie 3D spausdintuvą ir 

jo galimybes. 

  
Pažintis su naujomis knygutėmis.                             Pažintis su 3D spausdintuvu. 

 

Lapkričio 9 d. pažintinėje ekskursijoje vaikų erdvėje dalyvavo Pasvalio „Svalios“ 

progimnazijos antrokai su mokytoja Rasa Sturiene. Vaikams pasakojome apie bibliotekininko 

profesiją, pristatėme naujas ir interaktyvias knygas, paaiškinome – kaip bibliotekoje išduodamos 

knygutės ir ką reikia turėti norint jas pasiskolinti į namus. Vaikai ieškojo didžiausios ir mažiausios 

knygos, esančios vaikų erdvėje. Buvo parodyta seniausia bibliotekoje esanti knyga – XIX a. 

pradžios Biblija. 
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Vaikams parodoma seniausia knyga bibliotekoje.    Vaikai surado didžiausią knygą vaikų erdvėje. 

 

Daug vaikų sukvietė įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Per ataskaitinius metus parengtos 4 

naujos edukacinės programos, iš viso yra 18 veikiančių edukacinių programų. Pravesti 45 

edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1579 lankytojai vaikai ir jaunimas. 

Edukaciniame užsiėmime „Paukšteliams reikia  mūsų pagalbos“ vaikai susipažino su 

paukščiais, gyvenančiais Lietuvoje, jų įvairove ir gyvenimo būdu, dalyvavo viktorinoje apie 

paukštelius, minė mįsles, gamino lesyklėlės iš kasdienių daiktų – apelsinų žievelės, panaudotų 

sulčių ar vandens pakuočių. 

  
Lesyklėlių gaminimas                                       Vaikai su savo padarytomis lesyklėmis 

 

Edukaciniame užsiėmime „Maži stebuklai iš vaško“ Svalios progimnazijos 7 klasės 

merginos su technologijų vyr. mokytoja Rasa Simonavičiūte susipažino su žvakių atsiradimo 

istorija ir jų liejimo būdais, kalbėjosi apie žvakių naudojimą ir tradicijas XVI–XIX amžiuje, pačios 

susisuko žvakes iš vaškuolės bei mokėsi lieti jas formų pagalba. 
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Mokinės lieja vaškines žvakes, padedant bibliotekininkei  Z. Balzarevičienei 

 

Organizuotos kalėdinės edukacinės dirbtuvėlės „Linksmų Kalėdų palinkėkim, o eglutei 

žaisliuką pridėkim“ ir eglutės įžiebimas, kuriame dalyvavo Lėvens pagrindinės mokyklos 

Valakėlių skyriaus pirmokai su mokytoja Danute Bernoniene. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo 

kodėl per Kalėdas puošiama būtent eglė, susipažino su jos puošimo tradicijomis, eglės žaisliukų 

atsiradimo istorija Lietuvoje ir užsienyje. Eglutei žaisliukus vaikai gamino bibliotekos kalėdinėse 

dirbtuvėlėse ir jais papuošė eglutę. Po to mažieji skaitytojai kartu su Nykštuku Muku dalyvavo 

eglės įžiebimo ceremonijoje, deklamavo eilėraščius, žaidė žaidimus. 

 
  

Kalėdinių žaisliukų ir papuošimų gaminimas 

  
Vaikai puošia eglutę savo padarytais žaisliukais    Prie papuoštos eglutės su nykštuku Muku 
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Visus metus buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai „Aukštaitijos  ETNO kilimas“. Jie 

vyko ne tik viešojoje bibliotekoje, bet ir kaimo padaliniuose. 

  
Akimirkos iš kelionės ETNO kilimu su Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai (mokytoja 

Arūnė Trepočkienė) 

 

  

Bibliotekos skaitytojai keliauja ETNO kilimu 

  

Svalios progimnazijos 3a klasės mokiniai ir jų mokytoja Audronė Suveizdienė tapo 

Aukštaitijos ETNOgrafijos ekspertais! Kad įgytų šį titulą jie turėjo pakeliauti Aukštaitijos 

ETNOkilimu, išmatuoti Žaliojo šaltinio gylį, sudėlioti piliakalnių dėlionę, surasti patarles apie 

Karvės olą ir įvaldyti interneto technologijas. Visi gavo po aukso medalį ir eksperto ženklą – 

pelėdžiuką.  
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Pagalba įvaldant interneto technologijas                   Patarlių dėlionė 

 

Kelionė Aukštaitijos ETNOkilimu Dagiuose, Žadeikonyse, Norgėluose, Krikliniuose ir 

Pušalote. 

 
Balandžio 4 d. Dagių daugiafunkciame centre 

 
Balandžio 4 d. Žadeikonių kaimo bibliotekoje 
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Balandžio 10 d. Norgėlų kaimo bibliotekoje. 

 

Aukštaitijos ETNO kilimas tęsė keliones: Daujėnų pagrindinės mokyklos 6 ir 7 klasių 

moksleiviai  interaktyviai keliavo po Panevėžio regiono žymias vietoves.  

  
Edukaciniame užsiėmime šeštokai                              ir septintos klasės mokiniai. 

 

Rajono skaitytojai priėmė skaitymo iššūkį: „Vasara su knyga“: skaityk ir laimėk! 

Įveikę užduotis ir sėkmingai finišavę, skaitytojai turėjo galimybę laimėti vertingą prizą: 

išorinę bateriją, gertuvę ar atmintuką. Kvietėme visus – didelius ir mažus – dalyvauti „Skaitymo 

iššūkyje”! Pasvalio miesto ir rajono dalyviai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Dagių 

kaimo biblioteka, Daujėnų kaimo biblioteka, Grūžių kaimo biblioteka, Joniškėlio miesto 

biblioteka, Kiemėnų kaimo biblioteka, Meškalaukio kaimo biblioteka , Norgėlų kaimo biblioteka, 

Pajiešmenių kaimo biblioteka, Raubonių kaimo biblioteka, Švobiškio kaimo biblioteka, Ustukių 

kaimo biblioteka, Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka. Visos dalyvaujančios  bibliotekos gavo 

dovanas-gertuves. Kiekviena biblioteka burtų keliu traukė vieną laimingąjį įveikusį iššūkį ir jį 

apdovanojo. Pasvalio rajone ir mieste dalyvavo  55 skaitytojai. Įveikė skaitymo iššūkio užduotis 36 

dalyviai. Perskaitytos 192 knygos. 
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Organizavome akcijas: 

„Prizų graibynės“ – lankytojai, atėję pasikeisti knygučių, atsakinėjo į klausimus apie knygas, 

kodėl skaitome, ką galima veikti bibliotekoje ir, teisingai atsakę, išsitraukė prizus. 

„Susipažink su 3D rašikliu! Rašyk ne tik ant lygaus popieriaus, bet ir ore!“. 

„Skaityk knygutes ir nupiešk mėgstamai knygutei žymeklį“.  

Vasario 16 d. akcijos „Aš myliu Lietuva! Ar mylit Ją Jūs?“ metu bibliotekos svečiai – 

Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos III klasės mokiniai, sveikino bibliotekos darbuotojus su 

artėjančia Lietuvos gimimo diena. Širdelėse, kurios buvo prisegtos kiekvienam bibliotekos 

darbuotojui – trys Lietuvos vėliavos spalvos!  

  
Mokiniai ir bibliotekos darbuotojai sustojo 

bendrai nuotraukai 

Renginio akimirkos 

 

Veiklos Atviroje jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“ ir atvirame jaunimo centre 

 

Metų pradžioje įkūrus padalinį – Atvirą jaunimo centrą, didelis dėmesys buvo skirtas jaunimui, 

įvairioms veikloms ir  jaunimo  užimtumui gerinti. Įkūrus AJC žymiai išaugo jaunimo domėjimasis 

biblioteka. AJC ir atviroje jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“ organizuojami konkursai, žaidimų 

turnyrai,  protmūšiai, viktorinos, įvairios edukacijos, susitikimai su jaunimui įdomiais žmonėmis, 

diskusijų klubo popietės.  

Atviras jaunimo centras dirba bibliotekos darbo valandomis, kasdien  10–18 val., šeštadienį  9–16 

val.  

Unikalių erdvės lankytojų skaičius – 508, jaunuolių apsilankymų erdvėje skaičius – 2640. Jaunimo 

erdvėje  yra sudarytos galimybės jaunuoliams bendrauti ir atsipalaiduoti saugioje aplinkoje geriant 

arbatą, klausantis muzikos ir  neformaliai bendraujant. Į veiklas įtraukiamas ir socialiai atskirtas, 

problemas patiriantis, specialių poreikių turintis jaunimas, jų skaičius 2018 m. – 82. 
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2018 metais erdvėje surengta įvairių veiklų (50), o jų pasirinkimą toliau plečiame reaguodami į 

jaunuolių poreikius. Stengiamės kad jauni žmonės gautų tai, ko jie nori patys, užsiimtų veikla, kuri jiems 

patinka, o ne perša kiti. Vykdytos veiklos labai įvairios: protmūšiai (5), filmų peržiūros (12), jaunimui 

skirtų susitikimų su įdomiais ir žinomais žmonėmis ciklas (3), diskusijų popietės (2), 3D spausdintuvo 

pamokos (4), stalo žaidimų popietės (6), stalo futbolo turnyrai (4), italų kalbos pamokos (6), edukaciniai 

užsiėmimai „Mandalos piešimas – tylus kelias į save“ (2), karaokė popietės. Vienos dienos 

patyriminiame žygyje dalyviai ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, dalyvavo aktyviose ir 

kūrybiškumą skatinančiose veiklose – paskaitų cikle „Esame tai, ką valgome“ užsiėmimų cikle 

psichologinei sveikatai stiprinti, edukacinėse programose „Gipsas“, „Pasisiūsiu batukus ir keliausiu...“ ir 

daugelyje kitų užsiėmimų. Įsigijus  elektro-akustinę gitarą, vyko gitaros pradžiamokslio užsiėmimai.  

2018 m. įgyvendinti projektai „Atviros jaunimo erdvės „Mono arba stereo“ prieinamumo 

didinimas ir paslaugų modernizavimas“ (finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, 3207 Eur), „Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose 

labirintuose“ (finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės, 500 Eur). 

Nuolat plėtojami ir palaikomi ryšiai su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis su jaunimu 

dirbančiomis institucijomis – mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, Pasvalio visuomenės sveikatos 

biuru, Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio skyriumi. Didelis dėmesys buvo skiriamas mažiau 

galimybių turinčiam jaunimui ir savanorystės  plėtrai – savanoriai daug prisideda prie įvairių veiklų 

organizavimo. Jaunimo erdvės darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją. 

Jaunimo erdvės veiklos pagerino Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo gyvenimo kokybę, 

padidino jaunimo aktyvumą ir motyvaciją, užimtumą, sustiprino jaunuolių bendruomeniškumo jausmą ir 

tuo sukūrė didesnę pridėtinę vertę. 

Vaidybinių ir dokumentinių filmų peržiūrose lankėsi ne tik jaunimas, bet ir vyresni bibliotekos 

lankytojai. 

Sausio 12 d. įvyko režisieriaus Kristijono Vildžiūno vaidybinio filmo „Kai tave apkabinsiu“ 

peržiūra, skirta Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, paminėti: 
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Vasario 14 d. vyko muzikinė popietė vaikams karaokė „Gražiausios dainos apie Lietuvą“, skirta 

Lietuvos 100-mečiui paminėti. 

  

Dainų karaokės akimirkos 

Kovo 12 d. įvyko režisieriaus Audriaus Juzėno vaidybinio kino filmo „Ekskursantė“ peržiūra, 

skirta Lietuvos  Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti. 

  

Filmo peržiūros akimirkos 

 

Kovo 15 d. vyko muzikinė popietė „Vytautas Kernagis – tautos šauklys, kovojęs už Lietuvos laisvę 

ir nepriklausomybę“. Renginys buvo skirtas dešimtosioms dainininko mirimo metinėms paminėti. 

  

Fragmentai iš muzikinės popietės 
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Kovo 20 d. Žemės dienai paminėti buvo demonstruojamas kraštiečio Petro Abukevičiaus 

dokumentinis filmas „Apie ką staugia vilkai.“ Žiūrovai susipažino su paskutiniu operatoriaus ir 

režisieriaus sukurtu filmu, apdovanotu tarptautiniame festivalyje specialiuoju prizu  „Baltijos vilku“. 

  

Filmo peržiūros akimirkos 

Balandžio 17 d. įvyko „Populiariausių animacinių filmų protmūšis“. Renginyje dalyvavo Pasvalio 

Dienos centro lankytojai. 

 

Protų mūšio akimirkos 

Balandžio 19 d. vyko muzikinė popietė, skirta estrados dainininkei Janinos Miščiukaitės 

dešimtosioms mirimo metinėms paminėti. Buvo parodytas muzikologo Kazimiero Šaulio parengtas 

dokumentinis filmas „Gyvenimas dainoje“. 

  

Fragmentai iš muzikinės popietės 
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Balandžio 26 d. įvyko susitikimas su kraštiete kino kritike, kino festivalių programų sudarytoja, 

VŠĮ „Meno avilys“ projektų  kuratore Mante Valiūnaite ir grafike Laura Baltijute, kuri pristatė savo 

darbų parodą „Korėtų akmenų giesmės“. Renginyje skambėjo kompozitoriaus ir atlikėjo Justo 

Juškevičiaus muzika. 

 

  

Akimirkos iš susitikimo 

 

Gegužės 22 d. vyko pamoka apie pėdsekystę. Kokie gyvūnai mūsų miškuose gyvena, kaip skaityti 

jų paliktus pėdsakus ir ką reikėtų žinoti apie jų elgsenos įpročius pasakojo Joniškėlio G. Petkevičaitės-

Bitės gimnazijos mokinys Faustas Vaičiulis, kuris taip pat šiemet išrinktas geriausiu rajono skaitytoju 

jaunimo tarpe. Faustas Vaičiulis savo pamoką pailiustravo pėdsakų atspaudų kolekcija, kurią pats 

surinko liedamas gipso formas iš žemėje surastų žvėrių pėdų atspaudų. Pamokoje aktyviai dalyvavo 

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centro lankytojai. 

     Birželio 18 d. vyko teatrinės improvizacijos su teatro „Drama“ aktoriais. Greitos reakcijos, 

pasitikėjimo savimi, nebijoti „pasirodyti“ prieš kitus mokino gimnazistės ir Pasvalio jaunimo teatro 

„Drãma“ aktorės Gerda Kondrotaitė, Arminta Astrauskaitė ir Rūta Staškevičiūtė. Pasvaliečiams teatro 

mėgėjams jos pažįstamos iš 2018 m. Pasvalio kultūros centre rodomo premjerinio spektaklio „Visos mes 

Klaros“ (rež. mokytoja Asta Liukpetrienė). Spektaklyje merginos vaidina emigrantes, paliesadamos 

aktualią Europs Sąjungos emigracijos problemą. Merginos dalijosi savo scenine patirtimi ir vedė 

smagius žaidimus, lavinančius reakciją ir saviraišką. Į užsiėmimą atėję vaikai iš Šv. Jono Krikštytojo 

parapijos vaikų dienos centro bei užimtumo centro „Viltis“ lankytojai įvertino susitikimą dviem 

žodžiais: „Labai patiko!“ 

Rugsėjo 28 d.  vyko Vaikiškų dainelių karaokė. Dalyvavo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo  vaikų 

dienos centro lankytojai.  

Spalio 5 d. Rugsėjo mėn. įvyko susitikimas su 2018 metų ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu 

Juru Pratusevičiumi. „Misija Sibiras“ – tai jau tryliktus metus vykstantis projektas, kurio metu 
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organizuojamos ekspedicijos į Sibirą. Šią vasarą „Misija Sibiras’18“ vyko į Kazachstano Respubliką, kur 

24 misijai atrinkti ir parengti savanoriai tvarkė istorines vietas Karagandos, Balchašo bei Džezkazgano 

apylinkėse. Pasvalyje apsilankęs ekspedicijos dalyvis Juras pasakojo apie Kazachstano stepes, hektarais 

besitesiančias to krašto kapines, lietuvių kapų paieškas, trunkančias ne vieną dieną ir ekspedicijos 

dalyvių vietoje gaminamus ir statomus kryžius kapams paženklinti. Juras Pratusevičius, kuris yra 19 

metų Kano kolegijos verslo fakulteto studentas ir cirko artistas, sakė, kad „„Misija Sibiras“ ekspedicija 

jam buvo viena iš labiausiai jaudinančių patirčių gyvenime. 

 
Ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyvis Juras Pratusevičius 

 

Spalio 17 d. buvo demonstruojamas vaidybinis kino filmas  režisierės A. Kavaitės „Sangailės 

vasara“. Filmo peržiūroje dalyvavo Pasvalio sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 

lankytojai. 

Spalio 17 d. surengta mandalų piešimo popietė. Skubančioje, smulkių rūpesčių pilnoje 

kasdienybėje būtina rasti laiko sau: atsikvėpti, susigaudyti jausmuose bei mintyse. Tai padeda padaryti iš 

žilos senovės atėjęs meditacinis menas – mandalų kūrimas. Apie mandalų istoriją, reikšmę, paplitimą 

liaudies mene, religijoje bei gamtoje pasakojo į biblioteką atėjusi Visuomenės sveikatos biuro darbuotoja 

Simona Pyragytė. Popietės dalyviai, pasiėmę pieštukus, pabandė įsigilinti į save, savo vaizduotę ir 

išreikšti savo pojūčius spalvindami ir piešdami mandalas. Renginio vedėja paaiškino mandalų kūrimo 

principą, jos simetrišką „skleidimą“ piešiant iš centro ar  atvirkščiai – iš išorės vidun. Piešiant svarbu 

įsigilinti į momentą, negalvoti apie kitus dalykus. Popietėje tai padėjo padaryti skambanti rami muzika. 

Pradedantiesiems mandalų piešėjams bibliotekininkai padalijo mandalų trafaretus. Piešė ir maži ir dideli. 

Didelis susirinkusių būrys liudijo apie šiandieninio žmogaus poreikį ramiam meditaciniam laisvalaikiui.  

skatinimo akcijas (2018 metais viešoji biblioteka skelbė konkursą „Renginio, skirto Valstybės 

atkūrimo šimtmečiui“, kuriame labai aktyviai dalyvavo visos rajono bibliotekos). 
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           Spalio 18 d.  buvo demonstruojamas dokumentinis filmas apie Lietuvos partizanus „Tėvynė 

– tai vieta žemėje už kurią esi atsakingas“. Dalyvavo Pasvalio LK KASP apygardos 5-osios rinktinės 

503 kuopos atstovai. 

Spalio 26 d. dieną „be mokyklos“ Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje leido Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazijos 2A klasės mokiniai su mokytoja Jūrate Rimšiene. Aplankytas Mariaus 

Katiliškio kambarys, Rankraštynas, susipažinta su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, sužaista ne 

viena stalo žaidimų partija ir protmūšis apie Lietuvos istoriją.  

Lapkričio 14 d. demonstruojamas dokumentinis filmas „Aš pakalbėsiu už tave“, atskleidžiantis 

paskutinį sovietinį okupacijos dešimtmetį Lietuvoje. Peržiūroje dalyvavo bibliotekos senjorai lankytojai. 

Lapkričio 27 d. įvyko vaidybinio kino filmo R. Mullano „Laiškai Sofijai“, atskleidžiančio Lietuvos 

genijaus M.K. Čiurlionio biografiją bei kūrybą, peržiūra. Dalyvavo Pasvalio bibliotekos lankytojai. 

Gruodžio 12 d. „Mono arba stereo“ erdvėje vyko pokalbis apie pavojus ant pirmojo ledo. 

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona Pyragytė  priminė pagrindines saugaus elgesio taisykles 

žiemą, kai žengiame ant užšalusių vandens telkinių,  mokė kaip įvertinti ledo ant vandens telkinių storį ir 

saugumą, kaip elgtis įlūžus, rodė gelbėtojų parengtus mokomuosius filmukus. Pranešėjos klausėsi ir 

Joniškėlio bibliotekos lankytojai „Skype“ prisijungę prie „Mono arba stereo“ erdvės.  

             Ataskaitiniais metais rajone vaikams ir jaunimui  buvo suorganizuoti 535 (2017 m. – 466; 

2016 m. – 461; 2015 m. – 381) renginiai: 412 kaimo bibliotekose, 33 – Joniškėlio m. bibliotekoje ir 90 – 

viešosios bibliotekos  vaikų literatūros skyriuje. Renginiuose apsilankė 17192 lankytojai: 12199 kaimo 

bibliotekose; 1254 – Joniškėlio m. bibliotekoje ir 3739- viešojoje bibliotekoje.  

 Kaimo ir miesto bibliotekos organizavo įvairius renginius: knygų pristatymus, parodas, popietes, 

naktis bibliotekose, viktorinas, protmūšius, edukacines pamokas, skaitymo 

V.   KRAŠTOTYROS  VEIKLA 

Publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazės kūrimas 

 

Vienas iš pagrindinių darbų – publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazės kūrimas. Nuo 2001 

m. kuriama elektroninė kraštotyros duomenų bazė Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos 

(LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemyje – kortelinės kraštotyros kartotekos (joje 119943 įrašai), 

tęsinys. Iš viso publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazėje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 214482 

įrašai, automatizuotai parengtų įrašų skaičius 94539. 

Duomenų bazėje kaupiami: 

 rajono laikraščio „Darbas“ ir žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių 

bibliografiniai įrašai; 

 kraštotyros straipsnių iš bibliotekoje gaunamos respublikinės spaudos bibliografiniai įrašai; 



 69 

 monografijų bei serialinių leidinių sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai; 

 retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai; 

 kopijuoti kraštotyros straipsnių bibliografiniai įrašai iš Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banko (NBDB) bei LIBIS suvestinio katalogo. 

2018 m. sukurti 4805 analiziniai bibliografiniai įrašai (2017 m. – 3595), iš jų – 1817 (2017 m. – 

1978) rajono laikraščio „Darbas“ ir žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių, 2988 (2017 m. – 1617) 

– visų kitų leidinių sudėtinių dalių analiziniai bibliografiniai įrašai. Rajono spaudos bibliografiniai įrašai 

2018 m. sudarė beveik 32 proc. visų įrašų (2017 m. – 55 proc.), visi kiti įrašai sudarė – 68,2 proc. (2017 

m. – 45 proc.) visų sukurtų įrašų.  

Nuo 2003 m. kartu su kitomis Lietuvos bibliotekomis dalyvaujama kuriant Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banką (NBDB). Į NBDB pateikiami pačių reikšmingiausių, turinčių išliekamąją 

vertę rajono laikraščio „Darbas“ ir žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių bibliografiniai analiziniai 

įrašai. 2018 m. į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką išsiųsti 544 įrašai (2016 m. – 394). 

Skaičiuojant procentais nuo visų bibliografinių įrašų skaičiaus, šis rodiklis nepakito: išsiųstų įrašų 

skaičius sudaro virš 11 proc. visų bibliografinių įrašų (2017 m. – taip pat 11 proc.).  

Bibliografiniai įrašai nuolat redaguojami – įrašai peržiūrimi, ar nėra klaidų, įrašomi tikslesni ar 

papildomi reikšminiai žodžiai.  

Kaip ir 2017 metais, sukurtų analizinių bibliografinių įrašų skaičius ne mažėjo, o padidėjo. Ypač 

žymų (1210 įrašais) padidėjimą (2017 m. 762 įrašais) sąlygojo struktūriniai pokyčiai ir dar vieno 

darbuotojo, dirbančio šį darbą puse etato, priėmimas: atsirado galimybė kurti daugiau retrospektyvinės 

bibliografijos įrašų. 

 

Skaitmeninimo veikla, bibliotekos skaitmeninės kolekcijos formavimas, elektroninės 

bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas 

Per 2018 metus suskaitmeninti 1655 krašto kultūros paveldo objektų vaizdai: 46 vaizdai iš 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondų, 1609 vaizdai iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčios ir Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios archyvų. Suskaitmeninta parodos-konkurso 

„Pasvalio krašto žmonių apdovanojimai. 1918–1940 metai“ 20 vaizdų. 

Per 2018 metus e. bibliotekoje „Pasvalia“ apsilankė 9407 vartotojai. (2017 m. – 7114 vartotojų). 

Jie peržiūrėjo 14454 puslapių rodinių (2017 m. – 11317). Naudotojai – iš 66 pasaulio šalių.  

E. bibliotekoje „Pasvalia“ 2018 m. sukurtos 5 naujos virtualios parodos: „Petras Vileišis: 

inžinierius, visuomenės veikėjas“, „Antanas Jaroševičius: dailininkas, kultūros veikėjas, pedagogas“, 

„Portretinės fotografijos: nuo Pasvalios iki Europeanos“, „Sakralinės architektūros paveldas: maldos 

namų fotografijos Pasvalioje ir Europeanoje“, „Architektūrinis techninis paveldas: malūnai“.  
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Vyko e. bibliotekos pristatymai vartotojams: 2018 m. vasario 28 d. Etninės kultūros komisijai 

Pasvalio krašto muziejuje, 2018 m. balandžio 30 d. „Pasvalios“ modulio e. gido pristatymas Trečiojo 

amžiaus universiteto Pasvalio skyriaus studentams, 2018 m. birželio 6–7 d. dalyvauta projekto 

„Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas, 2“ Tarptautiniame simpoziume 

„Inovatyvios edukacinės praktikos bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“ 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje ir jame pristatyta edukacinė 

programa „Pasvalia“ arčiau žmogaus“. 

2018 m. gegužės 7–11 d. bibliotekoje vyko Europos dienai skirta informacinė akcija „Pažink 

Lietuvą ir Pasvalį per Pasvalią (www.pasvalia.lt)“, kurioje pristatytos e. bibliotekoje teikiamos 

paslaugos. Surengti 4 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, suaugusiems žmonėms, senjorams.   

Apie elektroninę biblioteką „Pasvalia“ publikuoti 3 straipsniai  rajono ir respublikinėje spaudoje.  

2018 m. buvo įgyvendintas projektas „PASVALIOS atsivėrimai“ (plačiau žr. „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos 2018 m. projektinės veiklos ataskaita“). Atnaujinta portalo paveldo 

objektų bei metaduomenų tvarkymo duomenų bazės sistema, atlikta turinio valdymo sistemos modulio 

integracija. Sukurtos naujos elektroninės paslaugos vartotojams: 

 Virtualios parodos-pasakojimai. Sukurtos 5 virtualios parodos, praturtintos ne tik specialiai 

atrinktais Lietuvos institucijų saugomais objektais, bet ir anksčiau niekur neskelbtais objektais, kurie 

sukaupti Europos ir JAV atminties institucijose (sistemos administratoriaus aplinkoje betarpiškai 

vykdoma susijusių objektų paieška daugiau kaip 53 mln. objektų turinčioje „Europeana“ sistemoje bei 

Amerikos skaitmeninėje bibliotekoje, surasta aktuali medžiaga ir nuorodos į pirminį šaltinį 

integruojamos į „Pasvalia“ aplinką);  

 Kultūros paveldo objektų ženklinimas Kūrybinių bendrijų turinio naudojimo licencijomis, 

remiantis 2017 m. LNB parengta kultūros paveldo objektų ženklinimo metodika.  

Išleistas lankstinukas „Atrask Pasvalią“ naujai“. 

Rankraštynas 

Rankraštyno dokumentų fondas buvo pertvarkomas ir apskaitomas vadovaujantis Pasvalio M. 

Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtinta 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Rankraštyno fondo dokumentų komplektavimo, 

apskaitos, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo tvarka (toliau – Tvarka). Vykdomi rankraščių fondo 

tvarkymo darbai, aprašytos bibliotekos 2018 m. renginių nuotraukos, saugomos Rankraštyno fonde. 

Dalyvauta rengiant fotoalbumą „Pasvalys“: atrinktos ir skenuotos bei pateiktos nuotraukos iš 

Rankraštyno fondo. 

Per 2018 metus Rankraštynas pasipildė 439 fiz. vnt. dokumentų. Iš viso Rankraštyne 2018 m. 

gruodžio 31 d. buvo 4581 fiz. vnt. dokumentų. 

http://www.pasvalia.lt)/
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Ryšiai su kraštiečiais 

          Biblioteka palaiko  ryšius su kraštiečiu filosofu prof. Algiu Mickūnu, dovanojusiu bibliotekai 

naujausias savo knygas, JAV gyvenančiais Živile ir Žilvinu Ramašauskais, prof. P. Vasinausko dukra 

Laimute Tindžiuliene ir jo dukterėčia Zinaida Banevičiene, prof. Rimantu Mykolu Kanapėnu, Pasvalio 

kraštiečių bendrijos pirmininku, kitais bendrijos nariais bei pasvaliečiais, pateikusiais bibliotekai 

vertingų krašto kultūros paveldo dokumentų ir eksponatų. Pasvalio kraštiečių bendrija  birželio 29 d. 

suorganizavo pirmąjį Pasaulio pasvaliečių suvažiavimą Pasvalyje. Suvažiavimo dalyviai lankėsi Mariaus 

Katiliškio viešojoje bibliotekoje, susipažino  su M. Katiliškio ekspozicija, dalijosi patirtimi ir 

įžvalgomis.  Biblioteka kartu su kraštiečiu bendrija trečius metus organizuoja konkursą-parodą, kurio 

rezultatai skelbiami rugsėjo mėn. per Miesto dieną. 2018 metais suorganizuotas konkursas-paroda 

„Pasvalio krašto žmonių 1918 – 1940 metų apdovanojimai“; Kraštiečiai prisideda ir prie Vaškų V. 

Zaborskaitės bibliotekos organizuojamo konkurso „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“ organizacinių 

darbų. Glaudžiai bendradarbiauta ir su Pušaloto bendruomene (pirmininkas Alvydas Kumpauskas), 

rengiant dokumentų parodą „Iš Pušaloto žydų gyvenimo“. JAV gyvenantys pasvaliečiai Živilė ir Žilvinas 

Ramašauskai atvežė rašytojo Mariaus Katiliškio drožtą lazdą ir padovanojo  bibliotekai. 

Kraštotyros darbų rengimas ir leidyba 

2018 m. skyriaus darbuotojai dalyvavo leidžiant Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalą 

„Šiaurietiški atsivėrimai“. Alma Balčiūnienė redagavo dviejų 2018 m. išleistų žurnalų numerių kalbą, 

žurnalo pirmajame numeryje išspausdinta jos parengta „2017 metais kraštiečių išleistų knygų apžvalga“. 

Buvo toliau rengiama žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių bibliografinė rodyklė.  

Buvo rengiami elektroniniai leidiniai:  

 bibliotekos svetainėje www.psvb.lt publikuotas bibliografinis sąrašas „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 2018 metais“ (parengtas A. Balčiūnienės); 

 skyriaus darbuotojos Vaivos Samulėnienės sudarytas elektroninis sąrašas „Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos renginiai 2018 metais“, kuriame išsamiai aprašytos 2018 metų 

bibliotekos renginių nuotraukos, saugomos Rankraštyne; 

 elektroninė Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ versija 

buvo pildoma ir atnaujinama nauja informacija. 

Kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida 

Kraštotyros informacija kaupiama kraštotyros informacijos fonde (rajono laikraščio „Darbas“ 

komplektai, iki 2015 m. buvo tvarkomi teminiai kraštotyros aplankai, nuo 2015 m. kaupiama kraštotyros 

skaitmeninė kolekcija (atrenkami kraštotyrinio pobūdžio straipsniai iš respublikinės periodinės spaudos, 

jie aprašyti ir skaitmeninės kopijos saugomos visatekstėje kompiuterinėje duomenų bazėje.  
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Pildomas kraštiečių sąvadas, kuriame saugoma ir tvarkoma informaciją apie žymius Pasvalio 

krašto žmones.  

Bibliografinė informacija kaupiama bibliotekos elektroniniame kataloge, kraštotyros, personalijų 

kartotekose. Nuo 2001 metų, bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, korteliniai katalogai bei kartotekos 

toliau nebepildomi.  

Vykdoma kraštotyros informacijos sklaida:  

 informacija apie Pasvalio kraštiečius skelbiama bibliotekos interneto svetainėje, bibliotekos 

facebooko puslapyje;  

 organizuojamos ir vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai  Mariaus Katiliškio 

atminimo kambaryje; 

 atsakoma į vartotojų užklausas apie Pasvalio krašto istoriją, visuomenės ir kultūros raidą, 

bendruomenės gyvenimą, žymius kraštiečius. 2018 m. gautos ir atsakytos 2372 (2017 m. – 3890) 

kraštotyros užklausų.  

 organizuojami kraštotyros žodiniai renginiai bei dokumentų parodos. 

Kaimo bibliotekose saugomi:  

  Vaškų kaimo bibliotekoje – literatūrologės, profesorės Vandos Zaborskaitės  rankraščiai, 

nuotraukos, daiktai; Metų pabaigoje atidaryta V. Zaborskaitės asmeninių knygų biblioteka (1249 

fiz.vnt.), kuriam knygas dovanojo dukterėčia Virgilija Stonytė. 

Norgėlų kaimo bibliotekoje – poetės Anastazijos Kanoverskytės–Sučylienės asmeninė biblioteka; 

Deglėnų kaimo bibliotekoje – miškininko, biologijos mokslų daktaro Mykolo Jankausko 

rankraščiai;  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – Lietuvos pedagogo, psichologo, profesoriaus, habilituoto 

socialinių mokslų daktaro Zenono Bajoriūno bibliotekos fragmentas. 

Ataskaitiniais metais viešojoje, miesto ir kaimo bibliotekose vyko susitikimai su kraštiečiais, kartu 

su bendruomene bibliotekos organizavo Kraštiečių susibūrimus, šventes, festivalius, konkursus, parodas.   

Kraštotyros renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

 Žr. p. 30 – 41   

Išskirtiniai kraštotyros renginiai kaimo bibliotekose:  

Siekdama įprasminti profesorės Vandos Zaborskaitės atminimą, kasmet, nuo 2015 m., Vaškų V. 

Zaborskaitės biblioteka organizuoja respublikinį kūrybinės raiškos konkursą „Eilėraščio menas ir jo 

interpretacija“. Vertinimo komisija: profesorės dukra lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Virgilija 

Stonytė, visuomenininkė Angonita Rupšytė, literatūrologas Virginijus Gasiliūnas ir Pasvalio rajono 

mokytojai. Konkurse dayvauja 9-12 klasių  gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleiviai, kurie pasirenka 
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mėgstamą poezijos kūrinį ir jį interpretuoja patinkančia rašytine, menine arba vaizdine forma: rašinys 

(analizė, interpretacija), esė, filmukas, vaidinimas, daina, šokis, foto arba vaizdo montažas, piešinys.  

2018 metais jis buvo kitoks: minėtos devyniasdešimt šeštosios profesorės gimimo metinės, Vaškų 

V. Zaborskaitės bibliotekos 80 metų jubiliejus ir Vaškams dovanotos profesorės bibliotekos  atidarymas. 

Konkursui buvo pristatyti 27 originalūs darbai iš Pasvalio, Joniškėlio, Vaškų, Akmenės, Biržų, 

Panevėžio mokyklų ir gimnazijų. Gausus darbų kiekis paskatino organizatorius skirti po 2 pirmas, antras, 

trečias prizines vietas.  Pirmos vietos nugalėtojos – Akmenės ir Vaškų gimnazijų mokinės, kurios 

pristatė meninę instaliaciją „Lietus smėlyje“ ir teksto interpretaciją su įgarsintu nuotraukų filmuku pagal 

Juditos Vaičiūnaitės eilėraštį „Strofa Simonui Daukantui“. Antra vieta džiaugėsi Pasvalio Petro  Vileišio  

ir Panevėžio  Juozo Balčikonio gimnazijos gimnazistai, pateikę piešinį „Erdvė ir laikas“, sukurtą pagal to 

paties pavadinimo H. Radausko eilėraštį ir piešinys „Gyvenimo mezginys“, sukurtas remiantis M. 

Martinaičio eilėraščiu „Prisiminimas“. Trečią vietą dalijosi Biržų „Saulės“ ir Pasvalio r. Joniškėlio G. 

Petkevičaitės-Bitės gimnazijų moksleiviai – meninėmis fotografijomis iliustruotas rašinys „Saulės 

motyvas b. Krivicko kūryboje“, remiantis Broniaus Krivicko eilėraščiu „Medžioklė ir piešinys 

„Naktyje“, įkvėptas Jono Aisčio eilėraščio „Rugpjūčio naktis“. Priziniai darbai įvertinti piniginiais 

prizais ir knygomis. Visi dalyviai pamaloninti atminimo dovanėlėmis. Gražiai sutapo, jog miestelio 

biblioteka minėjo aštuoniasdešimties metų veiklos sukaktį. Solidžiam jubiliejui įprasminti profesorės 

dukra padovanojo savo mamos asmeninę biblioteką. Dalis leidinių ypač seni ir labai vertingi, surinkti 

pačios profesorės ir sukaupti V. Zaborskaitės močiutės. Už neįkainojamos vertės dovaną Vaškų kraštui 

V. Zaborskaitės dukrai skirta Žemės ūkio ministerijos įsteigta nominacija „Šimtmečio dovana“ ir įteiktas 

„stelmužiukas“ – tikras Stelmužės ąžuolo palikuonis.  

2018 metais  organizuotos knygos „Tekančio laiko ženklai“ sutiktuves Vaškų bibliotekoje. Šioje 

knygoje sudėta profesorės Vandos Zaborskaitės paskutinių 10-ies metų publicistika, pokalbiai, 

recenzijos, portretai. Renginyje dalyvavo knygos sudarytoja profesorės Vandos Zaborskaitės dukra 

Virgilija Stonytė, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Laimutė Vaitkevičienė, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  darbuotoja Albina 

Saladūnaitė, ilgametis Pasvalio rajono kultūros skyriaus vedėjas, lietuvių kalbos mokytojas, buvęs 

profesorės studentas Vidutis Lauraitis, Vaškų seniūnas Kęstutis Jasėnas. Svečiai dalijosi savo 

įžvalgomis, nuomonėmis apie neseniai išleistą knygą. 

Vaškų bibliotekininkė Aldona Oniūnienė prisidėjo rengiant atsiminimų knygą apie Vandą 

Zaborskaitę „Ir aš ją pažinojau“ (sudarytoja V. Stonytė), kurią išleido Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla. Joje – Aldonos atsiminimai apie profesorę V. Zaborskaitę. 

Daujėnų kaimo biblioteka prisidėjo organizuojant ir pravedant Aukštaitijos regiono vaikų folkloro 

šventę „Pavasarėlis linksmas atėjo“; Deglėnų biblioteka organizavo susitikimą su kraštiečiu, Berlyno 
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lietuvių bendruomenės pirmininku Petru Breimeliu ir Deglėnų bibliotekos 70-metį „Knyga – mus 

jungiantis tiltas“; Diliauskų kaimo biblioteka –  tradicinius „Naktinius skaitymus prie Pyvesos“, Grūžių 

kaimo biblioteka – Kaimo šventę ir žygį, skirtą Grūžių krašto mokyklos 100-mečiui, Gulbinėnų kaimo 

bibliotekos skaitytojai dalyvavo Biržų krašto ir Latvijos žygeivių naktiniame žygyje Leliškiai-Gerkiškės, 

skirtame Leliškių mūšio 73-metų sukakčiai paminėti ir organizavo renginį „Kario kelias“, skirtą Kazio 

Ladigos 125-mečiui; Jurgėnų kaimo biblioteka – Stasio Ylos knygos  „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ 

sutiktuves Talkonių kaime,  gimtojoje A. Lipniūno sodyboje; Kiemėnų kaimo biblioteka – Kraštiečių 

šventę „Gera grįžti namo...“; Kriklinių kaimo biblioteka – „Poezijos ir dainų vakarą“, kuriame dalyvavo 

poetė iš Čikagos Janina Tinterytė-Sučylienė; Meškalaukio kaimo biblioteka – Kraštiečių vasaros šventę 

ir prisidėjo organizuojant festivalį „Gustonių meno dienos“, kuriame dalyvavo filmų, instaliacijų kūrėjas 

Darius Žiūra, praleidęs vaikystę tame kaime ir 18 metų filmavęs Gustonių žmones. Sukūręs 6 filmus ir 

pavadinęs „Gustoniai“, kuriuos ir pristatė festivalio metu; Nairių kaimo biblioteka – Kraštiečių šventę 

„Lino keliu tėviškėn“; Namišių kaimo biblioteka – 100 km Žygį „Nešu vėliavą per praeitį į ateitį“; 

Rinkūnų kaimo biblioteka – „Šlama puslapiai knygų tyloj...“, skirtą Rinkūnų kaimo bibliotekos 55-

mečiui; Tetirvinų kaimo biblioteka – „Šimtmečio pynė“ ir „Šimtmečio kaimo sodyba“. Renginys vyko 

sodyboje,  kuri yra netoli bibliotekos ir kurioje gyvena jau ketvirta karta; Joniškėlio m. biblioteka – 

konferenciją „Lietuvos šimtmečio didieji: rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“ ir kt.  

VI. INFORMACINĖ VEIKLA 

Informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 2018 2017 

 Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta 

Viešojoje bibliotekoje 24256 24256 21207 21203 

Joniškėlio miesto bibliotekoje 1788 1788 1689 1674 

Kaimo bibliotekose 9564 9323 9779 9628 

Iš viso SVB 35608 35367 32675 32505 

                 

                Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose gauta 35608 užklausų, 2933 užklausomis 

daugiau nei 2017 m.,  įvykdyta 35367; iš jų elektroninėmis priemonėmis gauta 2132 ( VB – 1428; kaimo 

padaliniuose – 355 ir Joniškėlio m. bibliotekoje – 349).  2017 m. –1919; 2016 m. – 1673 elektroninėmis 

priemonėmis gautos  užklausos.  

Atsakant į vartotojų informacines bei bibliografines užklausas buvo naudojamasi bibliotekos 

elektroniniu katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 

bibliotekos Suvestiniu katalogu, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994–2002 
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m. archyvu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazėmis, 

prenumeruojamomis Infolex, EBSCO Publishing, Naxos Music Library duomenų bazėmis, internetu, 

bibliotekos fondu, skyriaus darbuotojų nuo 2015 m. kuriama visateksčių kraštotyros dokumentų baze. 

Interneto prieiga 

         Šiuo metu rajono bibliotekose yra 226 kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekose, 155 

skirtos vartotojams ir 71 darbuotojams. Vienai vartotojui skirtai kompiuterizuotai darbo vietai su prieiga 

prie interneto tenka  45  vartotojai. 

Interneto skaitykloje vartotojams skirtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos, Jaunimo erdvėje 3 

kompiuterizuotos darbo vietos ir  vienas kompiuteris – bibliotekos II a. fojė, skirtas paieškai bibliotekos 

elektroniniame kataloge. Kompiuteriuose įdiegta Microsoft Windows 7 operacinė sistema. Vartotojai 

gali naudotis Microsoft Office 2010 programų paketu, iš jų pagrindinės – Word 2010, Excel 2010, 

PowerPoint 2010.  

Viešosios interneto prieigos vartotojai registruojami Vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje 

(VRSS). Interneto vartotojų apskaita nėra tiksli, nes nemažai vartotojų interneto paslaugomis naudojasi 

WiFi bevieliu ryšiu savo išmaniuosiuose mobiliuosiuose prietaisuose – šie vartotojai neapskaitomi. 

Interneto prieiga daugiausia naudojasi socialiai pažeidžiamo visuomenės sluoksnio žmonės: 

bedarbiai, socialiai remtini asmenys, neįgalieji, kurie čia praleidžia ištisas dienas. Darbingo amžiaus 

asmenys, studentai, moksleiviai vis rečiau beužsuka į Interneto skaityklą, nes dauguma kompiuteriais ir 

internetu naudojasi darbe, mokyklose ar namuose. Šie asmenys bibliotekos teikiama interneto prieiga 

naudojasi tik labai retais atvejais: sugedus kompiuteriui ar prireikus skubiai pasinaudoti internetu, 

atsispausdinti dokumentus. Dar viena grupė asmenų, besinaudojančių interneto prieiga bibliotekoje – 

neturintys pakankamai darbo kompiuteriu įgūdžių ir norintys, kad padėtų susitvarkyti reikalus, 

pakonsultuotų bei pamokytų bibliotekininkas. 

Viso seansų skaičius rajono bibliotekose – 33507 (2017 m. – 42294; 2016 m. – 50516); Viešojoje 

bibliotekoje – 4481 (2017 m. – 6325); padaliniuose –  29026 (2017 m. – 35969). Tokį mažėjimą galėjo 

įtakoti remonto darbai viešojoje ir kaimo bibliotekose. Be to, vartotojams nepatrauklūs seni kompiuteriai 

ir jie mažiau jais naudojasi, nes sumažėjusi jų greitaveika. 

 Mokamos paslaugos 

Viešojoje bibliotekoje vartotojams padarytos 12619 (2017 m. – 6981, 2016 m. – 8457) dokumentų 

kopijos:  

 fotokopijų popieriuje –5307 (2017 m. – 881, 2016 m.– 2019); 

 išsaugota informacijos kompiuterinėse laikmenose – 625 (2017 m. – 740, 2016 m. – 1037); 

 išspausdinta dokumentų – 6250 (2017 m. – 4909, 2016 m. – 4897); 

 skenuota dokumentų – 437 (2017 m. – 451, 2016 m. – 501).  

http://search.epnet.com/
http://www.naxosmusiclibrary.com/
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 teksto rinkimas – 12 tekstų, 5495 spaudos ženklai (2017 m. pradėta teikti paslauga, kuria 

pasinaudojo vienas lankytojas, rinkti 79 spaudos ženklai. 

 foto juostų negatyvų skenavimas ir vaizdo pervertimas skaitmeniniu JPG arba BMP 

formatu; 

 edukacinio užsiėmimo parengimas ir pravedimas (Kultūros pasas). 

2018 metais nemokamų paslaugų sąrašą papildė – viešojoje bibliotekoje nupirktas išmanusis 

kraujospūdžio matavimo aparatas bei išmaniosios svarstyklės; sukurtos 2 naujos elektroninės paslaugos 

(virtualios parodos-pasakojimai) ir Kultūros paveldo objektų ženklinimas Kūrybinių bendrijų turinio 

naudojimo licencijomis. 2017 m. bibliotekoje buvo teikiamos paslaugos: nemokama teisinė konsultacija; 

teksto rinkimas; prie bibliotekos, aikštėje, įrengtas Knygų namelis ir Skaitymo suolelis; Mariaus 

Katiliškio atminimo kambaryje įrengtas informacinis-edukacinis kompiuterinis terminalas, leidžiantis 

inovatyviai pristatyti sukauptą dokumentinį rašytojo palikimą; sukurta medijų ir informacinio 

raštingumo programa bei mokymosi medžiaga vyresnio ir senyvo amžiaus žmonėms.  

Vartotojų supažindinimas ir mokymas 

 

2018 m. bibliotekos vartotojai tradiciškai buvo mokomi savarankiškai orientuotis bibliotekoje bei 

jos informacijos paieškos sistemoje, atlikti paiešką elektroninės informacijos šaltiniuose, įvairiuose 

interneto ištekliuose.  

Vartotojai buvo konsultuojami ir mokomi skaitmeninio raštingumo (gebėti taikyti darbo 

rinkoje ir buityje techniką ir programinę įrangą, informacinių, komunikacinių technologijų išmanymas 

vartotojo lygiu; kaip dirbti kompiuteriu, naudotis Microsoft Office taikomosiomis programomis, 

interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, interneto ištekliais. Vartotojai pateikė  skaitmeninio 

raštingumo užklausų 10010 (2017 m. – 9100), dalyvavo mokomuosiuose renginiuose – 4870 (2017 m. – 

4039). 

Vartotojai individualiai buvo mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame kataloge, 

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Suvestiniame kataloge, Nacionalinės 

bibliografijos duomenų banke (NBDB) ir užsisakyti dokumentus bibliotekos elektroniniame kataloge.  

Viešosios bibliotekos Mokymų klasėje 2018 m. buvo surengti 68 vartotojų grupių 

kompiuterinio raštingumo mokymai  Pasvalio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentams, 

bibliotekininkams bei kitiems Pasvalio rajono gyventojams. Mokymų temos labai įvairios: socialiniai 

tinklai ir internetas, išmanieji įrenginiai ir praktinis naudojimasis jais, taikomųjų programų (Wordo, 

piešimo, vaizdo redagavimo) galimybės, elektroninės paslaugos, bibliotekos teikiamos elektroninės 

paslaugos, saugus internetas. Iš viso per 2018 m. skaitmeninio raštingumo klausimais apmokyta ir 

konsultuota 560 vartotojų.  
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Mokymų klasėje vyksta  anglų kalbos mokymai (108 pamokos, kurias lankė 23 žmonės), o 

internetiniame forume „Pasvalys Library Goes English“ yra užsiregistravę 105 nariai.  

  Edukacinės programos. 2018 metais rajono bibliotekose buvo 68 veikiančios  edukacinės 

programos: VB – 18; padaliniuose – 50. Pravesta edukacinių užsiėmimų – 197, iš jų VB – 74; 

padaliniuose – 123. Viso  dalyvavusių edukacinėse programose – 4042; iš jų VB – 1948 ir 2094 

padaliniuose. 2018 metais buvo pateiktos 2 paraiškos  priemonei Kultūros pasas. Patvirtinta 1 paraiška –  

„Pasivaikščiojimas su Andersenu“.  2018 metais parengtos naujos edukacinės programos: „Iš paukštelių 

gyvenimo“; protmūšis-žaidimas „Istorija linksmai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir 

„Pėdsekystė“.  

Ekskursijos. Vyko 40 ekskursijų, kuriose dalyvavo 486 dalyviai. Ekskursijose buvo vestos 

Plungės, Skuodo, Telšių, Radviliškio, Šiaulių rajono, Kauno V. Kudirkos viešųjų bibliotekų 

darbuotojams, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ lankytojams, 

Grūžių globos namų auklėtiniams, Pasvalio lopšelių-darželių „Žilvytis“  ir „Liepaitė“ ugdytiniams,  

Pasvalio Svalios progimnazijos, Ustukių pagrindinės mokyklos mokiniams bei Pasvalio P. Vileišio 

gimnazijos gimnazistams, svečiams iš Latvijos Brunavos bibliotekos, Pasvalio Trečiojo amžiaus 

universiteto studentams, Pasvalio pasaulio pasvaliečių suvažiavimo dalyviams bei individualiems 

asmenims, besidomintiems biblioteka ir ypač jos kraštotyros veikla. Buvo supažindinama su viešąja 

biblioteka bei jos teikiamomis paslaugomis, Mariaus Katiliškio atminimo kambariu ir jame įrengtu 

informaciniu-edukaciniu terminalu, Jaunimo erdve „Mono arba Stereo“, skaitmeninimo įranga, Mokymo 

klase.  

Pasvalio P. Vileišio gimnazijos gimnazistai tęsė gražią tradiciją – Diena „ne mokykloje“, 

praleisdami visą dieną viešojoje bibliotekoje, susipažindami su biblioteka, jos veiklomis, naujomis 

paslaugomis, dalyvaudami edukaciniuose renginiuose (protmūšiai, žaidimų turnyrai ir kt.), leisdami laiką 

erdvėje „Mono arba Stereo“ ir  kūrybinėje laboratorijoje. 

 ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

Elektroninės paslaugos vartotojams teikiamos bibliotekos interneto svetainėje, kitose bibliotekos 

kuriamose interneto svetainėse: www.pasvaliodirva.lt, http://verslui.pasvalys.lt, http://edukacija.psvb.lt, 

http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt, forume „Pasvalys Library Goes English“, skirtame anglų kalbą 

besimokantiems vartotojams, „Facebook“ socialinio tinklo bibliotekos puslapiuose. Vartotojams buvo 

suteikta galimybė naudotis laisvai prieinamomis bei prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 

Bibliotekos interneto svetainė 

Bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt  teikiamos elektroninės paslaugos, leidžiančios 

vartotojams neišeinant iš namų naudotis bibliotekos paslaugomis ir informaciniais resursais: 

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/
http://www.psvb.lt/
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 Elektroniniame bibliotekos kataloge susirasti norimą knygą ir ją užsisakyti arba rezervuoti, 

jei knyga paimta kito skaitytojo. 2018 m. užsakyti 86 dokumentai.  

 Pasinaudoti bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis.  

 Susirasti visą reikalingą informaciją apie biblioteką: jos darbo laiką, darbuotojų kontaktus, 

teikiamas paslaugas ir pan. 

 Sekti bibliotekos naujienas, informaciją apie naujas knygas. 

 Pasinaudoti paslauga „Klausk bibliotekininko“ ir operatyviai gauti atsakymus į visus 

rūpimus klausimus. Informacinės paslaugos „Klausk bibliotekininko“ tikslas – suteikti trumpą 

informaciją vartotojams elektroniniu paštu. Elektroniniu būdu 2018 m. buvo gautos  1428 informacinės 

užklausos, iš jų 4 (2017 m. – 2) užklausos gautos per bibliotekų interaktyvių paslaugų portalą 

ibiblioteka.lt. 

 Pasinaudoti bibliotekos tinklalapiu kaip vartais į kitų Lietuvos ar užsienio šalių bibliotekų 

katalogus. 

 Naudotis tikslinėmis paslaugomis vaikams, bibliotekininkams). 

 Naudotis bibliotekos parengtais elektroniniais leidiniais (Pasvalio krašto istorijos ir 

kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ elektroninė versija).  

2018 m. bibliotekos interneto svetainėje apsilankė 252 (2017 m. – 204) virtualūs lankytojai.  

Interneto svetainė žemdirbiams 

2018 m. toliau buvo teikiamos elektroninės paslaugos 2011–2012 m. vykdyto projekto „Libr-A: Į 

pagalbą Pasvalio ūkininkams“ metu sukurtoje žemdirbiams skirtoje svetainėje www.pasvaliodirva.lt: 

 Visateksčiai Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ straipsniai žemės ūkio temomis; 

 Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus informacija; 

 Naudingų Lietuvos ir Pasvalio krašto interneto adresų katalogas;  

 Mokslininkų rekomendacijos žemdirbiams. 

2018 m. svetainėje apsilankė 4965 (2017 m. – 5986) virtualūs lankytojai. 

Interneto svetainė verslininkams 

Buvo teikiamos elektroninės paslaugos 2013–2014 m. vykdyto projekto „Tarpvalstybinio verslui 

palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ metu verslininkams skirtoje interneto svetainėje 

http://verslui.pasvalys.lt/: 

 Informacija apie bibliotekoje esančius verslininkams naudingus leidinius bei galimybė juos 

užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge.  

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
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 Informacija apie savivaldybės, privačių asmenų, verslininkų parduodamą, išnuomojamą, 

privatizuojamą ar bešeimininkį nekilnojamąjį turtą. Sudaryta galimybė patiems vartotojams 

(registruotiems) įkelti informaciją.  

 Katalogas „Pasvalio rajono verslo įmonės“. Pasvalio rajono įmonės sugrupuotos pagal 

veiklą. Pateikiamas įmonių veiklos sričių sąrašas. Pateikiami duomenys apie įmonę: kontaktai, veiklos 

rūšis, teikiamos paslaugos, interneto svetainė (jei yra), pageidautina vieta žemėlapyje. Galima paieška 

pagal pavadinimą, bet kokį žodį. 

 Interaktyvus investicinis gidas-žemėlapis „Verslo aplinka Pasvalio rajone“. Žemėlapis, 

kuriame nurodyti  objektai Pasvalio rajone, į kuriuos galima investuoti. 

 Informacija apie verslui skirtus renginius. Publikuojami renginių anonsai ir renginių 

archyvas. Sudaryta galimybė patiems vartotojams (registruotiems) įkelti informaciją. 

Sudaryta galimybė informaciją prenumeruoti RSS, užsiregistravusiems vartotojams galimybė 

užsiprenumeruoti naujienlaiškį. 

2018 m. svetainėje apsilankė 1306 (2017 m. – 4000) virtualūs lankytojai. 

Interneto svetainė edukatoriams 

Interneto svetainė edukatoriams http://edukacija.psvb.lt, skirta skaitmeninės kompetencijos 

ugdytojams. Joje jie gali dalintis savo žiniomis ir patirtimi, talpinti sukurtas mokymo programas, 

pamokų planus, praktines užduotis, pateiktis ir kitą informaciją, naudingą ugdymo procesui.  

Svetainės skiltyje „Aktualijos“ talpinama informacija apie skaitmeninės kompetencijos ugdymo 

naujoves, informacija apie svetainės turinio papildymus, naujų edukacinių programų anonsai, skiltyje 

„Edukacija“ pateikiamos bibliotekos sukurtos edukacinės programos (visa medžiaga), suskirstytos į 

kelias kategorijas skirtingo amžiaus ir poreikių vartotojams. Be to, pateikiama informacija apie projektą, 

yra skiltis apie svetainę: ką joje galima rasti ir kaip naudotis. 

2018 m. svetainėje apsilankė 6678 (2017 m. – 9156) virtualūs lankytojai. 

Anglų kalbos forumas 

2014 m. lapkričio mėn. bibliotekos darbuotoja Juratė Genytė pradėjo vartotojus mokyti anglų 

kalbos. Bibliotekos kuriamoje interneto svetainėje http://edukacija.psvb.lt/ buvo sukurtas anglų 

kalbą besimokantiems vartotojams skirtas forumas „Pasvalys Library Goes English“. Forumą 

administruoja skyriaus vedėja Rita Bedulytė, forumo moderatorius – metodininkė viešiesiems 

ryšiams ir rinkodarai Juratė Genytė. Forume besimokantys anglų kalbos vartotojai gali tobulinti 

savo kalbos įgūdžius, atlikti namų darbus, gauti įvairios naudingos informacijos apie anglų kalbos 

gramatiką ar leksiką.   

Vartotojams buvo teikiamos konsultacijos kaip prisijungti prie forumo ir juo naudotis. 

http://edukacija.psvb.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
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Duomenų bazės 

Interneto skaitykloje vartotojai turėjo galimybę naudotis laisvai prieinamomis ir 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 

Nemokamos lietuviškos duomenų bazės: 

 Bibliotekos elektroninis katalogas. 

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas. 

 Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas. 

 Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. 

 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazės 1994–2002m. (archyvas) 

CD. 

 Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė. 

 Lietuvos respublikos Seimo Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų 

paieška. 

Prenumeruojamos duomenų bazės: 

 „EBSCO Publishing“ duomenų bazių paketas. 

 Naxos Music Library. 

 Lietuviška teisinė duomenų bazė INFOLEX. 

 „Vyturio“ skaitmeninių knygų vaikams ir jaunimui biblioteka. 

Duomenų bazėmis bibliotekos vartotojai naudojosi nelabai aktyviai. Pagrindinės priežastys – 

nėra poreikio bei anglų kalbos žinių trūkumas.  

                             VII. METODINĖ VEIKLA 

           Viešoji biblioteka bendradarbiauja su kitų žinybų bibliotekomis,  teikia praktinę, teorinę pagalbą 

miesto, kaimo ir kt. žinybų  bibliotekininkams. Rūpinasi bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų reklama, 

skleidžia bibliotekininkystės naujoves. Siekia, kad bibliotekininkai naudotųsi profesinio lavinimosi 

galimybėmis, skatina darbuotojų profesinį, kūrybinį, kultūrinį tobulėjimą. Bibliotekos veiklos kokybei  

lemiamą reikšmę turi darbuotojo išsimokslinimas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, aktyvus 

dalyvavimas bendruomenės gyvenime.  

     Bibliotekoje, įvykus struktūriniams pakeitimams, siekiant sudaryti  geresnes sąlygas 

vartotojams ir darbuotojams, išvengti kai kurių funkcijų dubliavimo, efektyvesnės veiklos ir geresnio 

mikroklimato – nuo 2018 m. vasario 1 d.  pradėjo veiklą naujas centras, sujungęs Skaitytojų 

aptarnavimo, Vaikų literatūros, Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius į vieną centrą – 

Vartotojų aptarnavimo centrą, kurį sudaro: Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyrius bei 

Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius. Etatų skaičius – 12: 1-centro vedėja, 2-vyriausieji 
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bibliotekininkai, 5-vyresnieji bibliotekininkai, 1-bibliotekininkas, 2-vyriausieji bibliografai ir 1-

vyresnysis bibliografas. Taip pat nuo vasario 1 d. veiklą pradėjo naujas bibliotekos padalinys –  Atviras 

jaunimo centras: 1 etatas vyriausiasis specialistas (socialinis pedagogas). 

Bibliotekoje kiekvieną savaitę vyksta direkciniai pasitarimai, o kartą per mėnesį – visų 

darbuotojų pasitarimai – Metodinės dienos, kuriuose analizuojama struktūrinių padalinių ir bendroji 

bibliotekos veikla. Administracija,  pagal kompetenciją, savo posėdžiuose nagrinėja bibliotekos veiklos 

klausimus, kai nebūtina kviesti visuotinio darbuotojų pasitarimo. Per ataskaitinius metus įvyko 53 

susirinkimai: 7 Metodinės dienos; 14 administracijos posėdžių, 30 direkcinių pasitarimų; 2 visuotiniai 

darbuotojų pasitarimai dėl Viešosios bibliotekos struktūros pakeitimų ir darbuotojų veiklos vertinimo ir 

dėl  Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos.  

Rajono bibliotekų darbuotojų profesionalumui ugdyti kasmet organizuojami  seminarai, į kuriuos 

kviečiami ir mokyklų bibliotekininkai, Metodinės dienos, mokymai, stažuotės ir kt. kvalifikaciniai 

renginiai. Rajono bibliotekininkai taip pat aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir už 

bibliotekos ribų. 

 Pasvalio Mariaus  Katiliškio viešosios bibliotekos  surengti seminarai. 

Balandžio 24 d. vyko seminaras „Emocinis raštingumas meno terapijos kontekste“, kurį vedė 

Daiva Čeponienė, Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės 

gimnazijos psichologė. Bibliotekininkai, pasitelkiant meno terapiją – kūrybinį darbą su moliu, mokėsi 

atpažinti ir reikšti savo emocijas, jas valdyti ir susitvarkyti su darbe iškylančiais psichologiniais, 

bendravimo su bibliotekos paslaugų vartotojais sunkumais.  

Lapkričio 23 dieną VB Vartotojų aptarnavimo centras kartu su Inovacijų, metodikos ir 

informacijos išteklių centru surengė seminarą bibliotekų darbuotojams „Mokymosi galimybės“, skirtą 

2018 metų Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Seminare savo darbo 

patirtimi ir inovacijomis dalinosi Šiaulių apskr. P. Višinskio, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus, Pasvalio 

M. Katiliškio viešųjų bibliotekų bei Pasvalio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistai. Seminare 

nagrinėtos šios temos: „Andragogika“ – virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams, sensoriniai 

skaitymai ir skaitytojų klubai bibliotekoje. Buvo pristatytas Pasvalio rajono suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir mokymosi poreikių tyrimo rezultatai bei skaitmeninių įgūdžių situacijos Lietuvoje 

tendencijos ir iššūkiai. Pristatymą parengė Pasvalio rajono suaugusiųjų švietimo tarnybos specialistai 

kartu su VB darbuotojais R. Bedulyte ir A. Balčiūniene.  IMIIC vyr. metodininkė R. Baltrukienė skaitė 

pranešimą apie bendravimo su  specialių poreikių turinčiais lankytojais ypatumus, parengtą pagal 

psichologės-psichoterapeutės doc. Agnės Jurgaitytės-Avižinienės pateiktą medžiagą. VB darbuotojos V. 

Gabrienė ir R. Bedulytė pasidalino Danijos bibliotekų, o direktorė D. Abazoriuvienė – Graikijos 

bibliotekų patirtimi, teikiant paslaugas bendruomenei.  
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 Kvalifikacinės kelionės. 

Be seminarų, rajono bibliotekininkai kasmet dalyvauja ir kvalifikacinėse kelionėse. Vasario mėn. 

organizuota kvalifikacinė išvyka į Vilniaus knygų mugę, kurioje dalyvavo 40 viešosios bibliotekos, 

padalinių bei mokyklų bibliotekininkų. 

Rugsėjo 28 dieną rajono bibliotekininkai dalyvavo kvalifikacinėje – pažintinėje kelionėje „Vydūno 

takais“. Kelionės metu aplankėme renovuotą Pagėgių Vydūno viešąją biblioteką, domėjomės kolegų 

veikla ir jų darbo naujovėmis. Iš bibliotekos keliavome į žymaus Mažosios Lietuvos spaustuvininko 

Martyno Jankaus muziejų ir spaustuvę, aplankėme Bitėnų kapines, kuriose palaidoti žymūs lietuvininkai, 

taip pat ir filosofas Vydūnas. Kultūrinę – pažintinę programą tęsėme, aplankydami Rambyno kalną, 

Vilkyškius, Viešvilės žuvitakį ir parką, Smalininkų vandens matavimo stotį.  

 Vartotojų aptarnavimo centro darbuotojos V. Gabrienė, R. Bedulytė ir bibliotekos direktorė D. 

Abazoriuvienė rugsėjo mėn. lankėsi Danijos bibliotekose, domėjosi danų patirtimi darbe su vaikais ir 

jaunimu, ugdant jų verslumo įgūdžius, o spalio mėn. bibliotekos direktorė pagal LSVB projekto 

„Bibliotekų tvarumui: tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai tarp Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo 

ir turizmo sektorių“ programą lankėsi Graikijos bibliotekose, kur pristatė Lietuvos viešųjų bibliotekų 

veiklą ir sėmėsi patirties Graikijos bibliotekose, teikiant paslaugas bendruomenei. 

Grupė VB ir padalinių darbuotojų balandžio mėn.  lankėsi  Jiecavos (Latvija) viešojoje bibliotekoje 

bei jos padaliniuose ir Jiecavos Atvirame jaunimo centre, kur domėjosi bibliotekų ir jaunimo centro 

veikla, dirbant su jaunimu. 

Taip pat viešosios bibliotekos darbuotojai 2018 metais lankėsi Anykščių L. ir S. Didžiulių, 

Ignalinos, Pakruojo J. Paukštelio viešosiose bibliotekose, Kupiškio atvirame jaunimo centre, domėjosi jų 

darbo patirtimi ir naujovėmis. 

 Kiti kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Pasvalio rajono bibliotekininkai savo profesines kompetencijas tobulino ir Panevėžio apskr. G. 

Petkevičaitės-Bitės bibliotekos (tarptautinis simpoziumas „Inovatyvios edukacinės praktikos 

bibliotekininko darbe. Edukacinės veiklos iššūkiai ir galimybės“, „Bibliotekų paslaugų prieinamumas 

socialiai pažeidžiamų grupių vartotojams“), projekto „Prisijungusi Lietuva“ („IRT kūrybinės dirbtuvės“ 

ir kt.), Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (projekto „Lietuvos bibliotekų specialistų 

elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“ mokymai ir kt.), Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų („Atviri atminties namai: edukacija suaugusiųjų holistiniam 

ugdymui(si) sprendžiant benamystės problemas“), Švietimo mainų paramos fondo (konferencija 

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikis ir poveikis Lietuvoje“), VŠĮ Tyrimų ir mokymo centro  

(mokymų kursai „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, „Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimas“), „Pasvalio rajono švietimo pagalbos tarnybos 
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(seminaras „Kaip išvengti perdegimo darbe? Psichologinės savipagalbos ABC“ ir kt.), Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotame seminare Vilniuje „Lietuvos viešųjų 

bibliotekų patirtis ir raidos perspektyvos“ bei kitų institucijų organizuotuose mokymo, kvalifikacijos 

kėlimo, patirties pasidalinimo renginiuose. 

 Nuotoliniai mokymai. 

3 VB darbuotojai – V. Samulėnienė, A. Balčiūnienė ir N. Banelienė dalyvavo nuotoliniuose PAVB 

mokymuose „Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose“. 

Per 2018 metus savo kvalifikaciją seminaruose, mokymuose ir kursuose, vykusiuose už Pasvalio 

M. Katiliškio viešosios bibliotekos ribų dalyvavo apie 40 darbuotojų. Kaimo padalinių darbuotojai 

aktyviai dalyvauja ir bendruomenių, VVG, NVO bei kitų organizacijų rengiamuose mokymuose, 

seminaruose bei paskaitose. 

 Studijos aukštosiose mokyklose. 

2018 metais trys kaimo bibliotekų darbuotojos studijavo aukštosiose mokyklose: Nakiškių kaimo 

bibliotekos bibliotekininkė A. Aleliūnienė – Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Bibliotekos informacijos 

išteklių studijų programoje; Diliauskų kaimo bibliotekos bibliotekininkė J. Janonė ir Dagių kaimo 

bibliotekos bibliotekininkė A. Brazauskaitė-Velmunskienė – Panevėžio valstybinėje kolegijoje. 

 Naujų darbuotojų mokymai. 

2017 metų pabaigoje ir per 2018 metus į kaimo padalinius buvo priimti 5 nauji darbuotojai. Jiems 

buvo organizuojami mokymai-stažuotės viešojoje bibliotekoje, taip pat VB darbuotojai vyko į padalinius 

apmokyti naujų darbuotojų vietoje. Iš viso suorganizuoti 5 mokymai atskiruose VB skyriuose pagal 

darbo specifiką ir mokymai vietoje 9 išvykų metu. 

 Darbuotojų pasitarimai – Metodinės dienos. 

2018 metais įvyko 7 darbuotojų pasitarimai – metodinės dienos, kuriuose dalyvavo Pasvalio VB ir 

jos padalinių darbuotojai. Jų metu buvo aptariami svarbūs bibliotekų veiklos klausimai, dalintasi 

patirtimi ir bibliotekų darbo naujienomis, metodinėmis rekomendacijomis, vyko atskirų inovatyvių 

veiklų, edukacijų, naujų knygų pristatymai, paskaitas skaitė VB centrų darbuotojai ir kviestiniai lektoriai 

iš VPGT Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, AB Swedbank Pasvalio skyriaus, Pasvalio 

visuomenės sveikatos biuro ir kt. Pasitarimų metu nagrinėtos šios temos: 

- VB padalinių veiklos planų ir ataskaitų, bibliotekų veiklų vykdymo, aktualių įvykių analizės ir 

aptarimai; 

- darbuotojų veiklos vertinimo už 2017 metus rezultatai; 

- 2017 m. konkurso VB padaliniams „Edukacinė programa bibliotekoje“ analizė; 

- 2017 m. kraštotyrinės veiklos VB padaliniuose analizė; 
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- atnaujinto M. Katiliškio kambario pristatymas ir interaktyvaus terminalo  išbandymas bei parodų 

viešojoje bibliotekoje pristatymas; 

- kompiuterinio raštingumo ir kitų bibliotekinio darbo mokymų organizavimas; 

- dalyvavimas tarpregioninio projekto „Skaitymo iššūkis: vasara su knyga“ veiklose: registracijos, 

pagalbos skaitytojams, dalyvaujantiems iššūkyje, iškilusių sunkumų aptarimas ir pasidalinimas gerąja 

patirtimi; rezultatų ir pasiekimų viešinimas, apdovanojimai, dalyvavimas baigiamajame renginyje ir kt. 

klausimai; 

- projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslų, uždavinių pristatymo ir veiklos viešinimo, bendruomenių 

registracijos į projektą, renginių aptarimai; 

- kompiuterinio raštingumo ir kitų bibliotekinio darbo mokymo organizavimas; 

- pagrindinių metinių renginių planavimas, vykdymas ir jiems skirtų lėšų panaudojimas, renginių 

sąmatų pildymas ir atskaitomybė; 

- pasikeitusių bibliotekos veiklą, vidaus darbo tvarką, mokamas paslaugas ir kitus darbus 

reglamentuojančių dokumentų, dokumentų formų apžvalgos ir supažindinimai; 

- informacija apie Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programą ir Skaitymo skatinimo 

programos 2019-2021 metų veiksmų planą bei joje numatytų veiksmų panaudojimą, planuojant kaimo 

bibliotekų metinę veiklą; 

-  metodinių išvykų į kaimo padalinius ir suteiktų konsultacijų apžvalga; 

- metinės inventorizacijos rezultatų apžvalga; 

1.10. Pranešimai. Metodinės rekomendacijos. 

Siekiant užtikrinti, kad bibliotekų darbuotojai neatsiliktų nuo bibliotekininkystės aktualijų, 

bibliotekų veiklos, literatūros renginių ir knygų naujienų bei svarbių įvykių, 2018 metais buvo parengta 

10 pranešimų, metodinių rekomendacijų ir naujų leidinių pristatymų.  

Kartą į ketvirtį metodinių dienų metu darbuotojams pristatomos  metodinės ir profesinės literatūros 

apžvalgoss, įtraukiant spaudinius ir elektroninius leidinius. Vasaros laikotarpiu metodinės dienos 

nevyko, todėl rengėme aktualių straipsnių sąrašus su trumpomis anotacijomis, kurie išsiųsti bibliotekoms 

el. paštu. Iš viso buvo parengtos 4 apžvalgos. 

Kiti leidiniai ir metodinės rekomendacijos, pristatyti metodinių dienų metu: 

- Elektroninis leidinys „Edukacinė veikla bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“; 

- Rekomendacijos dėl planšetinių kompiuterių panaudojimo kaimo bibliotekų veikloje; 

- Dalyvavimo projekto „Vasaros skaitymo iššūkis“, jo eigos ir rezultatų viešinimo, supažindinimo 

su rezultatais  metodinės rekomendacijos; 

- Katalogo „100 knygų vaikams ir Lietuvai“ pristatymas; 
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- Metodinės priemonės „Bibliografinių nuorodų ir jo sąrašo sudarymas. Dažniausiai pasitaikančių 

bibliografinio aprašo klaidų nagrinėjimas“ pristatymas; 

- Rekomendacijos dėl mobilios kūrybinės laboratorijos panaudojimo kaimo bibliotekose. 

- Sudaryti 3 žymių datų ir sukakčių kalendoriai: 2019 metų minėtinų datų ir sukakčių Lietuvoje ir 

pasaulyje; 2019 m. vaikų literatūros datų; Pasvalio krašto 2019 m. įžymių datų ir sukakčių.  

 Gerosios praktikos pavyzdžiai 

Metodinių dienų metu rajono bibliotekininkams pristatomos užsienio ir  Lietuvos bibliotekų 

gerosios praktikos pavyzdžiai, bibliotekų veiklos naujienos, edukacinių užsiėmimų pavyzdžiai, renginių 

pasiūlymai, patys darbuotojai dalijasi geros praktikos pavyzdžiais:  Joniškėlio miesto bibliotekos vedėja 

R. Namikienė papasakojo apie konkursinę edukacinę programą „Mindaugo karūna“, o Pumpėnų kaimo 

bibliotekos darbuotoja V. Čeponienė pristatė savo edukacinę programą „Šventinių atvirukų atsiradimo 

istorija ir jų gaminimas“; apie dalyvavimo skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ sėkmę ir sunkumus, VB 

kūrybinės laboratorijos kelionę po rajono bibliotekas, virtualios realybės akinių panaudojimo galimybes 

vaikų edukacijai – dalinosi Ustukių, Pušaloto, Jurgėnų, Pajiešmenių, Švobiškio kaimų ir Joniškėlio m. 

bibliotekų  darbuotojai ir viešosios bibliotekos IT specialistas V. Skvireckas; savo dalyvavimo 

regioniniame projekte „Aukštaitijos etnokilimas“ patirtimi bei įspūdžiais iš baigiamojo šios akcijos 

renginio – išvažiuojamojo seminaro Anykščių viešojoje L. ir S. Didžiulių bibliotekoje dalinosi VB Vaikų 

erdvės vyriausioji bibliotekininkė L. Markevičienė.   

 Metodinės išvykos į VB padalinius. 

Per 2018 metus aplankyti visi VB padaliniai. Į Joniškėlio miesto ir kaimo bibliotekas iš viso vykta 

42 kartus. Vidutiniškai kiekvienas VB padalinys  aplankytas po 2-3 kartus per metus. Metodinių išvykų 

metu tikrinti šie bibliotekų darbo aspektai: 

- bibliotekų darbo apskaitos vedimas – dienoraščių pildymas, skaitytojų formuliarai; 

- darbas su LIBIS sistema; 

- bibliotekos fondo būklė – tvarkymas, apipavidalinimas, savalaikis susidėvėjusios literatūros 

nurašymas; 

- bibliotekos renginiai ir parodos, jų profesionalumas, planuose numatytų veiklų vykdymas; 

- vartotojams skirtų informacinių technologijų panaudojimas bibliotekoje, kitų paslaugų teikimas; 

- darbą reglamentuojančių dokumentų laikymasis, skaitytojams reikalingų dokumentų (taisyklių, 

tvarkų aprašų, paslaugų sąrašų ir kt.) pateikimas bibliotekoje; 

- naujai priimtų darbuotojų apmokymas ir konsultavimas vietoje; 

- anksčiau duotų įpareigojimų ir darbų vykdymas; 

- bibliotekos inventoriaus tvarkymas ir apsauga; 

- bendras bibliotekos estetinis vaizdas, tvarka ir švara. 
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Taip pat metodinių išvykų metu visos bibliotekininkės gavo konsultacijas ir realią pagalbą, kuri 

buvo reikalinga tuo metu. Buvo atliekami informacinių technologijų atnaujinimo darbai, gedimų 

šalinimas, apsaugos sistemų tikrinimas, nurašytų spaudinių išvežimas, atlikta metinė turto 

inventorizacija, fondo perdavimai ir patikrinimai bei kiti darbai. 

 Konkursas VB padaliniams. 

Siekiant VB padalinių darbuotojų aktyvumo, iniciatyvumo, naujų idėjų ir darbo formų 

panaudojimo bibliotekų veikloje, darbuotojų profesionalumo ugdymo, 2018 metais VB padaliniams 

buvo organizuotas konkursas „Renginys, skirtas Valstybės atkūrimo 100-mečiui“, kuriuo siekiama 

paminėti svarbią sukaktį,  organizuojant  įvairius renginius, įprasminančius  Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį ir skatinti domėjimąsi savo valstybės istorija, kultūra, ugdyti tautinę savimonę, pagarbą tautai ir 

valstybės tradicijoms. Buvo parengti konkurso nuostatai, vertinimo kriterijai, sudaryta vertinimo 

komisija. Konkurse dalyvavo 28 kaimo padaliniai ir Joniškėlio miesto biblioteka. Buvo vertinamas 

darbuotojų kūrybiškumas, išradingumas, originalumas, krašto istorinės, literatūrinės, etnografinės 

medžiagos panaudojimas, dalyvių  užimtumas ir aktyvumas, renginio apipavidalinimas, pristatymas, 

bendradarbiavimas su kitomis  institucijomis ir bendruomene, renginio sklaida. Suvedus konkurso 

rezultatus, I vietą laimėjo Gulbinėnų kaimo biblioteka, II vietą pasidalino Kriklinių ir Namišių kaimo 

bibliotekos, III vietą – Jurgėnų, Nairių ir Krinčino kaimo bibliotekos, paskatinamaisiais prizais 

apdovanotos Deglėnų, Meškalaukio kaimo bibliotekos, Vaškų V. Zaborskaitės ir Joniškėlio miesto 

bibliotekos.  

Atsižvelgus į ateinančių metų aktualijas, 2019 m. nutarta organizuoti konkursą „2019-ieji – 

Vietovardžių metai bibliotekos veikloje“, kuriuo siekiama Paminėti 2019-tuosius kaip Vietovardžių 

metus,  organizuojant  įvairias veiklas, įprasminančias  savo krašto etnologinį, lingvistinį, istorinį ir 

kultūrinį palikimą, saugotiną kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalį, o taip pat skatinti 

domėjimąsi savo krašto (apylinkės, kaimo) istorija, kultūra, etnografiniu palikimu, ugdyti tautinę 

savimonę, puoselėti išlikusių ir jau išnykusių gyvenamųjų vietų vardų reikšmę ryšiams su tėvų ir 

protėvių žeme. Metų pabaigoje buvo parengti konkurso nuostatai su rekomendacijomis, vertinimo 

kriterijais, paskirta vertinimo komisija. 

Ataskaitiniais metais 51 profesionalus bibliotekininkas ir 6 kvalifikuoti specialistai kėlė 

profesinę kvalifikaciją, kai kurie po keletą kartų. 

        Aktyvindami bibliotekų veiklą, stiprinome ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, 

mokyklomis,  draugijomis, bendruomenėmis ir kitomis institucijomis. Konsultavome kaimo 

bibliotekininkus rašant projektus,  dalyvaujant konkursuose. Parengtos 7 metodinės rekomendacijos: 

personalinių jubiliejų datų kalendoriai – 3, 2 scenarijai: Bibliotekininko dienos ir  bibliotekininkų 
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sąskrydžio;  2 konkursiniai nuostatai:    rajono bibliotekininkams „Renginio, skirto Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui“  ir Pasvalio kraštiečių bendrijos konkursui.  

Suorganizuotas X Aukštaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydis „Spindulys esti begalinės 

šviesos!“, kuriame dalyvavo 8 regiono komandos: Biržų rajono, Ignalinos rajono, Kupiškio, Panevėžio 

apskrities, Panevėžio rajono, Panevėžio miesto, Rokiškio rajono ir  Zarasų viešosios bibliotekos ir  

Žemaitijos regiono bibliotekų jungtinė komanda.  Sąskrydis vyko Vydūno dvasia: rimtai ir nerimtai 

gilinomės į sveiką mitybą, skanavome vieni kitų patiekalus, darėme pratimus kūnui ir protui, rungėmės 

rungtyse, šokome drauge su tautinių šokių grupe „Apynėlis“ ir grupės vadove Nida Sakalauskiene, o 

vakare stebėjome „Ugnies valdovų“ fejerverkų ir liepsnų šou.  
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2018 metais  bibliotekos darbuotojo apdovanojimą  „Skruzdė 2017“ gavo  Rita Baltrukienė, 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro 

vyriausioji metodininkė. O Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skelbtame konkurse 

Kūrybiškiausia biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje –  pripažinta Pasvalio M. 

Katiliškio VB Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

darbuotojai gavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Padėką už akcijos „Knygų Kalėdos“ palaikymą ir 

draugystę. 

           Bibliotekininkų profesionalumui kelti komplektuojamas metodinės literatūros fondas.  2018 m. jis 

papildytas 25 egz. ir sudaro 769 egz. Tai literatūra ne tik bibliotekininkystės, bet ir vadybos, projekto 

rengimo, planavimo, kalbotyros, enciklopedijos, žodynai, žinynai. 

Bibliotekininko darbo aktualijos talpinamos bibliotekos tinklalapyje www.psvb.lt.   

Biblioteka dalyvauja Nacionalinėje savanorystės programoje,  yra akredituota ir įtraukta į 

duomenų bazę www.buk-savanoriu.lt 

Biblioteka bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba ir yra projekto „Atrask save“ partnerė. 2018 

metais viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose savanoriavo 26 savanoriai. Viso rajono bibliotekose 

sutelkta – 206 savanorių. 

Nuo 2014 metų VB ir kaimo bibliotekose  pildomas  elektroninis bibliotekos dienoraštis.  

       Bendradarbiaujant su Pasvalio kraštiečių bendrija buvo suorganizuotas konkursas-paroda  „Pasvalio 

krašto žmonių 1918-1940 m. apdovanojimai“. 

    Užsienio ryšiai 

Biblioteka palaiko ryšius su Latvijos Respublikos Bauskės ir Iecavos ir su savo regiono (Biržų, 

Panevėžio, Pakruojo r.) bibliotekomis. Bibliotekininkai važiuoja vieni pas kitus dalijasi patirtimi, 

dalyvauja seminaruose, skaito pranešimus, kartu įgyvendina projektus. Biblioteka įvairioms veikloms yra 

sutelkusi per 50 partnerių. Užmegzti ryšiai su Graikijos, Marselio (Prancūzija) biblioteka, Slovėnijos, 

Suomijos, Danijos,  Ukrainos, Portugalijos ir Lenkijos viešųjų bibliotekų asociacijomis. Direktorės D. 

Abazoriuvienės apsilankymas Graikijos, Portugalijos, Suomijos, Danijos bibliotekose sudarė galimybę 

http://www.psvb.lt/
http://www.buk-savanoriu.lt/


 89 

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, rūpintis bibliotekos pristatymu užsienyje, perimti iš kolegų naują, 

įdomią patirtį bei pasidalinti savąja. Įgyvendinant tarptautinį  Pasvalio ir Bauskės (Latvija) savivaldybių 

projektą „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose 

kūrimas“ D. Abazoriuvienė, R. Bedulytė, V. Gabrienė lankėsi Danijos bibliotekose, susipažino su Danijos 

bibliotekų veiklomis, dalijosi gerąja patirtimi. Grupė rajono bibliotekininkų dalyvavo išvažiuojamajame 

geros patirties seminare Jiecavoje (Latvija), domėjosi jaunimo užimtumu ir veiklomis atvirame jaunimo 

centre. 

Dalijimasis gerąja patirtimi. Bibliotekos direktorė D. Abazoriuvienė ir IMIIC vyriausioji 

metodininkė R. Baltrukienė skaitė pranešimus „Bibliotekos erdvių įveiklinimas vaikų ir jaunimo verslumo 

ugdymui“ ir „Bibliotekininkas – vaikų ir jaunimo verslumo ugdymo mentorius“  (gruodžio 10 d., Švietimo 

ir mokslo ministerija, Vilnius); Direktorės perskaityti pranešimai: „XXI amžiaus visuomenė: iššūkiai 

Lietuvos bibliotekoms“ (spalio 2 d., Atėnai, tarptautinė konferencija „XXI amžiaus iššūkiai 

bibliotekoms“), „Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos patirtis ir jos sklaida 2015–2018 

metais“ (balandžio 19 d., Vilnius), „Susitikimai ir dialogai Graikijoje“ (lapkričio 20 d., Nac. M. Mažvydo 

biblioteka, tiesioginė video transliacija), „Senjorų informacinių įgūdžių poreikis viešojoje bibliotekoje“ 

(Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ 

konferencija, spalio 26 d., Vilnius), taip pat parengtas tiesioginės transliacijos „Tarptautinis dialogas tarp 

Lietuvos ir Graikijos kultūros, švietimo ir turizmo sektorių“ scenarijus, moderuota transliacija. 

Tvirti ryšiai biblioteką sieja su užsienyje gyvenančiais lietuviais:  prof. Algiu Mickūnu,  Živile ir 

Žilvinu Ramašauskais.  

Susirašinėjimo dėka bibliotekos Rankraštynas ir Dovanotų knygų fondas pasipildo laiškais, 

rankraščiais, fotonuotraukomis, įvairiais dokumentais ir knygomis.  

VIII. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE  

2018 m. Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka iš įvairių finansuojančių institucijų gavo dalinį 

finansavimą 5 projektams, kurie buvo įgyvendinami tais pačiais 2018-aisiais metais. Iš viso gauta 13507 

eurai. Dalinį finansavimą skyrė: 

Lietuvos Kultūros taryba prie LR kultūros ministerijos  (8600 Eur),  

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (1000 Eur),  

Pasvalio rajono savivaldybė (500 Eur),   

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (3407 Eur). 

Taip pat 2018 m. Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka pateikė 5 projektų, kurie bus 

įgyvendinami 2019 metais,  paraiškas. Finansavimas gautas visiems 5 projektams, preliminari suma 

28024 Eur. 
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Buvo tęsiamos 5 tęstinių projektų veiklos. Bibliotekos darbuotojai prisideda įgyvendinant Pasvalio 

rajono savivaldybės tęstinį projektą „Business Bag“ (2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir 

Lietuvos programa). Projektas  įgyvendinamas 2017–2019 m. 

2018 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

Europos dienos šventės projektas „Atveriame EUROPĄ“. 

Pateiktas Europos komisijos atstovybei Lietuvoje. Dalinis finansavimas – 1000 Eur. Projektas 

įgyvendintas 2018 m. gegužės mėn. 

Šventės tikslas buvo skatinti Pasvalio miesto gyventojus švęsti Europos dieną, pristatyti Lietuvos ir 

Europos kultūros paveldą. 

Gegužės 7–11 d. 10–18 val. vyko informacinė akcija „Pažink Lietuvą ir Pasvalį per 

Pasvalią“ Pasvalio viešosios bibliotekos erdvėse. Pasvalio bibliotekos lankytojus šventinę Europos 

dienos savaitę bibliotekos II a. fojė TV ekrane „pasitiko“ filmukas, pristatantis kruopščiai 

bibliotekininkų kuriamą e. biblioteką „Pasvalia“ (www.pasvalia.lt), kurioje jau dešimtus metus krašto, 

Lietuvos ir pasaulio šalių vartotojams teikiama laisva, nemokama, interaktyvi prieiga prie vieno Šiaurės 

Lietuvos regiono – Pasvalio krašto – suskaitmeninto kultūros paveldo. 

Visos šventinės savaitės metu buvo galima apžiūrėti M. Katiliškio viešosios bibliotekos Interneto 

skaitykloje (II a.) eksponuojamą parodą, skirtą Europos dienai „Mes – Europa“. 

Gegužės 10 d., ketvirtadienį,  13.00 val.  Pasvalio specialiosios mokyklos kiemelyje vyko amatų 

paroda-mugė „Iš senolių skrynios“, kurioje dalyvavo Pasvalio specialioji mokykla, Pasvalio 

specialiosios mokyklos Socialinis globos padalinys, Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“, Pajiešmenių 

pagrindinė mokykla, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Pasvalio r.  

Grūžių vaikų globos namai, Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir 

neįgaliesiems, „Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos centras „Visada kartu“, Pasvalio Šv. Jono 

Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, Pasvalio muzikos mokykla. Į vykstančią parodą rinkosi gausi 

Pasvalio miesto bendruomenė. Vieni nuo kitų rankdarbiai skyrėsi savo formomis, spalvomis, tekstūromis 

ir naudojimo būdais. Žiūrovai galėjo pamatyti kaip rankdarbiai yra gaminami, kiek reikia laiko ir 

kantrybės jiems pagaminti. Žiūrovai aktyviai uždavinėjo klausimus apie rankdarbių gaminimo procesą o 

kūrėjai mielai pasidalino jų gaminimo ypatybėmis.  

Iš amatų parodos-mugės šventė persikėlė į Pasvalio miesto aikštę, kurioje Pasvalio miesto 

gyventojų laukė šventinis renginys „Tegul Lietuvos trispalvė vienija mus!“. Renginyje buvo 

eksponuojama vaikų piešinių paroda „Pasvalys pasitinka ES“.  Pasvalio miesto gyventojai buvo 

kviečiami sudalyvauti akcijoje, kuri skatino prisiminti savo mezgimo įgūdžius ir taip prisidėti mezgant 

Lietuvos šimtmečio juostą. Kol vieni mezgė, kiti  stebėjo LABAITEATRO teatralizuotą 

koncertą „Aplink pasaulį 2“, kuris džiugino pačius mažiausius žiūrovus ir jų tėvelius. „Aplink pasaulį 2“ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pasvalia.lt%2F&h=ATONNk3c8nUUDuLvEdMrh-6Wgsfhnuo273NZHWpxI3aQlYdVWuVHr11o8MdVt_8hMUCI9afmSxwoGK8DeGIn7CmMP3ZO1AinmWSSzOxxtngf1qYm4EU-
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– tai improvizuota 55 minučių kelionė aplink pasaulį, kurioje daug muzikos, fantazijos šėlsmo ir 

žaidimų. Mažieji žiūrovai patys tapo šios kelionės dalyviais, laivo, lėktuvo kapitonais ir netgi aplankytų 

šalių gyventojais. „Aplink pasaulį 2“ tikslas – supažindinti vaikus su kitomis pasaulio šalimis, skatinti 

vaikų smalsumą geografijai, šalių papročiams, auginti patriotizmą bei meilę gimtinei. Teatralizuoto 

koncerto-žaidimo metu mažieji keliautojai patyrė įvairių nuotykių, susipažino su labai skirtingų kultūrų 

žmonėmis, išmoko dainų ir žaidimų. Po šio nuotaikingo koncerto visi Pasvalio miesto gyventojai 

dalyvavo šventinėje akcijoje, kurios metu buvo kuriama „Šimtmečio nuotrauka-nuotaika“. Lietuvos 

šimtmečio numegzta juosta nebuvo pamiršta – ją visi ištiesė bendrai nuotraukai. Miesto gyventojai 

susivienijo bendram tikslui –  įamžinti šimtmečio nuotaiką nuotraukoje.  

Šventė buvo užbaigta Jaunimo erdvės protmūšiu „Aš – Lietuva – Europos sąjunga“, kuriame 

moksleiviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą. Jaunimas su dideliu susidomėjimu, 

sumaniai atsakinėjo į klausimus. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.  

 

 

Ruošiame vaikų piešinių parodą 
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Amatų paroda-mugė „Iš senolių skrynios“ 

 

  

Šventinio renginio „Tegul Lietuvos trispalvė vienija mus!“ akimirkos 
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„Šimtmečio nuotrauka-nuotaika“ 

 

Europos diena Pasvalio rajone praėjo linksmai ir nuotaikingai. Iš viso įvairiuose – informaciniuose, 

edukaciniuose-kūrybiniuose bei pramoginiuose renginiuose – apsilankė apie 800 dalyvių, kurie sužinojo 

nūdienos aktualijas apie Europos Sąjungą, paminėjo 2018-uosius Europos kultūros paveldo metus bei 

šiais metais minimą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 

Apie Europos dienos šventę buvo rašyta Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje www.psvb.lt, bibliotekos facebook‘o puslapyje. 

Projektas „Pasvalio atsivėrimai“.  

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“. Visas projekto 

biudžetas 6600 Eur. Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos finansavimas  – 6000 Eur, Pasvalio rajono 

savivaldybė skyrė 600 Eur. Projekto pradžia 2018 m. kovo 1 d., projekto pabaiga 2017 m. gruodžio 15 d. 

Aktualumas. Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka PASVALIA (portalas www.pasvalia.lt) yra 

viena iš pirmųjų (sukurta 2009 m.) regionų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvų Lietuvoje. 

Siekiant atitikti šiuolaikinių vartotojų poreikius sistema nuolatos atnaujinama, kuriamos naujos 

elektroninės paslaugos. 2016 m. iš esmės atnaujintas ir pritaikytas mobiliesiems įrenginiams portalo 

dizainas. Tačiau remiantis gerąja praktika ir užsienio šalių patirtimi akivaizdu, kad kultūros paveldo 

portaluose nebepakanka pasiūlyti tik paieškos įrankių rinkinio, ypač atsižvelgus į faktą, kad šiandien 

veikia centrinės duomenų bazės – Epaveldas ir Europeana. Lankytojai pageidauja, kad būtų pateikti 

aktualiais kriterijais remiantis atrinkti kultūros paveldo objektai, jų nebūtų per daug, jais būtų kuriami 

pasakojimai, o pats portalo lankytojas nori jaustis pasakojimo herojus. Projektu siekiama atnaujinus 

portalo paveldo objektų bei metaduomenų tvarkymo duomenų bazės sistemą (šiuo metu dėl sparčiai 

besikeičiančių technologijų ribojančią tolimesnes portalo plėtros galimybes), atlikus turinio valdymo 

sistemos modulio integraciją, sukurti naujas paslaugas vartotojams. Tai leis neatsilikti nuo tendencijų 

kultūros paveldo sklaidos srityje bei atitikti vartotojų poreikius, padidins Pasvalio krašto kultūros 

http://www.psvb.lt/
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paveldo sklaidą ir aktualinimą, užtikrins geresnę prieigą, aktyvesnį ir įvairesnį skaitmeninto kultūros 

paveldo panaudojimą. 

Tikslas: didinti Pasvalio krašto kultūros paveldo sklaidą ir aktualinimą, įvairesnį panaudojimą ir 

atvirumą, pasitelkus šiuolaikines informacijos technologijas ir atnaujinus e. bibliotekos „Pasvalia“ 

duomenų bazės valdymo įrankį.   

Tikslinė auditorija. Pasvalio krašto bendruomenė, Lietuvos, išeivijos bendruomenės, užsienio šalių 

vartotojai,  besidomintys kultūros paveldu. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti dabartinės duomenų bazės valdymo sistemą ir parengti keitimų sąrašą. 

2. Atnaujinti duomenų bazės sistemą, integruoti papildomus modulius ir sąsajas su 

Europeana/Epaveldas (programavimo darbai). 

3. Rengti naujas virtualias parodas ir praturtinti jas Europeana/Epaveldas objektais. 

4. Testuoti atnaujintą duomenų bazę ir parengtas parodas. 

5. Vykdyti portalo turinio sklaidą ir vartotojų įtraukimo veiklas, edukacinius portalo pristatymus. 

6. Projekto veikloms pasitelkti vietos kultūros, švietimo ir ugdymo įstaigas. 

7. Vykdyti projekto rezultatų sklaidą ir viešinimą.  

Visi uždaviniai sėkmingai įgyvendinti. Atnaujinta portalo paveldo objektų bei metaduomenų 

tvarkymo duomenų bazės sistema, atlikta turinio valdymo sistemos modulio integracija. Atnaujinus 

„Pasvalios“ duomenų bazę vyko jos testavimas ir glaudžiai bendradarbiaujant su programavimo darbus 

atliekančia UAB „Dizi“, šalinami nustatyti trūkumai. Sukurtos naujos elektroninės paslaugos 

vartotojams, kurios taip pat iš pradžių buvo testuojamos ir tobulinamos: 

1) Virtualios parodos-pasakojimai. Sukurtos 5 virtualios parodos, praturtintos ne tik specialiai 

atrinktais Lietuvos institucijų saugomais objektais, bet ir anksčiau niekur neskelbtais objektais, kurie 

sukaupti Europos ir JAV atminties institucijose (sistemos administratoriaus aplinkoje betarpiškai 

vykdoma susijusių objektų paieška daugiau kaip 53 mln. objektų turinčioje „Europeana“ sistemoje bei 

Amerikos skaitmeninėje bibliotekoje, surasta aktuali medžiaga ir nuorodos į pirminį šaltinį 

integruojamos į „Pasvalia“ aplinką);  

2) Kultūros paveldo objektų ženklinimas Kūrybinių bendrijų turinio naudojimo licencijomis, 

remiantis 2017 m. LNB parengta kultūros paveldo objektų ženklinimo metodika.  

Bendradarbiaujant su Pasvalio krašto muziejumi, rajono švietimo ir ugdymo įstaigomis buvo 

vykdoma portalo turinio sklaida ir vartotojų įtraukimas. Buvo organizuoti edukaciniai portalo 

pristatymai regiono bendruomenei viešosiose ir kaimų bibliotekose bei švietimo ir ugdymo įstaigose, 

portalas „Pasvalia“ buvo pristatomas bibliotekoje vykusių ekskursijų dalyviams, Trečiojo amžiaus 

universiteto Pasvalio skyriaus studentams. Iš viso edukaciniuose pristatymuose dalyvavo 282 asmenys. 
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Projekto veiklos ir rezultatai buvo viešinami bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt ir 

pačiame portale www.pasvalia.lt, bibliotekos facebooko puslapyje. 

Išleistas leidinukas „Atrask Pasvalią naujai“ apie naujas ir atnaujintas elektroninės bibliotekos 

„Pasvalia“ galimybes (finansuotas Pasvalio rajono savivaldybės lėšomis). Leidinukas išplatintas per 

edukacinius portalo pristatymus renginių dalyviams. 

Projekto pradžia 2018 m. vasario 1 d., projekto pabaiga 2018 m. spalio 31 d. 

Projektas „Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok“ (vykdomas 2-iem etapais) 

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai“. Visas projekto biudžetas 6500 Eur. Gautas  

dalinis Lietuvos kultūros tarybos finansavimas  – 5200 Eur (2017 m. gauta 2600 Eur, 2018 m. gauta 

2600 Eur), Pasvalio rajono savivaldybė 2017 m. skyrė 1300 Eur.  

Tikslai: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, vertinti, 

analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems kurti naują 

socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas informacijos vartotojų 

ugdymui. 

Uždaviniai: 

1. Sukurti medijų ir informacinio raštingumo mokymo programą bei mokymosi medžiagą, 

pritaikytą vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi gebėjimams ir poreikiams. 

2. Organizuoti mokymus, ugdančius gebėjimus suprasti medijų vaidmenį visuomenėje; rasti, 

analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; išreikšti save ir kurti turinį įvairiose medijose. 

3. Kelti bibliotekininkų bei bendruomenių narių atstovų kvalifikaciją ugdyti sumanius informacijos 

vartotojus, sukuriant metodines rekomendacijas ir vykdant mokymus. 

4. Stiprinti bendradarbiavimą su Pasvalio TAU bei Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga, siekiant 

užtikrinti jų narių dalyvavimą pilietiniame ir socialiniame gyvenime. 

Projekto aktualumas. Statistiniai duomenys rodo, kad Pasvalio rajono bendruomenė sparčiai 

sensta, apie 22 proc. gyventojų sudaro senyvo amžiaus asmenys. Todėl būtina jiems sudaryti galimybes 

integruotis į visuomenę, bendrauti su bendraminčiais, likti aktyviais visuomenės nariais. Viena iš sąlygų 

tai padaryti – tobulinti informacinio ir medijų raštingumo gebėjimus, nes XXI amžiuje socialinis, 

kultūrinis, ekonominis ir politinis gyvenimas neįmanomas be informacinių ir medijų priemonių, kurios 

vaidina svarbų vaidmenį formuojant žmonių elgesį ir įsitikinimus,  daro įtaką ir asmeniniam, ir 

bendruomenės gyvenimui. Pasvalio viešojoje bibliotekoje nuo 2005 m. ugdomas vartotojų (ir vyresnio 

amžiaus) skaitmeninis raštingumas, antri metai vyksta Trečiojo amžiaus universiteto studentų 

kompiuterinio raštingumo mokymai. Per šį laiką išryškėjo gyventojų poreikis išmokti ne tik naudotis 

http://www.psvb.lt/
http://www.pasvalia.lt/
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kompiuterine įranga ir programomis, bet ir įgyti informacinio raštingumo gebėjimų: išmokti rasti, 

suvokti, kritiškai vertinti ir naudoti informaciją bei išreikšti save naudojantis medijomis. 

Projekto nauda. Projektu siekiama ugdyti vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojų 

gebėjimus naudotis, vertinti ir analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą 

informaciją, tobulinti gebėjimus patiems kurti naują informaciją ir medijų turinį inovatyviais, etiškais ir 

kūrybiškais būdais. Projekto veiklos suteiks vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojams 

būtinąsias kompetencijas išmaniai naudotis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis bei šiuolaikinėmis 

skaitmeninėmis technologijomis, skatins aktyvų pilnavertišką dalyvavimą socialiniame ir 

visuomeniniame gyvenime, prisidės prie mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimo. 

Tikslinė grupė: vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojai, TAU universiteto studentai, 

Pasvalio krašto bendruomenių sąjungos nariai, bibliotekininkai. 

Projekto veiklos: 

1. Specialiai vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi gebėjimams ir poreikiams pritaikytos 

MIR mokymo programos ir mokymosi medžiagos sukūrimas. Mokymosi programos (apie 56–60 akad. 

val.) uždaviniai ugdyti gebėjimus suprasti medijų vaidmenį visuomenėje; rasti, analizuoti ir kritiškai 

vertinti informaciją; išreikšti save ir kurti turinį įvairiose medijose.  

2. Vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymai, apjungiantys teorinius, praktinius užsiėmimus bei 

susitikimus-diskusijas su medijų profesionalais.  

3. Vykusių mokymų vertinimas. 

4. Mokymo programos tobulinimas, atsižvelgiant į vertinimo metu gautas pastabas. 

5. Metodinių rekomendacijų bibliotekininkams parengimas. Šis informacinis produktas turės 

ilgalaikį poveikį tikslinei grupei, juo galės naudotis ir visos Lietuvos švietėjai. 

6. Bibliotekininkų ir bendruomenių atstovų mokymai (16 akad. val.) naudotis sukurta mokymų 

programa ir metodinėmis rekomendacijomis. 

Projekto pradžia 2017 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 1 d. 

2017 m. buvo įgyvendintos 1-ajame projekto etape numatytos veiklos.  

Sukurta specialiai vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi gebėjimams ir poreikiams 

pritaikyta Medijų ir informacinio raštingumo mokymo programa (60 akad. val.), apimanti teorinius ir 

praktinius mokymus.  Mokymo programoje numatyti uždaviniai: 1. Ugdyti gebėjimus suprasti medijų 

vaidmenį visuomenėje; 2. Rasti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; 3. Išreikšti save ir kurti turinį 

įvairiose medijose. Programos turinys: 1. Kasdienio gyvenimo naujienų ir informacijos ištekliai; 2. 

Šiuolaikinės medijos, informacijos ištekliai ir visuomenės įtikinėjimas, propaganda, dezinformacija; 3. 

Medijų turinio kūrimas.  
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Pasitelkus projekto partnerius – asociaciją „Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas“ ir 

Pasvalio rajono bendruomenių sąjungą, įsipareigojusius telkti narius mokymams ir užtikrinti 

informacijos apie mokymus sklaidą, pagal sukurtą programą vykdyti vyresnio ir pagyvenusio amžiaus 

asmenų mokymai. Iš viso surengta 10 (po 3 akad. val.)  mokymų tema „Kasdienio gyvenimo naujienų ir 

informacijos ištekliai“, kuriuose dalyvavo 30 dalyvių.  

2018 m. antrojo projekto įgyvendinimo etapo metu projekto veiklomis siekta įgyvendinti šį 

projekto tikslą: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, 

vertinti, analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems kurti 

naują socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas.  

Vykdyti uždaviniai:  

1. Organizuoti mokymus, ugdančius gebėjimus suprasti medijų vaidmenį visuomenėje; rasti, 

analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; išreikšti save ir kurti turinį įvairiose medijose. 

2. Kelti bibliotekininkų bei bendruomenių narių atstovų kvalifikaciją ugdyti sumanius informacijos 

vartotojus, sukuriant metodines rekomendacijas ir vykdant mokymus. 

Įgyvendintos veiklos: 

Pasitelkus projekto partnerius – asociaciją „Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas“ ir 

Pasvalio rajono bendruomenių sąjungą, įsipareigojusius telkti narius mokymams ir užtikrinti 

informacijos apie mokymus sklaidą, pagal sukurtą programą vykdyti vyresnio ir pagyvenusio amžiaus 

asmenų mokymai. Iš viso surengta 10 (po 3 akad. val.)  mokymų tema „ Šiuolaikinės medijos, 

informacijos ištekliai ir visuomenės įtikinėjimas, propaganda, dezinformacija“ ir „Medijų turinio 

kūrimas“, kuriuose dalyvavo 30 dalyvių. 

Mokymų dalyviai vertino mokymų kokybę bei pateikiamos informacijos aktualumą. Remiantis 

šiais duomenimis, baigus mokymus, mokymo programa buvo pakoreguota ir galutinai parengta.  

Buvo sukurtos metodinės rekomendacijos bibliotekininkams, kaip tinkamai organizuoti medijų ir 

informacinio raštingumo mokymus vyresnio ir senyvo amžiaus žmonėms, vykdyti bibliotekininkų 

mokymai (8 akad. val.), kuriuose dalyvavo 20 bibliotekininkų.   

Vykdyti mokymai suteikė vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojams būtinąsias 

kompetencijas išmaniai naudotis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis bei šiuolaikinėmis 

skaitmeninėmis technologijomis, skatino aktyvų pilnavertišką dalyvavimą socialiniame ir 

visuomeniniame gyvenime, prisidėjo prie mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimo. Bibliotekininkai 

įgijo žinių ir įgūdžių kaip ugdyti vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių edukavimą informacinio 

raštingumo temomis. 
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Projektas „Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose“.  

Dalinai finansuotas Pasvalio rajono savivaldybės Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo 

programos lėšomis, 500 Eur. 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikio užimtumui ir saviraiškai, 

kūrybiškumo ugdymui bei įsitraukimui į meninę veiklą, didelį dėmesį skiriant mažiau  motyvuotam ir 

mažiau galimybių išreikšti save turinčiam jaunimui. 

Projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti aktyvias kūrybines-edukacines veiklas, tenkinančias jaunų žmonių laisvalaikio ir 

saviraiškos poreikius. 

2. Ugdyti jaunimo kultūrinės ir meninės kūrybos gebėjimus, teikiančius daugiau galimybių 

sėkmingai integruotis į visuomenę. 

3. Plėsti jaunimo kultūrinį akiratį, motyvuoti ir skatinti išmėginti įvairias tradicines ir šiuolaikines 

meno raiškos priemones.  

4. Į veiklas įtraukti mažiau  motyvuotą ir mažiau galimybių išreikšti save turintį jaunimą. 

5. Vykdyti projekto veiklų ir rezultatų viešinimą. 

Šiems uždaviniams įgyvendinti 2018 m. birželio–spalio mėnesiais buvo organizuotas edukacinių-

šviečiamųjų renginių ciklas: 

2018 m. birželio–spalio mėnesiais buvo organizuojamas edukacinių-šviečiamųjų renginių ciklas: 

„Teatrinės improvizacijos“. Susitikimas su Pasvalio jaunimo teatro DrAma jaunaisiais aktoriais. 

2018 m. birželio 18 d. įvyko renginys, kuris padėjo ugdyti jaunimo meninę raišką ir kūrybiškumą, 

jaunuoliai įgijo bendrą supratimą apie teatro kūrybą, išbandė save kuriamose situacijose, išmoko greitos 

reakcijos, pasitikėjimo savimi, nebijoti ‚pasirodyti prieš kitus“ įgavo sceninių įgūdžių, pramoko 

tolerancijos, kantrybės ir bendravimo įgūdžių. Dalyvių skaičius – 25 jaunuoliai. 

„Literatūrinis performansas“. 2018 m. rugsėjo 14 d. bibliotekos kiemelyje vyko jaunųjų kūrėjų 

sambūris. Jaunimas bandė kurti eiles, dalyvavo žaidime surask tinkamą žodį eilėraščiui. Vyko skaitymo 

performansas – skaitovai turėjo visišką laisvę improvizuoti skaitomą tekstą. Renginys leido kiekvienam 

atrasti savo dar nepažįstamas kerteles, o svarbiausia įrodė, kad visi galime kurti. Dalyvių skaičius – 50 

jaunuolių. 

Kūrybinės dirbtuvės su dailininku Arvydu Gudu. 2018 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais vykusiuose 

užsiėmimuose dalyviai galėjo išradingai ir drąsiai eksperimentuoti,  improvizuoti ir lavinti kūrybiškumą, 

meninę įžvalgą ir mąstymą bei išmėginti dailės meno raiškos priemones. Dalyvavo 35 jaunuoliai. 

Projekto veiklos buvo fiksuojamos nuotraukose, parengta fotografijų paroda „Mūsų atradimai 

meniniuose labirintuose“, informacija skelbiama rajono laikraštyje „Darbas“, platinami renginių 

skelbimai ir kvietimai. 
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Projektas „Atviros jaunimo erdvės „Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų 

modernizavimas“. 

Finansuotas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 3407 

Eur. 

Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes Pasvalio 

krašto jaunimui nuo 14 iki 29 metų,  ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos 

erdvės nerandantiems jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į socialinę aplinką. 

Projekto uždaviniai: 

1. Suteikti saugią erdvę jaunimui būti, susipažinti ir bendrauti bei siūlyti jaunuolių poreikius 

atitinkančias laisvalaikio veiklas, prisidedančias prie visapusiško asmenybės tobulėjimo, socialinių ir 

gyvenimo įgūdžių tobulinimo. 

2. Organizuoti jaunimo poreikius atitinkančią veiklą, stiprinant jauno žmogaus sveikatingumą, 

pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, psichologinės sveikatos saugojimą bei ugdant gebėjimus, 

reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką.  

3. Stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą Pasvalio savivaldybėje bei į projekto veiklas įtraukti 

socialinę atskirtį patiriančius jaunus žmones. 

4. Kelti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti jų profesines bei organizacines kompetencijas. 

Pasvalio krašto jaunimui (nuo 14 iki 29 metų) buvo sudarytos galimybės užsiimti prasminga veikla 

ir saugiai leisti laisvalaikį, ypatingas dėmesys skirtas mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos erdvės 

nerandantiems jaunuoliams, siekiant palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. Pagerintos jaunimo 

erdvės patalpos, jos pritaikytos neformaliam ir atpalaiduojančiam buvimui bei bendravimui, 

neįpareigojančioms laisvalaikio veikloms, įsigytas tam reikalingas inventorius ir priemonės. 

Įgyvendinant projektą organizuotos veiklos, stiprinančios jaunuolių sveikatingumą, pozityvų požiūrį į 

sveiką gyvenseną, psichologinės sveikatos saugojimą bei ugdančios gebėjimus, reikalingus sėkmingai 

integracijai į darbo rinką.  Jaunuoliai tobulino socialinius, laisvalaikio ir gyvenimo įgūdžius, ugdėsi 

verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, įsitraukė į visuomeninę veiklą, įgavo veiklos vykdymo ir 

organizavimo patirties. Įvairių veiklų metu siekta stiprinti jaunuolių psichologinį imunitetą, didinti 

pasitikėjimą savimi, gebėjimą kritiškai mąstyti, tobulinti asmenines bei socialines kompetencijas. 

Nerandantiems savirealizacijos erdvės viduje buvo sudarytos sąlygos išbandyti save lauke. Jaunuoliai 

skatinti patys imtis iniciatyvos ir įgyvendinti savo idėjas. Teikta socialinė, pedagoginė ir psichologinė 

pagalba, informavimo bei konsultavimo jaunimui aktualiais klausimais paslaugos (savanorystės, 

įsidarbinimo, renginių organizavimo ir t.t.). Taikant individualaus darbo principus siekta bendrauti ne tik 

su jaunuoliu, bet ir su jo gyvenamoje aplinkoje esančiais žmonėmis. Vadovaujantis Lietuvos 
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Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis dirbta su jaunais žmonėmis norinčiais 

savanoriauti, siekiant užtikrinti sistemingą ilgalaikės savanorystės veiklą Pasvalio savivaldybėje. 

Vyko glaudus tarpžinybinis bendradarbiavimas su savivaldybės teritorijoje esančiomis su jaunimu 

dirbančiomis institucijomis – švietimo įstaigomis, Visuomenės sveikatos biuru, Švietimo pagalbos 

tarnyba, policija, bendruomene, teritorine darbo birža ir jaunimo darbo centru. Tokiu būdu į erdvės 

organizuojamas veiklas įtraukti neaktyvūs, niekur nedalyvaujantys jauni žmonės, patiriantys socialinę 

atskirtį, nesidomintys juos supančia aplinka, nerandantys saugios erdvės, kur galėtų leisti savo 

laisvalaikį, neapribojant jų tam tikromis taisyklėmis, reikalavimais, lankomumu. 

Įgyvendinamos veiklos viešintos žiniasklaidoje, miesto erdvėse, mokyklose, įstaigose, internetinėje 

erdvėje, socialiniuose tinklapiuose.  

TĘSTINIŲ PROJEKTŲ VEIKLOS 

Bibliotekos darbuotojai prisideda įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tęstinį projektą 

„Business Bag“ (2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa).  

Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka dalyvauja įgyvendinant tarptautinį tęstinį projektą tarp 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Bauskės savivaldybės (Latvija) „Modernaus 

tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ (LLI-155 

„Business bag“) pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programą.   

Projekto įgyvendinimas pradėtas 2017 m. gegužės 2 d. Bendra projekto vertė – 628 tūkst. Eur. 

Didžioji šios sumos dalis – 534 tūkst. Eur – gauta iš Europos Sąjungos „Interreg“ programos. Pasvalio 

rajonui tenkanti sumos dalis – 214 tūkst. Eur. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 m. vasario 31 d. 

Projekto tikslas – sutvarkytose ir jaunimui pritaikytose erdvėse įkurti vaikų ir jaunimo verslumo 

ugdymo centrą, kuriame verslumo įgūdžius turės galimybę lavinti  6–19 metų amžiaus vaikai ir 

jaunimas. Projekto metu parengta pilotinė 3 dalių neformalaus verslumo ugdymo programa 6–10, 11–15 

ir 16–19 vaikų ir jaunimo amžiaus grupėms. Pagal parengtą programą apmokyti bibliotekų darbuotojai ir 

mokytojai dirbti su vaikais ir jaunimu. Per simuliacinius žaidimus, darbą tarptautinėse grupėse ir 

stovyklose vaikai ir jaunimas generavo inovatyvias verslo idėjas, ugdėsi verslumo įgūdžius, bendravo ir 

bendradarbiavo. Projekto metu taip pat vyksta susitikimai su verslininkais ir valdžios atstovais, kurių 

metu pristatoma parengta neformalaus verslumo ugdymo programa ir pasiekti rezultatai. 

Projekto metu vyksta Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos modernizacijos darbai, 

kurių metu iškils mansarda, bus įrengtas dengtas vidinis bibliotekos kiemelis bei sutvarkytos vidaus 

patalpos, kuriose vyks verslumo akademijos užsiėmimai vaikams ir jaunimui. 

2018 m. vykusios veiklos: 

Verslumo ugdymo  užsiėmimai „Catch up cross border bussines ideas“ 11–19 metų vaikams ir 

jaunimui (vasario 2 d.  Latvijoje, Bauskės rajone, Bērzi kaimo Īslīce vidurinėje mokykloje ir vasario 9 d. 
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Bauskės gimnazijoje). Vasario 2 d. užsiėmimuose dalyvavo dvidešimt aštuoni 6–8 klasių mokiniai iš 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus ir Pumpėnų gimnazijos bei 

trisdešimt Latvijos moksleivių, o vasario 9 d. užsiėmimuose dalyvavo dvidešimt aštuoni Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos moksleiviai bei trisdešimt Latvijos moksleivių. Moksleivius lydėjo, darbą 

tarptautinėse grupėse koordinavo ir verslo idėjas padėjo generuoti verslumo ugdymo mentorės – 

bibliotekininkės ir pedagogės iš Pasvalio ir Bauskės savivaldybių. Užsiėmimus vedė Iveta Cirulė, 

RISEBA aukštosios mokyklos verslo inkubatoriaus vadovė, Latvijos studentų verslo inkubatorių 

iniciatorė ir aktyvi dalyvė ir Inga Uvarova – Verslo ir finansų mokyklos verslo inkubatoriaus vadovė ir 

lektorė. Verslumo užsiėmimai vyko anglų, latvių ir lietuvių kalbomis, o pagrindinė moksleivių užduotis 

buvo dirbant tarptautinėse komandose sukurti savo verslo idėją: nuo idėjos iki realaus įgyvendinimo ir 

vėliau ją pristatyti savo kolegoms. 

Verslo idėjų konkursas „Jaunieji verslininkai be sienų“ (balandžio 27 d. Bauskės kultūros centre). 

Buvo pristatomos ir vertinamos verslo idėjos pagal tris amžiaus grupes: pavieniai vaikai 6–10 metų 

grupėje (iš viso 16 vaikų)  ir jaunimo komandos 11–15 metų ir 16–19 metų amžiaus grupėse (iš viso 

konkurse dalyvavo 23 komandos). Verslo idėjas vertino tarptautinė konkurso komisija, kuri buvo 

sudaryta iš Pasvalio rajono ir Bauskės savivaldybių atstovų, bibliotekininkų, verslininkų. Pasvalio rajono 

savivaldybei atstovavo Savivaldybės mero pavaduotojas P. Balčiūnas, „Versli Lietuva“ atstovė regione 

N. Trinskienė bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojos J. Genytė ir V. 

Samulėnienė. Komisija 10 balų sistemoje pagal nustatytus  kriterijus (reprezentatyvumas, realistiškumas, 

verslo modelio pagrįstumas ir t. t.) vertino ir rinko kiekvienos grupės geriausią verslo idėją. Vertinant 

verslo idėjas, didelis dėmesys buvo skiriamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo aspektui (ar 

komanda sudaryta iš abiejų šalių atstovų, kokia galimybė įgyvendinti idėją kitoje šalyje). 

Tarptautinė verslumo vasaros stovykla (birželio 4–10  d. Anykščių rajone, Andrioniškio kaime 

esančioje kaimo turizmo sodyboje „Pušų takas“), kurioje savo kompetencijas verslo ir mentorystės 

srityse gilino 11–19 metų amžiaus būsimieji verslininkai – geriausiai pasirodę šių metų balandžio mėnesį 

Bauskėje vykusiame Verslo idėjų konkurse, ir jų mentoriai – mokytojai ir bibliotekos darbuotojai iš 

Pasvalio ir Bauskės savivaldybių. Iš viso stovykloje dalyvavo 40 vaikų iš Lietuvos ir Latvijos bei 20 

projekto mentorių. Stovyklos programa apėmė veiklas mentoriams, vaikams ir jaunimui, bendras veiklas 

visiems stovyklos dalyviams, taip pat įdomią kultūrinę edukacinę programą, susietą su vietinio verslo ir 

turizmo vystymu. 

Verslo mugė (rugsėjo 8 d. Bauskėje). Mugės dalyviams – pradinių klasių moksleiviams iš Pasvalio 

Lėvens pagrindinės mokyklos ir vyresniems moksleiviams iš Pumpėnų gimnazijos kartu su moksleiviais 

iš Bauskės – buvo suteikta galimybė parduoti savo atsivežtus rankdarbius. Vaikus lydėjo ir dalyvauti 
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mugėje padėjo projekto mentorės – vaikų mokytojos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

darbuotojos.  

Verslumo ugdymo patirties mainai. Rugsėjo 17–21 dienomis bibliotekos direktorė Danguolė 

Abazoriuvienė, Vartotojų aptarnavimo centro vedėja bei projektų vadovė Rita Bedulytė, Jaunimo erdvės 

darbuotoja Vaida Gabrienė dalyvavo tarptautinėje gerosios patirties pasikeitimo kelionėje į Danijos 

karalystę. Šios kelionės tikslas – susipažinti su Danijos bibliotekų sistema ir jų teikiamomis paslaugomis, 

skatinti kūrybiškai perduoti ir perimti patirtį bei ją pritaikyti įvairiose bibliotekų veiklose, susipažinti su 

verslumo ugdymu ir skatinimu mokyklose. Kelionės metu buvo aplankytos aštuonios programoje 

numatytos įvairių Danijos miestų bibliotekos. Delegacijų atstovai taip pat turėjo galimybę pasivaikščioti 

po nacionalinę Karališkąją biblioteką, kitaip dar vadinama „Juoduoju deimantu“, kuri yra laikoma 

didžiausia ir svarbiausia biblioteka visoje Skandinavijoje. 

Jaunimo verslumo forumas „Pasvalys–Bauskė: bendradarbiavimas be sienų“ (spalio 18 d. 

Raubonių kaimo turizmo sodyboje „Tatulos vingiai“). Dalyvavo moksleiviai iš Lietuvos ir Latvijos bei 

projekto mentoriai. Šio renginio vienas iš pagrindinių tikslų – pasidalinti gerąja jaunųjų verslininkų 

patirtimi kuriant ir įgyvendinant savo verslą. Taip pat aptartas pirmasis projekto etapas, kurio metu buvo 

kuriamos tarptautinės verslo idėjos bei buvo suorganizuotas verslo idėjų konkursas Latvijoje. 

„Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“. 2011–2012 m., finansuotas tarptautinės organizacijos 

EIFL.  

Toliau buvo tęsiamos projekto veiklos: teikiamos spausdinimo paslaugos, pildyta Pasvalio krašto 

žemdirbiams skirta interneto svetainė http://www.pasvaliodirva.lt. 

„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. 2012 m. gegužė – 2014 m. lapkritis, 

dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos. 

Toliau buvo tęsiamos projekto veiklos. Įkurtame verslo informacijos centre, teikiamos paslaugos 

verslininkams: 

 Leidiniai verslui.  

 E. paslaugos interneto svetainėje http://verslui.pasvalys.lt.  

 Vieno langelio paslaugos: bendra prieiga prie visų bibliotekos teikiamų paslaugų – elektroninių, verslo 

informacijos, viešosios interneto prieigos, biuro paslaugų.  

 Erdvė verslininkams reklamuoti savo produkciją ir diskutuoti jiems aktualiais klausimais. 

 Patalpos renginiams ir susitikimams (10 darbo vietų mokymų klasė, konferencijų salė), kuriuose galima 

rengti verslumą skatinančius renginius ir/ar mokymus. 

http://www.pasvaliodirva.lt/
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 „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“. 2013 m., 

dalies finansuotas Lietuvos Kultūros ministerijos (Bibliotekų plėtros programa). 

Buvo tęsiamos projekto veiklos. Organizuojami mokymai pagal projekte sukurtas edukacines 

programas, administruojama ir pildoma interneto svetainė http://edukacija.psvb.lt/, skirta vaikams ir 

jaunimui talpinti sukurtą skaitmeninį turinį bei skaitmeniniu ugdymu užsiimantiems darbuotojams 

dalintis savo žiniomis ir patirtimi. 

E. bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas. 

Įgyvendinus projekto „PASVALIOS modernizavimas ir plėtra“ veiklas modernizuota ir atnaujinta 

interneto svetainė. Toliau buvo kuriamas skaitmeninis „Pasvalios“ turinys: skaitmeninami nauji 

dokumentai, aprašomi nekilnojamieji objektai. Vykdoma „Pasvalios“ sklaida.  

Pasvalio M. Katiliškio biblioteka padeda įgyvendinti tęstinį projektą „Šiaurės verdenės“.  

Pasvalio biblioteka yra žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos partnerė, rašo ir 

padeda įgyvendinti projektą „Šiaurės verdenės“. Projektą kasmet dalinai finansuoja Spaudos radijo ir 

televizijos rėmimo fondas bei Pasvalio rajono savivaldybė. 

IX. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius 

   Bibliotekoje viso darbuotojų – 68. Etatų – 53: profesionalių bibliotekininkų – 40,75 et.; 

kvalifikuotų specialistų – 7,5 et.;  techninių darbuotojų – 4,75 et.   

        Viešojoje bibliotekoje ne visą darbo laiką dirba Mobilios bibliotekos bibliotekininkė. Kaimo 

bibliotekose – 27. Dviem kaimo bibliotekininkams yra sudarytos sąlygos dirbti dviejose bibliotekose:  

dirba po 0,25 etato vienoje ir po 0,75 etato kitoje bibliotekoje. Keturiose kaimo bibliotekose dirba pilnu 

etatu.  

Kiekvienų metų pradžioje, pagal patvirtintus „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos padalinių etatų nustatymo normatyvus“, peržiūrimi kaimo bibliotekų darbuotojų darbo 

krūviai ir nustatomi etatai. Kriterijai: konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius, 

vartotojų, lankytojų bei išduotiems  rodikliai, renginių skaičius.  Peržiūrėjus bibliotekos veiklos 

rodiklius pagal normatyvus bibliotekose rodikliai stabilūs, kitose – mažėja, bet ne tiek, kad reikėtų 

mažinti krūvius.  

   Vadovaujantis  Darbo kodeksu, darbuotojai kasmet vertinami ir jiems formuojamos naujos 

veiklos užduotys.   

Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas 

 Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

 2018 2018 2018 

Viešojoje bibliotekoje 12 8 1 

Joniškėlio miesto bibliotekoje 0 2 0 

http://edukacija.psvb.lt/
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Kaimo bibliotekose 10 16 3 

Iš viso SVB 22 26 4 

  

2018 metais  tęsė studijas: Šiaulių valstybinėje  kolegijoje „ Bibliotekos informacijos 

ištekliai“ – Nakiškių kaimo bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Alina Aleliūnienė ir Panevėžio 

kolegijoje –  Dagių kaimo bibliotekininkė Alvita Brazauskaitė-Velmunskienė.  2018 metais į Šiaulių 

valstybinę kolegiją įstojo – Diliauskų kaimo bibliotekos bibliotekininkė Jurgita Janonė. 

 Darbuotojų kaita  

         2018 metais keitėsi darbuotojai Kriklinių, Nakiškių kaimo bibliotekose. 

Iš viso rajono bibliotekose  dirba 2 pensinio amžiaus bibliotekininkai, 1 – viešojoje, 1 – 

kaimo bibliotekose.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius vidutiniškai vienam bibliotekininkui tenka – 134 (2017 m. – 129; 2016 m. –  133 ; 

2015 m. – 140; 2014 m. – 149; 2013 m. – 148). 

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui tenka – 4231 (2017 m. – 3928; 2016 m. – 3979 ; 2015 m. – 

3905; 2014 m. – 4237; 2013 m. – 4311). 

Išduotų dokumentų  vienam bibliotekininkui tenka – 5805 (2017 m. – 5423; 2016 m. –  5387; 2015 m. 

– 5333; 2014 m. – 5854; 2013 m. – 5673). 

X. MATERIALINĖ BAZĖ 

   Patalpų būklė 

  Bendradarbiaujant  su seniūnijomis, bendruomenėmis, palaikant rajono savivaldybei 2018 metais  

suremontuotos Švobiškio, Namišių kaimo bibliotekos, baigti remonto darbai Vaškų V. Zaborskaitės 

bibliotekoje – atidaryta asmeninė prof. Vandos Zaborskaitės biblioteka; Viešojoje bibliotekoje atlikti 

remonto darbai (administracijos patalpose sumontuoti nauji šviestuvai). Ataskaitiniais metais atnaujinti 

baldai Vaškų V. Zaborskaitės, Pušaloto, Gulbinėnų, Nakiškių, Kriklinių, Rinkūnų, Saločių, Kiemėnų, 

Ustukių kaimo   ir Joniškėlio m. bibliotekose – nupirkta lentynų, kėdžių, sėdmaišių.  

  Visos kaimo bibliotekos suremontuotos, patalpos jaukios. Viešojoje bibliotekoje,  įgyvendinant 

savivaldybės tęstinį projektą „Business Bag“,  atliekama dalinė bibliotekos patalpų renovacija.  

Nemažai dar kaimo bibliotekų inventorius susidėvėjęs ir morališkai pasenęs.  

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

Bendras bibliotekų patalpų plotas yra 3829 m
2
,
 
naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 

3338m
2
.  
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Viso fondo lentynų metrų skaičius 6474, atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5827;  647 m. 

lentynų  yra uždaroje skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo dalyje, buvusioje saugykloje. Uždaroje 

patalpoje yra ir bibliotekos Rankraštynas. 

Techninis aprūpinimas 

 Kompiuterių skaičius Dauginimo priemonių skaičius 

 Iš viso Vartotojams Darbuotojams Iš viso Vartotojams Darbuotojams 

Viešojoje 

bibliotekoje 

 

72 

 

35 

 

37 

 

12 

 

2 

 

10 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

 

11 

 

9 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

Kaimo bibliotekose 143 111 32 33 32 1 

Iš viso sistemoje 226 155 71 48 35 12 

 

2018 metais viešojoje bibliotekoje atnaujinti techniniai ištekliai: nupirktas įrenginys bibliotekoje 

vykstančių renginių tiesioginiam transliavimui į socialinius tinklus, atnaujinti darbo vietos kompiuteriai 

– 2 ir 2 kompiuteriai lankytojams, blykstė fotoaparatui, IP kamera, NAS duomenų saugykla su 4 HDD 

diskais, 10TB talpos HDD diskas skenuotų dokumentų archyvavimui, automobilinė navigacija, ausinės, 

kompiuterinės pelytės, LIBIS diegimui 5 adatiniai spausdintuvai ir 5 barkodų slkaitytuvai, virtualios 

realybės akiniai, žaidimų stalas „Oro ritulys“, Xbox konsolės ir stalo žaidimai, gitara. 

Telefonai 

Viešojoje bibliotekoje yra 5 (su atskirais numeriais, bei 2 sublokuoti) fiksuoto ryšio  ir 3  mobilaus 

ryšio telefonai. Fiksuoto ryšio telefonai yra Joniškėlio miesto ir 11 kaimo bibliotekų.   

 

Transportas 

Biblioteka turi lengvąjį automobilį Renault Espace ir autobusą VOLVO, kuriame įrengta mobilioji 

biblioteka. 

XI. FINANSAVIMAS 

Gauta lėšų  

2018 m. viešosios bibliotekos biudžetą sudarė:  

           savivaldybės –  619370 (2017 m. – 545900) 

           valstybės –     33354 (2017 m. – 38168) 

           už mokamas paslaugas – 1844 (2017 m. – 1505) 

           juridinių ir fizinių asmenų parama – 1233 (2017 m. – 614)   

           iš programų, projektų – 12707 (2017 m. – 18100) 

Išlaidos  

Darbo užmokesčiui – 413600 (2017 m. – 365600)   

Dokumentų įsigijimui –  20647 (2017 m. – 20068)  Iš jų: 

             spaudiniams – 20502 (2017 m. – 19915) 



 106 

             periodikai – 11400 (2017 m. – 9000) 

             elektroniniams ir kt. dokumentams – 145 (2017 m. – 152) 

Automatizacijai, kompiuterinei programinei įrangai – 7870 (2017 m. –  11511) 

Kitos bibliotekos išlaidos (įmokos SODRAI, komunalinės paslaugos, ryšiai, smulkus patalpų 

remontas ir kt.)  sudarė 202284 (2017 m. – 179322). 

XII. IŠVADOS 

Pasiekimai  

 Nors ir mažėjant  gyventojų skaičiui, išliko stabilus bibliotekų tinklas. Rajone veikia 32 viešosios 

bibliotekos padaliniai: 31 kaimo ir 1 miesto biblioteka. Atokių kaimų gyventojus aptarnauja mobili 

biblioteka. 

 Bibliotekų paslaugomis naudojasi 29,2 proc. gyventojų. 2018 m. bibliotekose sutelkta 6992  

vartotojai. 220047 lankytojams išduota 301874 egz. dokumentų. 

 Vystant kultūrinę-edukacinę veiklą rajono bibliotekose surengti 1322 renginiai, iš jų 548 

dokumentų paroda. Renginiuose apsilankė 49982 lankytojai.  

 Rajono bibliotekos pakankamai aprūpintos informacinėmis technologijomis ir šiuo metu atitinka 

sparčiai augančius vartotojų poreikius. Rajono bibliotekose yra 226 kompiuterizuotų darbo vietų: 

155 –  vartotojams ir 71 – darbuotojams. 

 Dalyvaujant įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose ir programose – 2018 m. buvo 

įgyvendinami 5 nauji projektai, tęsiamos 5 tęstinių projektų veiklos. 2018 m. biblioteka parengė ir 

pateikė 5 projektų paraiškas: finansavimas gautas 5 projektams, kurie bus įgyvendinti 2019 metais. 

 Įgyvendinti projektai ženkliai pagerino vartotojų naudojimosi bibliotekos paslaugomis galimybes. 

Bibliotekos darbuotojai prisideda įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tęstinį projektą 

„Business Bag“ (2014 – 2020 m. INTEREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa). Projektas 

įgyvendinamas 2017 – 2019 m. 

 Bibliotekoje vyksta įvairūs mokymai: gyventojų kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos 

mokymai, edukaciniai užsiėmimai.  

 Tęsiamas virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos www.pasvalia.lt 

kūrimas. Per 2018 m. e. bibliotekoje apsilankė 9407 vartotojų iš 66 šalių, jie peržiūrėjo 14454 

puslapių rodinių.  

 Bibliotekos veiklos kokybė priklauso nuo darbuotojų išsimokslinimo, profesionalumo.  2017 m. 

kvalifikaciją kėlė 57 bibliotekos specialistai. 3 bibliotekininkai neakivaizdiniu būdu studijuoja 

kolegijose.  

http://www.pasvalia.lt/
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 Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su rajono įvairiomis kultūros, švietimo institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Vykdant projektus, bibliotekos veikloje dalyvauja per 50 

partnerių. Rajono bibliotekose sutelkta 206 savanoriai. 

  Bendradarbiaujant su rajono savivaldybe, seniūnijomis  pagerinta bibliotekų materialinė bazė: 

viešojoje bibliotekoje vyksta dalinė patalpų renovacija, Namišių, Švobiškio ir Vaškų V. 

Zaborskaitės bibliotekose suremontuotos patalpos. Visos kaimo bibliotekos įsikūrę jaukiose, šiltose 

patalpose.   

Problemos 

 Mažėjant  gyventojų skaičiui rajone, neišvengiamai mažėja registruotų vartotojų skaičius.  

 Nepakankamas finansavimas fondų komplektavimui, vis kylančios knygų kainos ir lėšų trūkumas 

periodikai veda prie vis labiau ryškėjančio fondų nuvertėjimo.  

 Sparčiai besivystant informacinėms technologijoms, esama kompiuterinė technika sensta, 

reikalingas – atnaujinimas. 

 84,4 proc. kaimo bibliotekų  dirba nepilnu etatu, 15,6 proc. – pilnu etatu.  Tai apsunkina 

informacijos prieinamumą. 

 Viešoji biblioteka ir daugelis jos padalinių nepritaikyti žmonėms turintiems judėjimo negalią.  VB 

nėra prieigos neįgaliesiems. 16-oje bibliotekų pritaikyta prieiga neįgaliesiems, 17 – nepritaikyta.  

Girsūdų, Kriklinių, Grūžių ir Nakiškių kaimo ir Joniškėlio m. bibliotekoms  reikalingi smulkūs 

remonto darbai.  

 Išlieka socialinė įtampa dėl nepakankamo bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo ir jaunų 

specialistų trūkumo. 

 

 

Inovacijų, metodikos ir  

informacijos išteklių centro vedėja                                               Audronė Likienė  

 

 


