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PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

2018 metai Lietuvos Respublikos Seimo  paskelbti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metais, taip 

pat Vydūno, S. Daukanto, Sąjūdžio, Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Lietuvos skautų 

judėjimo metais.  Bibliotekos veikla bus skirta deramam Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio 

sutikimui ir paminėjimui. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir kitas svarbias datas, sukaktis, 

biblioteka organizuos įvairius renginius, skatins bendruomenę įsitraukti į įvairias veiklas ir aktyviai 

dalyvauti renginiuose, didžiuotis ir džiaugtis pasiekimais, laimėjimais, būti aktyviais savo šalies 

gyvenimo dalyviais ir kūrėjais, parodyti lietuvių tautos unikalumą bei bibliotekos svarbą 

bendruomenei.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka įgyvendindama savo misiją – būti atvira, skatinti 

žinių visuomenės raidą, formuoti visą gyvenimą trunkančio mokymosi aplinką, užtikrinti teisę į 

informaciją, raiškos laisvę ir suteikti galimybę visiems ir kiekvienam naudotis informaciniais ištekliais 

ir siekdama strateginių tikslų – užtikrinti Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, 

tradiciniais ir inovatyviais sprendimais kurti darnią veiksmingą  bibliotekos paslaugų sistemą, skatinti 

skaitymą, telkti Lietuvos ir užsienio įvairias institucijas bei pavienius asmenis bendriems darbams ir 

kurti žinių visuomenę – įgyvendinimo, kelia sau tokius uždavinius: 

Įvairiomis veiklomis  kurti naujų modernių paslaugų sistemą, pritraukti naujų vartotojų, stiprinti 

jų motyvaciją naudotis bibliotekos paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT, kurios padėtų jiems bendrauti, 

mokytis, naudotis gyvenimo gerinimo galimybėmis;  

dalyvauti įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose. Teikti paraiškas  Lietuvos 

kultūros tarybos ir ES finansuojamoms programoms kurie, sėkmės atveju, suteiktų  galimybę sustiprinti 

bibliotekos gebėjimus tenkinti bendruomenės poreikius ir įtvirtinti biblioteką kaip tvarią 

bendruomeninę instituciją, galinčią pagerinti rajono žmonių, ypač vaikų ir  jaunimo, gyvenimo kokybę, 

didinti  užimtumą, mažinti socialinę atskirtį; 

racionaliai panaudojant žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikti rajono gyventojams 

inovatyvias,  kokybiškas ir prieinamas bibliotekos paslaugas. Organizuoti gyventojams  mokymus: 

kompiuterinio raštingumo, interneto išteklių, e.paslaugų, užsienio kalbų, verslumo, finansų valdymo  ir  

pagal kitas mokymo programas  vykdyti vartotojų mokymus tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos 

padaliniuose. Populiarinti vartotojų tarpe prenumeruojamas informacines duomenų bazes;  

formuoti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninį katalogą. 

Pagal galimybes kaimo bibliotekose diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį. Formuoti 

universalaus profilio dokumentų fondą tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, atitinkantį rajono 

gyventojų ir bibliotekos vartotojų poreikius bei siekti išlaikyti jau sukaupto fondo tęstinumą.  

skatinti savanorystę ir knygnešystę bibliotekose; 

tęsti virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos – Pasvalio krašto E. 

bibliotekos kūrimą, vykdyti skaitmeninio turinio sklaidą, skaitmeninti ir portale www.pasvalia.lt 

publikuoti naujus dokumentus, toliau  bendradarbiauti su Europeana. 

 kaupti retų, senų leidinių, išeivijos spaudinių fondus tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose. 

Sukaupti visas atkurtosios nepriklausomybės laikotarpiu išleistas kraštiečių knygas, vykdyti su Pasvalio 

kraštu susijusių dokumentų paiešką Lietuvos archyvuose, rankraštynuose;  

vystyti kultūrinę-edukacinę veiklą. Mokslinėmis konferencijomis, literatūros renginiais, 

dokumentų parodomis, įvairiais konkursais, akcijomis paminėti visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 

aktualijas. Toliau vykdyti projektinę veiklą, susijusią su skaitymo skatinimu ir edukacija; 

tobulinti veiklą vaikų,  moksleivių ir jaunimo  laisvalaikio užimtumo, skaitymo skatinimo, žinių 

įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymo srityse, ieškoti naujų darbo formų, siekiant įtraukti į 

bibliotekos paslaugų vartotojų gretas kuo daugiau moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų.  Kurti 

naujas, koreguoti esančias edukacines programas, skirtas bendruomenės skaitmeninės kompetencijos 

http://www.pasvalia.lt/
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ugdymui, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai; jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“, 

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 –  organizuoti įvairius renginius: viktorinas, konkursus, 

disputus,  interaktyvias sąšaukas, mokymus. 

išlaikyti mobiliąją biblioteką, jos pagalba sudaryti galimybę atokesnių kaimų gyventojams 

naudotis įvairiomis bibliotekos paslaugomis. Mokyti lankytojus  kompiuterinio raštingumo pagrindų, 

organizuoti užsiėmimus mobilioje kūrybinėje  laboratorijoje. 

plėsti partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių viešosiomis bibliotekomis, perimti 

pozityvią jų patirtį ir taikyti ją savo veikloje, plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su Pasvalio 

Kraštiečių bendrija, užsienyje gyvenančiais lietuviais. Bendradarbiauti su seniūnijomis, vietos  

bendruomenėmis, kultūros, švietimo ir kt.  įstaigomis, gerinti bibliotekų materialinę bazę; 

            plėsti bibliotekos leidybinę veiklą. Talkinti leidžiant žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“, 

publikuoti jame bibliotekoje sukauptą medžiagą; teikti maketavimo paslaugas. 

            koordinuoti viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklą, teikti metodinę pagalbą kitų žinybų 

bibliotekininkams, komplektuoti dokumentų fondą bibliotekininkystės klausimais. Sukurti lankstesnį 

viešosios bibliotekos struktūrinį modelį (sujungiant 3 skyrius, aptarnaujančius vartotojus – į Vartotojų 

aptarnavimo centrą).  

pagal galimybes sudaryti tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti 

profesionalumą, pritaikyti tęstinio ir nuotolinio mokymo formas; 

formuoti bibliotekos įvaizdį kokybiškomis, inovatyviomis paslaugomis vartotojams,  interneto 

svetainių (www.psvb.lt ), renginių, įvairių leidinių pagalba. 

 

I. Kontroliniai rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2018 m. 

Įvykdyta 

2017 m. 

1. Bibliotekinis gyventojų aptarnavimas ir bibliotekos 

reklama 

  

1.1. Gyventojų sutelkimo proc.: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

29,0 

30,0 

31,1 

28,0 

 

28,3 

29,2 

30,6 

27,6 

 

1.2. Skaitytojų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

7208 

2031 

620 

4557 

 

7099 

1987 

611 

4501 

1.3. Suaugusių skaitytojų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

4604 

1356 

410 

2838 

 

4587 

1326 

408 

2853 

1.4. Skaitytojų vaikų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

2604 

675 

210 

1719 

 

2512 

661 

203 

1648 

http://www.psvb.lt/
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Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2018 m. 

Įvykdyta 

2017 m. 

1.5. Apsilankymų skaičius: 

- iš viso 

-VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

217324 

63691 

16300 

137333 

 

216038 

63281 

16495 

136562 

1.6. Suaugusių  lankytojų: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

122588 

45405 

7900 

69283 

 

121055 

44933 

7861 

68261 

1.7. Lankytojų vaikų: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

94736 

18286 

8400 

68050 

 

94983 

18348 

8334 

68301 

1.8 

 

Lankomumas: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo filialuose 

 

30,2 

31,4 

26,3 

30,1 

 

30,4 

32,0 

26,5 

30,3 

 

 

1.9 Suaugusių skaitytojų lankomumas: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

27,0 

33,5 

19,3 

24,4 

 

26,4 

34,1 

19,3 

24,0 

1.10. Skaitytojų vaikų lankomumas: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

36,4 

27,1 

40,0 

39,6 

 

37,8 

27,8 

41,1 

41,4 

1.11. Išduotis: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

296460 

143785 

24300 

128375 

 

298286 

147785 

24011 

126490 

1.12. Išduoti suaugusiems  skaitytojams: 

- iš viso: 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

230455 

132150 

15100 

83205 

 

236463 

136420 

14839 

85204 

1.13. Išduoti skaitytojams vaikams: 

- iš viso: 

- VB 

- miesto padalinyje  

- kaimo padaliniuose 

 

66005 

11635 

9200 

45170 

 

61823 

11365 

9172 

41286 
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Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2018 m. 

Įvykdyta 

2017 m. 

1.14. Vidutinis skaitomumas: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

41,1 

70,8 

39,1 

28,2 

 

42,0 

74,4 

39,3 

28,1 

1.15. Suaugusių skaitytojų skaitomumo rodikliai: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

50,0 

97,5 

36,8 

29,3 

 

51,6 

102,9 

36,4 

30,0 

1.16. Skaitytojų vaikų skaitomumo rodikliai: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

25,3 

17,2 

43,8 

26,3 

 

24,6 

17,2 

45,2 

25,1 

1.17. Skaitytojų aptarnavimas  nestacionarinėse bibliotekose: 

- mobili biblioteka 

- skaitytojų skaičius 

- lankytojų skaičius 

- išduotis 

 

1 

196 

1500 

3000 

 

1 

156 

1146 

1544 

1.18. Skaitytojų aptarnavimas namuose: 

- skaitytojų skaičius 

- išduotis 

 

200 

6000 

 

166 

5695 

2. Bibliotekos fondo populiarinimas ir bibliotekos 

įvaizdžio formavimas 

  

2.1. Renginiai. Iš viso:  

 

-VB 

-miesto padalinyje 

-kaimo padaliniuose 

1023 

 

205 

38 

780 

1152 

 

291 

68 

793 

2.2. Žodiniai renginiai. Iš viso: 

 

333 370 

 -VB 

 

52 96 

 - miesto padalinyje 

 

12 28 

 - kaimo padaliniuose 

 

269 247 

2.3. Kompleksiniai renginiai. Iš viso: 

 

220 283 

 -VB 

 

58 111 

 -miesto padalinyje 

 

6 9 

 -kaimo padaliniuose 

 

156 163 

2.4. Vaizdiniai renginiai. Iš viso: 470 498 
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Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2018 m. 

Įvykdyta 

2017 m. 

 

 - VB 

 

95 84 

 - miesto padalinyje 

 

20 31 

 - kaimo padaliniuose 

 

355 383 

2.5. Leidiniai . Iš viso: 

Iš jų: 

- bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai leidiniai bei 

lankstinukai 

46 

 

 

45 

59 

 

 

58 

 - bibliografijos leidiniai: iš viso 

- iš jų, virtualūs 

1 

1 

1 

1 

 - kraštotyros leidiniai 1 1 

2.6. Straipsniai. Iš viso: 

Iš jų: 

- respublikinėje spaudoje 

310 

 

5 

346 

 

7 

 - vietinėje spaudoje 5 11 

 - internete 300 328 

2.7.. Atsakytos užklausos. Iš viso: 

Iš jų: 

32190 32675 

 - VB 21200 21207 

 - miesto padalinyje 1680 1689 

 - kaimo padaliniuose 9310 9779 

2.8. Elektroninio katalogo formavimas   

 Bibliografiniai įrašai. Iš viso: 5700 5560 

 - inventorinamų dokumentų įrašai 2100 1965 

 - analizinio aprašo įrašai 3600 3595 

2.9. Fondo formavimas   

2.10. Gauti ir sutvarkyti dokumentų. Iš viso: 

Iš jų: 

- VB 

6500 

 

2250 

8347 

 

2821 

 - miesto padalinyje 500 652 

 - kaimo padaliniuose 3750 4874 

 - vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje 121 157 

2.11. Gauti ir sutvarkyti periodinių leidinių pavadinimų: 

- VB 

 

44 

 

44 

 - miesto padalinyje 12 12 

 - vidutiniškai viename kaimo padalinyje 5 4 

2.12. Nurašyti dokumentų. Iš viso: 11400 12321 

 Iš jų: 

- VB 

 

3460 

 

3372 

 - miesto padalinyje 900 1095 

 - kaimo padaliniuose 7040 7854 

 -  vidutiniškai viename kaimo padalinyje 227 253 

2.13. Bendras fondo apyvartos rodiklis VBS 

- VB 

1,17 

1,73 

1,17 

1,73 
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Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2018 m. 

Įvykdyta 

2017 m. 

 - miesto padalinyje 1,60 1,60 

 - kaimo padaliniuose 0,82 0,82 

2.14. Metodinė veikla   

2.15. Išvykos:   

 - vidutiniškai vieną padalinį aplankyti kartų 4 kartus 3 kartus 

2.16. Pranešimų skaičius 12 10 

2.17. Metodikos rekomendacijos 6 4 

    2.18. Renginiai, skirti bibliotekininkų profesionalumui ugdyti 8 10 

2.19.  Personalas   

2.20. Etatų skaičius iš viso: 52 52 

2.21. Darbuotojų skaičius 62 62 

2.22. Bibliotekininkų  darbuotojų skaičius. Iš jų: 

- VB 

55 

22 

55 

22 

 - miesto padalinyje 2 2 

 - kaimo padaliniuose 31 31 

 

II. Renginiai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

1. Renginiai, skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui   

1.1. Virtuali paroda „Kiek kainuoja Lietuvos laisvė“ 

Laisvės gynėjų dienai. Akcija „Uždekime atminimo 

žvakutes“ 

01.12 

 

Administracija, 

Viešosios  bibliotekos 

centrai 

 

1.2. Parodų ciklas „Istorinės datos pasakoja: mūsų 

valstybės  istorijos sėkmės, nesėkmės ir tvirtybė tęsti“: 

- Sausio 13-osios pasakojimas 

- Vasario 16-osios pasakojimas 

- Kovo 11-osios pasakojimas 

- Gegužės 7-osios (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienos) pasakojimas 

- Birželio 14-osios (Gedulo ir Vilties dienos) 

pasakojimas 

- Rugpjūčio 23-osios (Baltijos kelio dienos) 

pasakojimas 

- Rugsėjo 23-osios (Lietuvos žydų genocido atminimo 

dienos) pasakojimas 

- Gruodžio 24-osios pasakojimas 

01 – 12 

mėn.  

Vartotojų aptarnavimo 

centras 

1.3. Rasos Čepaitienės ir Živilės Mikailienės knygos 

„Pasaulis prasideda čia: paveldo ugdymo principai 

mokyklinio amžiaus vaikams“ pristatymas. 

 

 

 

 

02.09 

 

VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.4. Susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu ir jo knygų 

pristatymas 

02 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 
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1.5. Edukacinė programa „Vasario 16-osios ir Kovo 11-

osios signatarai kraštiečiai“ 

02 – 04 

mėn. 

VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

1.6. Protmūšiai-žaidimai „Istorija smagiai“ 02 – 11 

mėn.  

AJC 

1.7. Poezijos popietė „Aukime kartu su eilėraščiu“, skirta 

Pasaulinei Poezijos dienai. Savo kūrybą pristatys 

kraštietis poetas Vitalijus Šopis. 

03 mėn. VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.8. Renginys „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje: tarp 

prisitaikymo ir pasipriešinimo“, skirtas vyskupo 

emerito Jono Kaunecko 80-mečiui 

03 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

1.9. Poeto Dariaus Rekio poezijos  knygos „Pražydusios 

klumpės“ pristatymas.  

Geriausių Metų skaitytojų apdovanojimai. 

04 mėn. Administracija ir VAC 

1.10. Aurimo Švedo knygos „Irena Veisaitė. Gyvenimas 

turėtų būti skaidrus“ pristatymas 

04 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

1.11. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai literatūrinė-

muzikinė kompozicija „Vienužio Lietuva“ 

05 mėn. VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.12. Dešimtieji „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“ 08 mėn. VAC; Diliauskų kaimo 

biblioteka 

1.13. Aktoriaus ir režisieriaus Algirdo Latėno „Svietiškos 

giesmės Lietuvai“ Antanas Strazdas ir Paulius Širvys 

09 mėn. VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.14. Mariaus Katiliškio skaitymai 09 mėn. Administracija. VB 

skyriai 

1.15. Literatūrinė kompozicija „Lietuviško tautiškumo 

pragiedrulis: Silvestras Gimžauskas“ (aktorius 

Ferdinanda Jaštys, bardas Gytis Ambrazevičius ir 

literatas Juozas Žitkauskas) 

10 mėn. VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.16. Diena su šiaurės Lietuvos miesteliais. Susitikimas su 

žurnaliste, laidų vedėja Dalia Kutraite. 

11 mėn. VAC – suaugusiųjų ir 

vaikų aptarnavimo 

skyrius 

1.17. Susitikimas su kraštiečiu, filosofu, dr.Algiu Mickūnu 12 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

2. Vydūno metams skirti renginiai   

2.1. Mokslinė konferencija „Vydūno įžvalgos“ 04 mėn.  VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

2.2. Susitikimas su Vydūno draugijos nariais, draugijos 

garbės pirmininku kraštiečiu dr. Vaclovu 

Bagdonavičiumi 

09 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

3. Kiti renginiai   

3.1. Saugaus interneto dienos minėjimas 02 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 
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3.2. Nacionalinio diktanto konkursas (skirtas lietuvių 

kalbos dienoms) 

02 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

3.3. Trečiojo amžiaus universiteto mokslų metų pabaigtuvių 

šventė 

04 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

3.4. Europos dienos minėjimas  05 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir dokumentavimo 

skyrius 

3.5. Atminimo vakaras fotografui Vidui Dulkei 10 mėn. VAC – Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

3.6. Renginiai Mediatekoje ir jaunimo erdvėje „Mono 

arba Stereo“  

  

3.7. Kristijono Vildžiūno vaidybinio kino filmo „Kai vėl 

tave apkabinsiu“ demonstravimas, skirtas Sausio 13-

ąjai paminėti 

01 mėn. AJC 

3.8. Vaikiškų dainelių karaokė 01 mėn. AJC 

3.9. Gražiausios dainos apie Lietuvą“ – Lietuvos  100-

mečio paminėjimui 

02 mėn. AJC 

3.10. Naisių teatro muzikinis spektaklis „Tas beprotiškas 

fantastiškas pasaulis...“ Maestro Vytauto Kernagio 10 

metų mirties paminėjimo proga. 

03 mėn. AJC 

3.11. Populiariausių animacinių filmų viktorina mažiesiems. 04 mėn. AJC 

3.12. Rašytojui Marcelijui Martinaičiui atminti, režisieriaus 

Arvydo Tarvydo dokumentinio filmo „Gyvenimas tarp 

žiedų“ demonstravimas, skirtas 5-osioms mirties 

metinėms paminėti. 

04 mėn. AJC 

3.13. Popietė, skirta Lietuvos estrados dainininkei Janinai 

Miščiukaitei atminti. Muzikologo Kazimiero Šaulio 

sukurto dokumentinio filmo „Gyvenimas Dainoje“ 

pristatymas. 

04 mėn. AJC 

3.14. Dokumentinių filmų apie Lietuvą demonstravimas – 12 

seansų 

01 – 12 

mėn.  

AJC 

3.15. Vaidybinių kino filmų demonstravimas iš mediatekos 

fondo Pasvalio užimtumo centro “Viltis” lankytojams. 

10 seansų 

01 – 12 

mėn.  

AJC 

3.16. “Atspėk dainą” – vaikiškų dainų viktorina 10 mėn. AJC 

3.17. Jaunimo diskusija „Už Lietuvą esame atsakingi visi“. 

Po diskusijos – filmo “Kai vėl tave apkabinsiu” 

peržiūra 

01 mėn. AJC 

3.18. Protmūšiai: „100 klausimų apie Lietuvą“ įvairaus 

amžiaus jaunimo grupėms. 4 renginiai 

02-06 

mėn. 

AJC 

3.19. „Paminėkime ES dieną“ 05 mėn. AJC 

3.20. „Smagu žinoti 04 mėn. AJC 

3.21. „Pasvalio miesto gimtadienis“ 09 mėn. AJC 
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3.22. „Muzikinis protmūšis“ 11 mėn. AJC 

3.23. Jaunimui skirtų susitikimų ciklas su įdomiais ir 

žinomais Pasvalio krašto žmonėmis: 

 AJC 

3.24. Balio Tuskėno įspūdžiai iš kelionės motociklu po 

Ameriką 

04 mėn. AJC 

3.25. Kova su prekyba žmonėmis ir jų išnaudojimas – 

susitikimas su šio centro darbuotoja M. Murnikaite 

05 mėn. AJC 

3.26. Susitikimas – diskusija su jaunaisiais Pasvalio 

verslininkais 

10 mėn. AJC 

3.27. Susitikimas su Pasvalio jaunimo teatro DrAma 

jaunaisiais aktoriais. 

11 mėn. AJC 

3.28. Diskusijų klubo popietė 

1. Tolerancija mano mieste 

2. Kaip išspręsti konfliktą, nepakėlus balso – 

misija (ne)įmanoma 

 

 AJC 

3.29. Jaunimo naktis bibliotekos „Mono arba Stereo“ 

erdvėje. Susitikimas su žurnaliste ir rašytoja, žurnalo 

„Happy365“ redaktore Jurga Baltrukonyte, diskusija 

„Būti patriotu?“ 

 

10 mėn. AJC 

3.30. 3D spausdintuvo pamokos ( 4 pamokos) 

Rankų lenkimo varžybos  ( 3 vakarai) 

Stalo futbolo turnyrai  ( 6 turnyrai) 

01 – 12 

mėn. 

AJC 

4. Renginiai akliesiems ir silpnaregiams: 

 

  

4.1. Edukacinė programa „Kitaip skaitantiems – kitokios 

knygos“ 

06 mėn. VAC 

4.2. Pažinkime neregimą pasaulį” – susitikimas su Pasvalio 

aklųjų ir silpnaregių draugijos nariais. 

09 mėn. VAC 

 

 

III. Spaudinių parodos 

 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Data Rengėjas 

1. Poeto, vertėjo Vytauto Rudoko 90-mečiui 02.13 V. Gabrienė 

2. „Pasvalio kraštiečiai – kalbininkai“ 02 mėn. A. Balčiūnienė 

3. „Juozas Erlickas – lietuviškosios literatūros, 

poezijos, prozos, satyros bei kitos mentalinės 

mankštos Gyvasis klasikas“ - Juozui Erlickui - 

65 

03.03 V. Gabrienė 

4. „Gyvenimas su teatru“, skirta Tarptautinei 

teatro dienai. 

03 mėn. A. Balčiūnienė 

5. Geriausių 2017 metų knygų penketuko autorių 

kūryba 

04 mėn. V. Gabrienė 

6. „Mokomės angliškai“, skirta Anglų kalbos 

dienai 

04 mėn. A. Balčiūnienė 
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7. „Mes – Europa“, skirta Europos dienai 05 mėn. A. Balčiūnienė 

8. Poeto, prozininko Henriko, Algio Čigriejaus 85-

mečiui – „Kada nors žolėse surasiu visgi kelią 

namo...“ 

06 mėn. V. Gabrienė 

9.  Gedulo ir Vilties dienai – „Tremties paženklinti 

likimai 

08 mėn. V. Gabrienė 

10. „Sustabdyta akimirka“, skirta Pasaulinei 

fotografijos dienai 

08 mėn. A. Balčiūnienė 

11. „Pasvaliui – 521“ 09 mėn A. Balčiūnienė 

12. „Kavos kaleidoskopas: pasaulio miestai, 

kuriuose verta paragauti kavos“, skirta 

Tarptautinei kavos dienai 

10 ėn. A. Balčiūnienė 

13. Lietuvos kariuomenės 100-mečiui „Lietuvos 

karių praeitis ir dabartis 

11 mėn. V. Gabrienė 

14. „Myliu išmintį“, skirta Pasaulinei filosofijos 

dienai 

11 mėn. A. Balčiūnienė  

 

IV. Renginiai vaikams 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

1. Akcija „Renkame metų knygą – 2017“: knygų vaikams ir 

paaugliams  penketukų  reklama, garsiniai skaitymai, 

sudaromos sąlygos balsuoti internetu. 

Iki 02.10 VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

2. Mėgstamiausių vaikų ir paauglių knygų penketuko 

rinkimai: anketų pildymas, reklama 

Iki 03.25  VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

3. Protmūšis-žaidimas „Istorija linksmai“ III-V klasių 

mokiniams, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-

mečiui 

Nuo 02.16 VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

4. Garsiniai eilėraščių skaitymai, skirti poeto, vertėjo Kazio 

Jakubėno 110-ajam gimtadieniui 

02  mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

5. „Etnokilimas“ Vaikų literatūros skyriuje:  interaktyvūs 

užsiėmimai Vaikų literatūros skyriaus skaitykloje. 

03  mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

6. Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas 04 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 
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aptarnavimo 

skyrius 

7. Nacionalinė bibliotekų savaitė:  

Edukaciniai skaitymo skatinimo užsiėmimai, protmūšiai-

žaidimai „Istorija smagiai“ kaimo bibliotekose, rajono 

mokyklose, daugiafunkciniuose centruose; 

Geriausių metų skaitytojų apdovanojimai. 

04 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

8. Gerumo diena „Amatų kiemelis“: Pasvalio rajono įstaigų ir 

organizacijų, dirbančių su socialinės atskirties žmonių 

grupėmis bei teikiančių jiems mokymosi, kultūrines bei 

socialines paslaugas, mokyklų kūrybinės veiklos 

pristatymas. 

05 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

9. Garsiniai knygų apie Lietuvą skaitymai; Rytmetis vaikams 

„Visur gerai, bet namuose geriausia!“ Žadeikių B. 

Brazdžionio edukaciniame centre: spektaklis „Aplink 

pasaulį“ (Projekto „Literatūros dienos ir naktys 2018“ 

renginys, skirtas valstybės atkūrimo 100-mečiui bei gedulo 

ir vilties dienai paminėti). 

06 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

10. Garsiniai skaitymai, skirti poetės Janinos Degutytės 90-

ajam gimtadieniui. 

07 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

11. Vasaros skaitymai įvairiose Pasvalio miesto erdvėse ir 

bibliotekoje „Istorinis nuotykis “. 

07-08 

mėn. 

VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

12. Dalyvavimas Panevėžio  apskr. G. Petkevičaitės-Bitės VB 

Vaikų literatūros skyriaus projekto, „Etnokilimas“ 

veiklose, išvyka į baigiamąjį renginį (II etapas). 

06-09 

mėn. 

VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

13. Laiminga diena vaikams. Pokalbiai apie laimę, garsiniai 

skaitymai ir kūrybinės „Lapės laimės dirbtuvės“ Pasvalio 

M. Katiliškio bibliotekoje (Projekto „Literatūros dienos ir 

naktys 2018“ renginys). 

09 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

14. Pažintinės ekskursijos į vaikų literatūros skyrių pirmų 

klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikams „Sveika, biblioteka“ 

09-10 

mėn. 

VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

15. Literatūros paroda, skirta rašytojui Cliv′ui Staple′ui 

Lewisui ir „Narnijos kronikoms“ ir filmų ciklo „Narnijos 

kronikos“ peržiūros. 

11 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

16. Renginys priešmokyklinio amžiaus ir 1-4 klasių 12 mėn. VAC – 
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mokiniams „Atvirukas mano miestui“, skirtas Pasvalio 

miesto gimtadieniui.  

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

17. Edukacinės kalėdinių darbelių dirbtuvėlės 12 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

 Parodos:   

1. Literatūros paroda, skirta prancūzų rašytojo pasakininko 

Charles Perrault (Šarlio Pero) 390-ajam gimtadieniui.  

01 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

2. Literatūros paroda poetui, vertėjui Kaziui Jakubėnui - 110 02 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

3. Literatūros paroda „Eno Raudo Cypliukas“, rašytojo E. 

Raudo 90-mečiui 

02 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

4. Literatūros paroda Janinai Degutytei - 90 07  mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

5. Literatūros paroda dailininkei, knygų iliutratorei Sofijai 

Vasilenkaitei-Vainilaitienei 

10 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

6. Literatūros paroda rašytojui, dailininkui Leonardui 

Gutauskui 

11 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

7. Literatūros paroda rašytojui Cliv‘ui Staple‘ui Lewisui 11 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 

skyrius 

8. „Atvirukas mano miestui“, skirta Miesto gimtadieniui 12 mėn. VAC – 

suaugusiųjų ir 

vaikų 

aptarnavimo 
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skyrius 

 Edukacinės programos   

1. Atnaujinti, papildyti edukacines programas ir pristatyti 

bibliotekų lankytojams.  

01-12 

mėn. 

VAC ir kaimo 

padaliniai 

2. Toliau dalyvauti projekto „Etno kilimas“ edukacinėje 

veikloje, papildyti edukacines programas ir jas pristatyti 

skaitytojams 

I – II ketv. VAC, Ustukių ir 

Kiemėnų kaimo 

bibliotekos 

3. Pagal poreikius rengti naujas skaitmeninio raštingumo 

mokymo ir edukacines  programas. 

01-12 

mėn. 

R. Bedulytė ir A. 

Balčiūnienė 

4. Administruoti svetainę edukacija.psvb.lt ir pildyti ją nauja 

informacija apie bibliotekos vykdomą edukacinę veiklą 

01-12 

mėn. 

R. Baltrukienė 

5. Elektroninėje bibliotekoje „Pasvalia“ atnaujinti  

interaktyvųjį edukacinį žaidimą  „Surask ir pažink  

Pasvalio krašto nekilnojimo turto objektus“ ir įdomybių 

testą apie Pasvalio kraštą. 

01-12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

 

V. Renginiai  Mobiliojoje bibliotekoje 

 

1. Viktorina „Su gimtadieniu, Lietuva“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui 

03 mėn. J. Vaičekonienė 

2. Garsinio skaitymo valandėlė „Keliauk į stebuklingą pasakų 

pasaulį“, skirta Šarlio Pero 380-osioms gimimo metinėms 

03 mėn. J. Vaičekonienė 

3. Literatūrinė valandėlė vaikams „Eilėraštukų lietus“, skirta 

poeto Kazio Jakubėno 110-osioms gimimo metinėms 

05 mėn J. Vaičekonienė 

4. Literatūrinė popietė „Negaliu pasakyti, kad pasakiau 

viską“, skirta poetės Janinos Degutytės 90-osioms gimimo 

metinėms 

06 mėn. J. Vaičekonienė 

5. Poezijos popietė „Vaikams rašyti ir piešti – tai kaip kalbėti 

maldą“, skirta rašytojo, dailininko 80-mečiui 

11 mėn. J. Vaičekonienė 

6. Parengti edukacinę programą „Pagrandukas“ („Duonos 

kelio“ istorija) ir pristatyti jauniesiems skaitytojams 

04 mėn. J. Vaičekonienė 

 Spaudinių parodos   

8. „Magiškas pasakų pasaulis“, skirta Š. Pero kūrybai. 01 mėn. J. Vaičekonienė 

9. „Žmogus sau, tautai, žmonijai“, skirta Vydūno metams 03 mėn. J. Vaičekonienė 

10. „Keliauk, pažink, švęsk“, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

02 mėn. J. Vaičekonienė 

11. „Baltas gulbių sostas“, skirta poetei J. Degutytei   

12. „Žvaigždės lyg žiedai palinko“, skirta rašytojo, dailininko 

L. Gutausko 80-mečiui 

11 mėn. J. Vaičekonienė 

13. „Aš skaičiau – paskaityk ir tu“ 10 mėn. J. Vaičekonienė 

14. „Mobili biblioteka ir mes“-foto paroda 04 mėn. J. Vaičekonienė 

 

VI. Renginiai  viešosios bibliotekos padaliniuose  

                                                     

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

1. Popietė „Kiekvienai širdžiai mielas žodis – 

Lietuva“ ir viktorina „Augame Lietuvai – kuriame 

Tėvynei“ 

02 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 



15 

 

2. Vaikų knygos šventė „Didžioji pasakų gatvė“ 04 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3. Susitikimas su dailininke Sigute Ach 09 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

4. Edukacinė valandėlė su edukatore-dailininke Rūta 

Valioniene 

06 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

5. Renginys, skirtas valstybės atkūrimo šimtmečiui 02 mėn. Diliauskų kaimo 

biblioteka 

6. Tradicinė šeimų šventė 05 mėn. Diliauskų kaimo 

biblioteka 

7. Adventinis vakaras 11 mėn. Diliauskų kaimo 

biblioteka 

8. Jubiliejinis renginys „Deglėnų kaimo bibliotekai – 

70“ 

10 mėn. Deglėnų kaimo 

biblioteka 

9. Renginys, skirtas valstybės atkūrimo šimtmečiui 02 mėn. Daujėnų kaimo 

biblioteka 

10. Vasaros šventė – Kraštiečių susitikimas 07 mėn. Daujėnų kaimo 

biblioteka 

11. Renginys „Su gimtadieniu, Lietuva“ 02 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

12. Renginys „Visi vaikai yra svarbūs“, skirtas 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

06 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

13. Literatūrinis-muzikinis vakaras „Paukščiui reikia 

dangaus, žmogui reikia žmogaus“, skirtas 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai 

10 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

14. Advento popietė „Išsaugokime savyje ramybę ir 

tylą“ 

11 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

15. Renginys „Pažink-Švęsk-Kurk“, skirtas valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

02 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

16. Tradicinė šventė  Oninės, skirta bendruomenės 15 

metų jubiliejui -„Biblioteka bendruomenės 

gyvenime“ 

07 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

17. Poezijos ir muzikos vakaras „Dialogas tarp 

muzikos ir poezijos“ 

10 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

18. Vasario 16-osios minėjimas, valstybės atkūrimo 

šimtmečiui 

02 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

19. Susitikimas su kraštiečių bendrijos pirmininku 

Rimantu Kanapėnu 

04 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

20. Popietė su „Užuovėja“ klubo nariais „Jaukūs 

pašnekesiai“ 

05 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

21. Tradicinė Kraštiečių šventė, skirta Valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

08 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

22. Tęstinė edukacinė popietė „Aukštaitijos 

Etnokilimo labirintuose“ 

09 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

23. Popietė „Po darbų“ 11 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

24. Renginys „Aš tikrai myliu Lietuvą“ 02 mėn. Krinčino kaimo 

biblioteka 

25. Renginys „Leiskime laiką kartu“ 06 mėn. Krinčino kaimo 

biblioteka 

26. Popietė vaikams „Aš einu rudenėlio takais“ 10 mėn. Krinčino kaimo 
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biblioteka 

27. Minėjimas „Širdy ir lūpose teskamba tas šventas 

žodis – Lietuva“  

02 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

28. Poezijos šventė „Prisijaukinkim žodį, paukštį, 

debesį“ 

03 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

29. Geriausių skaitytojų apdovanojimai ir susitikimas 

su įdomiu žmogumi 

04 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

30. Popietė „Pažaiskime kartu po vasaros dangum“, 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

06 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

31. Vakaras bendruomenės kultūrinės veiklos 60-

mečiui, skirtas Europos kultūros paveldo metams 

10 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

32. Vasario 16-osios minėjimas 02 mėn. Namišių kaimo 

biblioteka 

33. Edukacinė popietė „Aukštaitijos Etnokilimo 

labirintuose“ 

10 mėn Namišių kaimo 

biblioteka 

34. Renginys „Lietuvos šimtmečio kelias“ 02 mėn. Norgėlų kaimo 

biblioteka 

35. Edukacinis užsiėmimas ir parodos atidarymas 

„Valstybės 100-metis karpiniuose“ 

02 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

36. Susitikimas „Mūsų kraštiečiai sugrįžta: žurnalistė 

J. Baužytė, muzikologė O. Kupčiūnienė, 

tautodailininkė R. Grigonienė“ 

04 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

37. Literatūrinis protmūšis 04 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

38. Jaunųjų poezijos mylėtojų skaitymai 04 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

39. Jaunųjų fotografų parodos „Mano vaikystės 

kiemas“ atidarymas 

06-07 

mėn. 

Pušaloto kaimo 

biblioteka 

40. Protmūšis vasarotojams „Ką žinai apie Pušalotą?“ 07 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

41. Literatūriniai skaitymai: 

-pašnekesiai rudens popietę 

-rašančių pušalotiečių kūrybos skaitymai 

 

10-11 

mėn. 

Pušaloto kaimo 

biblioteka 

42. Popietė „Pabūkime kartu“ Mikoliškio, Deglėnų, 

Pušaloto kaimo bibliotekų geriausiųjų skaitytojų 

apdovanojimai 

11 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

43. Gerumo savaitė „Ištiesk pagalbos ranką vienišam“ 12 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

44. Knygos  „Laisvės ir Tėvynės ginti; 1948-1923 m. 

Pumpėnų savanoriai“ pristatymas 

02 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

45. Kraštietės Kotrynos Kavaliauskaitės-Buračienės 

knygos  pristatymas 

09 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

46. Inezos Janonės knygos (kurioje minimi 

Pumpėnai) pristatymas 

10 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

47. Susitikimas su rašytoju E. Malūku  04 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

48. Eilėraščių, rašinių konkursas ir popietė „Mano 

kraštas šimtmečio šviesoje“ 

09 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 
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49. Renginys „Lietuva laisva – švęskime laisvai“ 02 mėn. Pajiešmenių kaimo 

biblioteka 

50. Literato Stepono  Rimkaus knygos pristatymas 

„Aš tave mylėsiu“ 

04 mėn. Pajiešmenių kaimo 

biblioteka 

51. Popietė „Laisvos Tėvynės šiluma – kiekvieno 

lietuvaičio širdyje“ 

02 mėn. Raubonių kaimo 

biblioteka 

52. Popietė „Ką slepia knygos viršelis?“ 04 mėn. Raubonių kaimo 

biblioteka 

53. Jubiliejinis renginys „Rinkūnų bibliotekai – 55“ 06 mėn. Rinkūnų kaimo 

biblioteka 

54. Renginys „Kai žydi vėl sodai...“ 05 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

55. Susitikimas su dailininkais broliais Remigijumi ir 

Algirdu Gataveckais 

06 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

56. Kraštiečio L. Miežansko knygos „Verčiant 

gyvenimo lapus“ sutiktuvės 

08 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

57. Šventė pirmokams „Jau pradedu skaityti...“ 10 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

58. Knygų Kalėdos Ustukių bibliotekoje 12 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

59. Jubiliejinis renginys „Bibliotekai – 80“ 03 mėn. Vaškų kaimo biblioteka 

60. Ekspozicijos V. Zaborskaitei atidarymas 04 mėn. Vaškų kaimo biblioteka 

61. Kūrybinės raiškos konkursas „Eilėraščio menas ir 

jo interpretacija“ 

12 mėn. Vaškų kaimo biblioteka 

62. Poezijos šventė „Žydintys sodai“ 04 mėn. Žilpamūšio kaimo 

biblioteka 

63. Geriausiųjų skaitytojų apdovanojimas 04 mėn. Žilpamūšio kaimo 

biblioteka 

 Akcijos:   

1.  „Knygų Kalėdos“ 11-12 

mėn. 

VB ir kaimo padaliniai 

2.  „Renkame Metų knygą“; „Mėgstamiausių vaikų ir 

paauglių knygų penketuko rinkimai“ 

I ketv. VB ir kaimo padaliniai 

3. „Biblioteka – NON STOP“ (Atvira biblioteka) 04 mėn. VB ir kaimo padaliniai 

4. Vienos dienos akcija „Biblioteka be 

bibliotekininko“ 

04 mėn. VB ir kaimo padaliniai 

5.  Šeimos dienos bibliotekose 2017  VB ir kaimo padaliniai 

6. Savanoriauju  bibliotekoje 2017 VB ir kaimo padaliniai 

7. Knygų maininykai 2017 VB ir kaimo padaliniai 

8. „Padovanok knygą bibliotekai“ 2017 VB ir kaimo padaliniai 

9. „Diena be kompiuterio“ 2017 Kaimo padaliniai 

       

VII. Meno parodos    

                                                                                    

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Data Rengėjas 

1. Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

01 mėn. A. Likienė 
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2. Dailininko Arvydo Gudo darbų paroda, skirta 

Vasario 16 

02 mėn. A. Likienė 

3. Iš Pasvalio P. Vileišio gimnazijos Meno kolekcijų 

fondų 

01-12  mėn. L. Stravinskienė  

 

4. Šiaulių universiteto Dailės katedros studentų ir 

dėstytojų darbų paroda 

10 mėn. L. Stravinskienė 

5. Lauros Baltijutės grafikos darbų paroda 04 mėn. A. A. Naunikaitė 

6. Pasvalio P. Vileišio gimnazijos moksleivių 

kūrybinių darbų paroda 

07-08 mėn. L. Stravinskienė 

7. Tado Baltijaus fotografijų paroda 08 mėn. A. Likienė 

8. L. Stravinskienės tapybos darbų paroda 06 mėn. L. Stravinskienė 

9. Egidijos Brinkytės Tapybos darbų paroda 05 mėn. A. A. Naunikaitė 

10. Jurio Baliūno tapybos darbų paroda 11 mėn. A. A. Naunikaitė 

11. Paroda iš Pasvalio kraštiečių bendrijos  

 

10 mėn. E. Stravinskienė 

A. Naunikaitė 

 

VIII. Virtualios parodos 

 

1. Virtualūs bibliotekos pristatymai, reklama  - 35 01-12 mėn. J. Genytė 

2. Bibliotekos svetainėje:    

3. Vertingiausių leidinių apžvalgos  01–12 mėn. P. Kupčiūnienė 

4. Naujos knygos 01–12 mėn. P. Kupčiūnienė 

5. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:   

6. Laisvės gynėjų dienai – „Sausio 13-oji tautos atmintyje“ 01 mėn.  I. Povilionienė 

7. „Ir mūsų rūpestis, ir meilė, ir likimas“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui 

02-03 mėn. I. Povilionienė 

8. 150 – Vilhelmui Storostai Vydūnui 03 mėn. I. Povilionienė 

9. Pasaulinė Knygos diena 06 mėn. I. Povilionienė 

9. Vasara su knyga 06 mėn. I. Povilionienė 

10. Baltijos kelio diena 08 mėn. I. Povilionienė 

11. „30 metų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinei 

grupei“ 

10 mėn. I. Povilionienė 

12. Poetui, dramaturgui, prozininkui Kaziui Binkiui - 125 11 mėn. I. Povilionienė 

13. Žiemos vakarai su knyga 12 mėn. I. Povilionienė 

IX. Kraštotyros veikla   

 

 Veiklos turinys Data Vykdytojai 

1. Publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazės 

kūrimas: 

  

1.1 LIBIS Analizinės bibliografijos posistemyje kurti 

rajono laikraščio „Darbas“ ir krašto kultūros, istorijos 

žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ bibliografinius 

įrašus 

01-12 VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo skyrius 

1.2. Vertingiausių rajono laikraščio „Darbas“ ir krašto 

kultūros, istorijos žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“  

01-12 

mėn. 

R. Bedulytė 
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straipsnių bibliografinius įrašus siųsti į Nacionalinį 

bibliografinių duomenų banką (NBDB) 

1.3. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemyje kurti 

bibliotekos gaunamų dokumentų sudėtinių dalių 

kraštotyros bibliografinius įrašus 

01-12 

mėn. 

VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius  

1.4. Tvarkyti kortelines kraštotyros ir personalijų 

bibliografines kartotekas 

01-12 

mėn. 

VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

2. Skaitmeninimo veikla, Bibliotekos skaitmeninės 

kolekcijos formavimas: 

  

2.1. Sudaryti 2019 metų skaitmeninamų objektų sąrašą 06-12 

mėn. 

R. Bedulytė 

2.2 Skaitmeninti krašto paveldo dokumentus 01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

2.3. Kurti skaitmenintų dokumentų 

metaduomenis/bibliografinius įrašus 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

V. Samulėnienė 

2.4. Formuoti bei tvarkyti fotografijų bei vaizdo įrašų 

archyvą 

01–12 

mėn. 

V. Samulėnienė 

3. Elektroninės bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas   

3.1. Tvarkyti ir redaguoti elektroninę biblioteką 

„Pasvalia“ 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

3.2. Peržiūrėti autorines sutartis ir rengti naujas 01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

3.3. Pildyti elektroninę biblioteką naujais suskaitmenintais 

krašto kultūros paveldo dokumentais 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

3.4. Atnaujinti interaktyvų žaidimą „Surask ir pažink 

Pasvalio krašto nekilnojamus turto objektus“ 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

3.5. Atnaujinti įdomybių testą 01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

4. Rankraščių tvarkymas ir sklaida   

4.1. Vykdyti rankraščių fondo tvarkymo darbus 01–12 

mėn. 

R. Bedulytė 

4.2. Pradėti rankraščių katalogavimą LIBIS kataloge 01–12 

mėn. 

VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius  

4.3. Pagal galimybes tęsti Skyriuje saugomų kultūros 

paveldo dokumentų tyrinėjimą, tyrimų rezultatus 

pristatyti visuomenei 

01–12 

mėn. 

VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius  

5. Kraštotyros darbų rengimas ir leidyba   

5.1. Dalyvauti krašto kultūros ir istorijos žurnalo 

„Šiaurietiški atsivėrimai“ leidybos darbe 

01–12 

mėn. 

VAC-Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

5.2. Parengti elektroninį bibliografinį sąrašą-metraštį 

„Skyriaus renginiai 2018 m.“ 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 
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5.3. Parengti elektroninį bibliografinį sąrašą „Pasvalio 

Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 2018 

m.“ 

01–12 

mėn. 

A. Balčiūnienė 

5.4. Pildyti Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo 

„Šiaurietiški atsivėrimai“ bibliografijos rodyklę 

01–06 

mėn. 

R. Bedulytė 

5.5. Pildyti ir redaguoti elektroninę Pasvalio krašto 

istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ 

versiją 

01–12 

mėn. 

R. Bedulytė 

5.6. Parengti bibliografinę rodyklę „Vitalija Kazilionytė: 

asmenybė ir kūryba“ 

01–10 

mėn. 

R. Bedulytė 

5.7. Parengti 2018 m. Pasvalio Kraštiečių išleistų knygų 

apžvalgą 

01–04 

mėn. 

A. Balčiūnienė 

6. Kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida   

6.1. Kaupti kraštotyros informaciją (atrinkti kraštotyrinio 

pobūdžio straipsnius iš respublikinės periodinės 

spaudos, juos aprašyti ir daryti skaitmenines kopijas) 

visatekstėje kompiuterinėje duomenų bazėje  

01–12 

mėn. 

N. Banelienė 

6.2. Kaupti ir tvarkyti informaciją apie kraštiečius  01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė, 

kaimo padaliniai 

6.3. Skelbti informaciją apie Pasvalio kraštiečius 

bibliotekos interneto svetainėje, bibliotekos 

facebooko puslapyje 

01–12 

mėn. 

A. Balčiūnienė 

6.4. Organizuoti ir vesti ekskursijas, edukacinius 

užsiėmimus  Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje 

„Mariaus Katiliškio keliais“ 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

6.5. Teikti elektronines paslaugas Mariaus Katiliškio 

atminimo kambaryje esančiame informaciniame-

edukaciniame terminale 

01–12 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

6.6. Parengti edukacinę programą „Vasario 16-osios ir 

Kovo 11-osios signatarai kraštiečiai“, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui 

02-04 

mėn.  

V. Samulėnienė 

7. Kraštotyros darbai   

7.1. Parengti  aplankus: „Inžinierius, technikos mokslų dr. 

Vincentas Jokūbaitis“ 

 „Fizinių mokslų, informatikos mokslų dr. Valdas 

Undzėnas“  

07 

 

08 

Joniškėlio m. 

biblioteka 

7.2. Parengti kraštotyrinius darbus: 

 Jurgėnų kaimo bendruomenės 15 metų jubiliejui 

„Biblioteka bendruomenės gyvenime“ 

 „Krašto senolių vartojamų žodžiai, posakiai, pertarai 

ir dainos“ 

07 mėn. 

 

iki 12 

mėn. 

Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

7.3. Parengti aplanką apie žemietį, filosofą, Ohajo 

universiteto profesorių A. Mickūną 

iki 012 

mėn. 

Kriklinių kaimo 

biblioteka 

7.4. Surinkti medžiagą ir parengti aplanką apie 

Meškalaukio kaimo bendruomenės pagyvenusių 

žmonių veiklą „Meškalaukio bočiai: 15 bendrystės 

metų“ 

iki 12 

mėn. 

Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

7.5. Surinkti medžiagą ir parengti aplanką apie Ožkyčių 

kaimo liaudies menininką Petrą Laskauską 

iki 12 

mėn. 

Mikoliškio kaimo 

biblioteka 
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7.6. Parengti  aplanką „Seniausios kaimo gyventojos 

Janinos Šimkūnienės prisiminimai“ 

iki 12 

mėn. 

Rinkūnų kaimo 

biblioteka 

8. Kraštotyros renginiai   

8.1. Susitikimas su kraštiečiu, filosofu dr. Algiu Mickūnu 12 mėn. A. Balčiūnienė 

8.2.  „Iš praeities skaudžių prisiminimų“: filmo „Ledo 

vaikai“ peržiūra, paminėjimo vakaras prie siaurojo 

geležinkelio.  

06 mėn. Joniškėlio padalinys 

8.3. Pažintinė ekskursija dviračiais „Gimtojo krašto 

keliais“ 

Tradiciniai 10-tieji „Naktiniai skaitymai prie 

Pyvesos“ 

06 mėn. 

 

08 mėn. 

Diliauskų kaimo 

biblioteka 

8.4.  „Mokykla – mūsų nepriklausomybės amžininkė“, 

skirtas Grūžių mokyklos 100-mečiui 

07 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

8.5. „Biblioteka bendruomenės gyvenime“ tradicinė  

kaimo Oninių šventė. 

 

07 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

8.6. Vakaras bendruomenės kultūrinės veiklos 60-mečiui 

paminėti 

09 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

8.7. Kraštiečių  šventė „Po gimtinės klevais“ 06 mėn. Nairių padalinys 

8.8. „Mūsų kraštiečiai sugrįžta“. Susitikimas su žurnaliste 

J. Baužyte, muzikologe O. Kupčiūniene, 

tautodailininke R. Grigoniene. 

 

04 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

8.9. Pedagogo L. Miežansko iš Medinių kaimo poezijos 

knygos pristatymas „Verčiant gyvenimo lapus“. 

10 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

8.10. Prof. V. Zaborskaitės knygos „Tekančio laiko 

ženklai“ pristatymas. 

Dokumentinio filmo „Valentas Leimontas. 

Prisiminimai“. 

Susitikimas su poetu V. Braziūnu, naujausių knygų 

pristatymas. 

 

02 mėn.  

 

02 mėn. 

 

05 mėn. 

Vaškų V. Zaborskaitės 

biblioteka 

8.11. Deglėnų bibliotekos 70-mečiui „Knyga  - mus 

jungiantis tiltas“ 

10 mėn. Deglėnų kaimo 

biblioteka 

8.12. Rinkūnų bibliotekos 55-mečiui „Šlama puslapiai 

knygų tyloj...“ 

06 mėn. Rinkūnų kaimo 

biblioteka 

8.13. Kraštiečių šventė „Gera grįžti namo“ 08 mėn. Kiemėnų kaimo 

biblioteka 

8.14. Bibliografijos rodyklės „Pasvalio rajono Pumpėnų 

mokykla 1948-2017“ pristatymas 

02 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

8.15. Kraštotyrinė – edukacinė išvyka į kaimo sodybą pas 

režisierę P. Janulevičiūtę „Knygų lagaminas 

senovinėje klėtyje. 

05 mėn.  Tetirvinų padalinys 

9. Kraštotyros parodos   

9.1. „Laisvės gynėjų diena Vido  Dulkės fotografijose“ 01 mėn. T. Mikalajūnaitė 

9.2. „Pasvalio kraštiečiai – kalbininkai“ (Lietuvių kalbos 

dienos renginys) 

02 mėn.  A. Balčiūnienė 

9.3. „Pasvaliui – 521“ 09 mėn. A. Balčiūnienė 
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9.4. Pasvalio kraštiečių bendrijos organizuoto konkurso 

laureatų darbų paroda 

09 mėn. II 

pusė–10 

mėn. 

T. Mikalajūnaitė 

A. Balčiūnienė 

9.5. Nuotraukų ir metraščių paroda „Iš mokyklos 

istorijos“, skirta Grūžių mokyklos 100-mečiui 

07 mėn. Grūžių padalinys 

9.6. Kaimo gyventojų išsaugotų senų kalendorių paroda 

„Ir nusineša laikas metus“ 

 

12 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

9.7. Paroda „Pasvalio krašto poetai“, skirta pasaulinei 

Poezijos dienai paminėti 

03 mėn. Mikoliškio kaimo 

biblioteka 

9.8. Fotografijų paroda „Pumpėnai: miestelis ir žmonės“ 10 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

9.9. Nuotraukų paroda „Sustabdytos akimirkos iš 

bibliotekos gyvenimo“, skirta bibliotekos 55-mečiui 

 

06 mėn. Rinkūnų kaimo 

biblioteka 

9.10 Dokumentų paroda apie bitininkystės tradicijas 

Vaškų krašte. 

 

07 mėn. Vaškų V. Zaborskaitės 

biblioteka 

 

X. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aptarnavimas. Vartotojų mokymai 

 

1. Vartotojų aptarnavimas   

1.1. Aptarnauti vartotojus  (naudojantis LIBIS Skaitytojų 

aptarnavimo posisteme bei Viešosios interneto prieigos 

Vartotojų registracijos ir statistikos sistema)  

01–12 mėn. Viešoji biblioteka 

ir kaimo 

padaliniai, 

kuriuose įdiegta 

LIBIS SAP 

1.2. Atsakyti į vienkartines vartotojų užklausas žodžiu, raštu, 

telefonu, elektroniniu paštu, gautas bibliotekų 

elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt 

01–12 mėn. Viešoji 

biblioteka, kaimo 

padaliniai 

1.3. Teikti vartotojams Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintas mokamas (dokumentų spausdinimo, 

kopijavimo, skenavimo, bibliografinių sąrašų ar rodyklių 

(virš 20 įrašų) sudarymo, informacijos įrašymo į 

elektronines laikmenas) paslaugas 

01–12 mėn. Viešoji 

biblioteka, kaimo 

padaliniai 

1.4. Teikti bibliografines paslaugas pagal nuolatines vartotojų 

užklausas 

01–12 mėn. Viešoji 

biblioteka, kaimo 

padaliniai 

1.5. Vartotojams pageidaujant įrašyti duomenis į 

kompaktinius diskus, atmintukus  

01–12 mėn. VAC, kaimo 

padaliniai 

1.6. Teikti prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, 

skatinti vartotojus jomis naudotis, atnaujinti informacinę 

medžiagą apie DB 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

1.7. Teikti vartotojams informaciją apie Europos Sąjungą 01-12 mėn. VAC-

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.8. Konsultuoti vartotojus naudotis elektros ir dujų savitarnos 01–12 mėn. VAC-
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svetaine www.eso.lt Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

1.9. Teikti paslaugas žemdirbiams ir verslininkams Verslo 

bibliotekoje 

01–12 mėn. VAC-

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.10. Konsultuoti ir individualiai mokyti vartotojus: 

 naudotis viešos interneto prieigos (VIP) 

kompiuteriais ir juose įdiegtomis programomis, 

 naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu,  

 užsisakyti dokumentus bibliotekos elektroniniame 

kataloge interneto svetainėje www.psvb.lt,   

 naudotis kitomis bibliotekos elektroninėmis 

paslaugomis interneto svetainėse www.psvb.lt, 

http://pasvalia.lt, http://edukacija.psvb.lt, 

http://verslui.pasvalys.lt, http://pasvaliodirva.lt 

 ieškoti informacijos LIBIS suvestiniame kataloge, 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bazėje,  

 naudotis bibliotekos prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis,  

 naudotis viešosiomis internete prieinamomis 

elektroninėmis paslaugomis 

01–12 mėn. VAC-

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

2. Vartotojų mokymai. Skaitmeninės kompetencijos 

ugdymas. 

  

2.1. Koordinuoti mokymo renginių organizavimą Mokymų 

klasėje 

01-12 mėn. R. Bedulytė 

A. Balčiūnienė 

2.2. Vykdyti skaitmeninio ir informacinio raštingumo 

mokymus Trečiojo amžiaus universiteto studentams 

01–04 mėn., 

10–12 mėn. 

(1 k. per 

savaitę) 

R. Bedulytė 

2.3. Pagal poreikius mokyti vartotojų grupes pradinio 

kompiuterinio raštingumo pagal minimalaus 

kompiuterinio raštingumo programą „Išmokime dirbti 

kompiuteriu“ 

01–12 mėn. N. Banelienė 

2.4. Pagal poreikius  mokyti vartotojų grupes interneto išteklių 

naudojimo pagal programas „Elektroninis bendravimas“, 

„Paieška internete“, „Reikalų tvarkymas internete: el. 

valdžios, savivaldos paslaugos, teisinė ir statistinė 

informacija, kelionių informacija, naujienos“, „Švietimo 

informacija internete“, „Informacija apie sveikatą 

internete“, „Laisvalaikio informacija internete“, 

„Taupykime laiką ir pinigus: naudokimės elektroninėmis 

paslaugomis (el. bankininkystė, el. prekyba, darbo 

paieška)“, „Bibliotekos elektroninės paslaugos“ 

01–12 mėn.  

 

VAC-

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

2.5. Pagal poreikius mokyti vartotojų grupes saugaus darbo 01–12 mėn.  R. Bedulytė 

http://www.psvb.lt/
http://www.psvb.lt/
http://pasvalia.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
http://pasvaliodirva.lt/
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internete „Saugus ir draugiškas internete“  N. Banelienė 

2.6. Organizuoti ir/ar vykdyti vartotojų mokymus su 

planšetiniais kompiuteriais 

01–12 mėn. VAC-

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

2.7. Vykdyti vartotojų mokymus pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programą „Nepaprasti daiktai: 

išmaniosios technologijos mūsų kasdienybė“ 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

2.8. Vykdyti vartotojų kompiuterinio raštingumo mokymus 

pagal projektą „Senjorai ir skaitmeninės technologijos“ 

03–04 mėn. R. Bedulytė 

A. Balčiūnienė 

2.9. Pagal poreikius rengti naujas skaitmeninio raštingumo 

mokymo ir edukacines programas 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

A. Balčiūnienė 

2.10. Organizuoti mokymo renginius, edukacijas per 

Nacionalinę bibliotekų savaitę 

04 mėn. VAC 

2.11. Teikti informaciją apie vykdomą vartotojų mokymo 

veiklą į Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninę 

platformą (EPALE)  

01–12 mėn. R. Bedulytė 

2.12. Administruoti anglų kalbos forumą Pasvalys Library 

Goes English 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė 

3. Bibliotekos interneto svetainės   

3.1. Redaguoti ir administruoti bibliotekos interneto svetainę 

www.psvb.lt 

Publikuoti informaciją apie bibliotekos veiklą 

Pildyti, atnaujinti informaciją bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

  

01–12 mėn. G. Letkauskė 

J. Genytė  

 

 

3.2. Tvarkyti interneto svetaines: 

www.pasvaliodirva.lt 

www.verslui.pasvalys.lt  

01–12 mėn. R. Bedulytė 

A. Balčiūnienė 

 

3.3. Tvarkyti interneto svetainę edukacija.psvb.lt, pildyti ją 

nauja informacija apie bibliotekos vykdomą edukacinę 

veiklą. 

01–12 mėn. 

 

R. Baltrukienė 

 

3.4. Administruoti anglų kalbos forumą „Pasvalys Library 

Goes English“. 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

 

 

XI. Kiti darbai 

 

 

1. Metodinė veikla Data Vykdytojai 

1.1. 

 

 

Suorganizuoti seminarus:  

 Išvažiuojamasis seminaras   

 Tęstinis seminaras „Bendravimo psichologija“ 

 

04 mėn. 

 

Administracija, 

IMIIC, 

R. Bedulytė 

http://www.psvb.lt/
http://www.pasvaliodirva.lt/
http://www.verslui.pasvalys.lt/
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 Meno terapija 

 Emocijos ir jų ypatumai 

 Suaugusiųjų švietimo savaitei 

 

 

11 mėn. 

06 mėn. 

11 mėn. 

1.2.  Išvyka į Vilniaus knygų mugę. 

  Išvyka „Geros patirties sklaida“ į Marijampolės P. 

Kriaučiūno  ir Lenkijos Suvalkų bibliotekas.  

02 mėn. 

05 mėn. 

Bibliotekos 

administracija 

IMIIC 

1.3. Dalyvauti seminaruose už bibliotekos ribų: 

 Bibliotekų direktoriams 

 Buhalteriams 

 Seminarai viešųjų pirkimų klausimais 

 Seminarai bibliotekininkams Lietuvos 

nacionalinėje bei Panevėžio apskrities viešojoje 

bibliotekose 

01-12 mėn. 

 

Bibliotekos 

administracija 

1.4. Suorganizuoti ir paskelbti konkursą „Renginio, skirto 

Valstybės atkūrimo šimtmečiui“ 

Rezultatų suvedimas, nugalėtojų apdovanojimas. 

 

01–12 mėn.  

A. Likienė 

Konkurso 

vertinimo 

komisija 

2. Parengti pranešimus:   

2.1. Konkurso „Edukacija bibliotekoje“ pateiktų darbų 

apžvalga ir laimėjusių konkursą pristatymas 

02 mėn. A. Likienė 

R. Baltrukienė 

2.2. Bibliotekos veiklos planų ir ataskaitų analizė. 

 

02 mėn. A. Likienė 

R. Baltrukienė 

2.3.  Naujausios metodinės literatūros pristatymai 

 

01-12 mėn. R. Baltrukienė 

P. Kupčiūnienė 

2.4. Atnaujintas  M. Katiliškio kambarys (interaktyvus 

terminalas). 

03  mėn. T. Mikalajūnaitė 

2.5. „Bibliografinių nuorodų ir literatūros sąrašo sudarymo 

standartai“ 

04 mėn. R. Bedulytė 

2.6.  „EPALE: Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė 

platforma ir jos teikiamos galimybės“ 

09 mėn. R. Bedulytė 

2.7.  „2017 m. Pasvalio kraštiečių naujų knygų apžvalga“ 05 mėn. A. Balčiūnienė 

2.8. „Spaudinių panaudojimo analizės rezultatai“ 10 mėn. P. Kupčiūnienė 

2.9.  Kaimo bibliotekų veiklos apžvalga (išvykų į kaimo b-

kas aptarimas) 

 

Kartą į ketv. A. Likienė 

P. Kupčiūnienė 

R. Baltrukienė 

2.10. „VB saugomų kultūros paveldo dokumentų tyrinėjimo 

rezultatai“ ir rezultatų pristatymas bibliotekininkų 

bendruomenei 

11 mėn. T. Mikalajūnaitė 

V. Samulėnienė 

2.11. Jaunimo užimtumas erdvėje „Mono arba Stereo“  09 mėn.  V. Gabrienė 

2.12. „Savanorystė bibliotekoje tenkinant gyventojų 

poreikius“ 

 

10 mėn. R. Namikienė 

D. Jonėnaitė 

 

2.13. „Biblioteka ir partneriai“ 

 

11 mėn. V. Mašalienė 

2.14.  Konkurso „Renginio, skirto Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui“ aptarimas 

 

12 mėn. Vertinimo 

komisija 
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2.15.  Suorganizuoti 9 Metodines dienas bibliotekų veiklos 

klausimais. 

 Organizuoti kaimo bibliotekų, kur bus diegiamas LIBIS 

Skaitytojų aptarnavimo posistemis, stažuotes 

darbuotojams  

Tęsti bibliotekininkų klubo veiklą „Ketvirtadienis su 

anglų kalba“ 

 Organizuoti mokymus – praktikumus naujai priimtiems 

darbuotojams 

 Teikti metodinę pagalbą: 

Alinai Aleliūnienei,studijuojančiai  Šiaulių 

kolegijoje Bibliotekininkystę ir informacijos 

išteklius. 

Alvitai Brazauskaitei-Velmunskienei – Panevėžio 

kolegijoje. 

 

2018 m. IMIIC 

 

 

 

 

 

 

3. Metodinės rekomendacijos:  

 

 

3.1. 2018 m. literatūros ir meno personalinių jubiliejų datų 

kalendorius 

12 mėn. R. Baltrukienė 

3.2. Konkurso „Renginio, skirto Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui“ nuostatų  parengimas.  

01 mėn. A. Likienė 

3.3. Konsultuoti rengiant masinių renginių scenarijus kaimo 

bibliotekoms. 

Padėti parengti scenarijų Deglėnų ir Rinkūnų kaimo 

bibliotekoms, švenčiančioms jubiliejus. 

2018 m. IMIIC 

3.4. Bibliotekininko dienos scenarijus. 12 mėn. IMIIC 

3.5. Parengti X Panevėžio regiono bibliotekininkų 

sąskrydžio nuostatus 

02-03 mėn. Administracija,  

VB centrai 

3.6. Parengti  konkurso, organizuojamo Pasvalio kraštiečių 

bendrijos,  nuostatus 

2018 m. A. Likienė 

R. Bedulytė 

4. Geros praktikos pavyzdžiai:   

4.1. Saločių kaimo ir mokyklos bibliotekų, kultūros centro  

bendradarbiavimo patirtis organizuojant renginius  

09 mėn. D. Jonėnaitė 

4.2. Konkursinių Edukacinių programų pristatymas: 

Joniškėlio, Grūžių, Pumpėnų, Gulbinėnų, Vaškų ir 

Ustukių bibliotekos. 

02-10 mėn. R. Namikienė, 

 D. Ratinskienė, 

V. Čeponienė,  

R. Mačiukienė,  

A. Oniūnienė,  

D. Velžienė 

4.3. Biblioteka+daugiafunkcinis centras+bendruomenė 02 mėn. V. Šteimantienė 

5. Dalyvauti Kultūros darbuotojų dienos minėjimo ir 

apdovanojimų „Skruzdė-2018“ organizavime 

04 mėn. Bibliotekos 

darbuotojai 

6. Rengti naujų leidinių apžvalgas bibliotekos svetainėms 

www.psvb.lt; vaikai.psvb.lt; verslui.pasvalys.lt 

2018 m. IIFP 

7. Atlikti dokumentų fondo patikrinimus: 

Mediatekoje 

Girsūdų kaimo bibliotekoje 

Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje 

 

02 mėn. 

02 mėn. 

03 mėn. 

IIFP 

http://www.psvb.lt/
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Tetirvinų kaimo bibliotekoje 

Valakėlių kaimo bibliotekoje 

Pušaloto kaimo bibliotekoje 

Kraštų kaimo bibliotekoje 

Meškalaukio kaimo bibliotekoje. 

04 mėn. 

05 mėn. 

06 mėn. 

09 mėn. 

09 mėn. 

8. Organizuoti Skaitytojų aptarnavimo posistemio diegimą 

kaimo bibliotekose: 

- Diliauskų 

- Gulbinėnų 

- Kriklinių 

- Krinčino 

- Mikoliškio 

- Norgėlų 

- Švobiškio 

2018 m. IMIIC 

9. Projektinė veikla   

9.1. Teikti paraiškas (2018 metų vykdomų projektų) 

Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamoms programoms:  

„Atminties institucijos: socialinės integracijos, 

pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo 

projektai“ 

Kultūros edukacija 

Skaitymo skatinimo iniciatyvos 

„Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, 

sklaidos ir viešinimo projektai“ 

Skaitmeninių kultūros objektų sklaida 

„Atminties institucijos: tarptautinis ir tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas“ 

2018 m. Projektų vadovė 

R. Bedulytė 

9.2. Įgyvendinti finansuotus projektus: 

- „Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, 

naudok“ 

- „PASVALIOS  atsivėrimai“ 

- „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo 

verslumo kompetencijų ugdymo tinklo 

bibliotekose kūrimas“ 

2018 m. Viešoji biblioteka 

9.3. Tęsti ankstesnių projektų veiklas:  

„Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ 

„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo 

kūrimas“ 

„Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – 

skaitmeninės kompetencijos centras“ 

„Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo 

kūrimas“ 

2018 m. Viešoji biblioteka 

9.4. Partnerio teisėmis dalyvauti Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitė-Bitės viešosios bibliotekos projekte 

„KULTŪRA AUGINANTI VALSTYBĘ. Lietuvos 

moderniojo šimtmečio ženklai ir herojai Aukštaitijoje“ 

2018 m. Viešoji biblioteka 

10. Bibliotekos administravimas ir vadyba   

10.1. Direkciniai pasitarimai Kiekvieną Administracija 
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antradienį 

10.2. Visuotiniai susirinkimai Pagal 

poreikį 

Administracija 

10.3. Bibliotekos darbuotojų pasitarimai (Metodinės dienos) Kartą į mėn. 

(paskutinis 

mėn. 

trečiadienis) 

Administracija, 

IMIIC 

10.4. Atlikti kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą ir 

suformuoti naujas metines veiklos užduotis, siektinus 

rezultatus ir vertinimo rodiklius. Vertinimo rezultatus  

pateikti Direktorei 

iki 01.20. Administracija 

Centrų vedėjai 

10.5. Peržiūrėti VB struktūrą:   

 - Peržiūrėti pareigybių aprašymus ir parengti 

naujas jų redakcijas 

iki 02.28. Administracija, 

VAC 

 - Parengti naujus VAC ir jo skyrių nuostatus iki 02.01. Administracija, 

VAC 

10.6. - Įrašyti pakeitimus darbo sutartyse iki 02.01. Personalo 

administratorė 

10.7. Rengti ir atnaujinti bibliotekos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

I–IV ketv. Administracija 

10.8. Parengti dokumentacijos planą, bibliotekos dokumentus 

saugojimui ir archyvavimui 

01 mėn. Personalo 

administratorė 

10.9. Suorganizuoti X-ąjį  Aukštaitijos regiono 

bibliotekininkų kultūros ir sporto  sąskrydį 

06.09-10 Administracija, 

struktūriniai 

padaliniai 

11. Bibliotekos veiklos planavimo ir atsiskaitymo 

dokumentų rengimas 

  

11.1. Parengti 2017 m statistines ataskaitas 01 mėn. IMIIC 

11.2. Parengti 2017 m. tekstinę ataskaitą 03 mėn. IMIIC 

10.3. Parengti 2017 m. vadovo ataskaitą 02 mėn. Administracija, 

IMIIC 

11.4. Parengti 2019 m. veiklos planą 12 mėn. IMIIC 

12. Materialinė bazė 

 

  

12.1. Įsigyti techninę įrangą naujai kuriamai paslaugai –  

analoginių vaizdo laikmenų skaitmeninimas 

Iki 09 mėn. Ūkio skyrius, 

Administracija 

12.2. Įsigyti techninę įrangą, kuri užtikrintų konferencijų 

salėje vykstančių renginių tiesioginio vaizdo 

retransliavimą į socialinius tinklus 

Iki 09 mėn. Ūkio skyrius, 

Administracija 

12.3. Atnaujinti bibliotekos baldus, įrangą ir kitą inventorių 

(ergonominės kėdės, stalai ir kt.) 

Iki 10 mėn. Ūkio skyrius 

12.4. Papildomai sumontuoti bibliotekos apsaugai 3 vaizdo 

stebėjimo kameras 

Iki 07 mėn. Ūkio skyrius 

12.5. Įrengti lankytojų sveikatingumo poilsio kampelį.  Iki 07 mėn. Ūkio skyrius 

12.6. Rekonstruoti, modernizuoti bibliotekos patalpas, atlikti 

einamuosius patalpų remonto darbus 

2018 m. Ūkio skyrius 

 Materialinių vertybių apskaita   

12.7. Nurašyti susidėvėjusį trumpalaikį ir ilgalaikį  turtą 2018 m. Ūkio skyrius, 

buhalterija, VB 
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skyriai, kaimo 

padaliniai 

12.8. Apskaityti naujai įsigytas materialines vertybes 2018 m. Ūkio skyrius, 

buhalterija 

12.9. Atlikti  viešosios bibliotekos ir jos padalinių turto 

inventorizaciją 

2018 m. Inventorizacijos 

komisija 

 

 

 Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja                                     Audronė Likienė 

 

 

 

 

TRUMPINIAI: 

VB – viešoji biblioteka 

IMIIC – inovacijų, metodikos ir  informacijos išteklių  centras 

IIFP – informacijos išteklių formavimo padalinys 

VAC – Vartotojų aptarnavimo centras 

AJC – Atviras jaunimo centras 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

DB – duomenų bazė 

TBA – tarpbibliotekinis abonementas 

VIPT – viešasis interneto prieigos taškas 

VRSS – vartotojų registracijos ir statistikos sistema 

LKT – Lietuvos kultūros taryba 
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2018 m. veiklos plano priedas 

 

Aplinkos ir išteklių analizė 

            

 1. Išorės veiksniai 

Politiniai veiksniai 

      Bibliotekų veiklai yra svarbūs šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti dokumentai:  

„Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ (1995, Nr. 51-1245, 2000, Nr.43-1223, nauja redakcija 

2004, Nr. 120-4431), „Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa“, (2010, Nr. 80-4152)., 

kurios paskirtis – nustatyti  regionų  kultūros plėtros prioritetines kryptis, sudaryti sąlygas kultūros 

prieinamumui  ir sklaidai,  didinant  regionų patrauklumą  vietos   bendruomenėms. Bibliotekos veiklos 

plėtra neatsiejama nuo Europos Sąjungos mastu vykstančių procesų. Vieninga Europa savo ateitį sieja 

su galimybe suteikti žmonėms reikalingų gebėjimų ir žinių, įgyjamų taip pat ir viešosiose bibliotekose 

siūlančiose visuomenei didelį pasirinkimą ir profesinę pagalbą informacijos paieškoje. Bibliotekoms 

keliami uždaviniai: gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudaryti sąlygas naudotis informacinėmis 

technologijomis, skleisti kultūros informaciją, kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, organizuoti renginius 

ir akcijas skaitymo skatinimui.  

 

Ekonominiai veiksniai 

                 Savivaldybės ekonominė raida ir veiklos prioritetai tiesiogiai veikia rajono viešųjų 

bibliotekų tinklą. 2017 metais Nairių kaimo biblioteka perkelta į suremontuotas patalpas, pradėti 

remonto darbai Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje, remontuotos patalpos  viešojoje bibliotekoje.  

Įgyvendinti projektai – „Bibliotekos pažangai 2“, „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų 

tinklo kūrimas, „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka skaitmeninės kompetencijos ugdymo 

centras“ – ženkliai pagerino Pasvalio rajono gyventojų naudojimosi informacinėmis technologijomis, 

bendravimo galimybes. Visos rajono bibliotekos vykdo veiklas susijusias su gyventojų  skaitmeninio 

raštingumo mokymais. Įgyvendinus  projektą „Bibliotekos pažangai 2“ ir viešojoje bibliotekoje įkūrus 

jaunimo erdvę „Mono arba Stereo“ su interaktyviuoju bendravimo tinklu tarp 6 kaimo bibliotekų bei 

įkūrus mobilią Kūrybinę laboratoriją –  sudarytos  sąlygos jaunimui naudotis šiuolaikinėmis IRT, 

mokytis verslumo, integravimosi į darbo rinką, finansų valdymo, kūrybiškumo, turiningai leisti 

laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti. Pagerinus Bibliotekos pastatų ir struktūrinių padalinių patalpų 

infrastruktūrą sudarytos palankios sąlygos įvairių bendruomenės grupių mokymuisi, saviraiškai ir 

kūrybiškumo bei verslumo  ugdymui. 

 

Socialiniai veiksniai 

Bibliotekos paslaugų plėtra yra neatsiejama nuo visuomenės raidos, bibliotekos informacinių 

išteklių kiekybinės ir kokybinės plėtros, bibliotekų prieinamumo ir patrauklumo didinimo. Lieka 

aktualios priemonės, skatinančios gyventojų skaitymą, mokymosi visą gyvenimą nuostatas. 

Naudojimosi bibliotekos paslaugomis ir skaitymo apimtys labai priklauso nuo gyventojų 

migracijos, amžiaus, išsimokslinimo ir pajamų. Tendencingai mažėjant rajono gyventojų skaičiui, 

didėjant migracijai, mažėja ir bibliotekos paslaugų vartotojų. Stabilus lieka bibliotekos paslaugų 

poreikis vyresnio amžiaus, menkesnio išsimokslinimo, kaimo vietovėse gyvenančių ir mažesnes 

pajamas gaunančių gyventojų. Problematiškas išlieka naujų vartotojų pritraukimas į bibliotekas, mažiau 

domisi knygomis, mažėja poreikis skaityti. Daugiau dėmesio skiria informacinėms  technologijoms. 

Betarpišką bendravimą keičia virtualus. 

Įgyvendinus projektą Bibliotekos pažangai 2  „Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ 

tinklo kūrimas“, „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, 

naudojant inovatyvias ir  interaktyvias technologijas“ ir toliau tęsiant  projekto veiklas, biblioteka  

padeda spręsti jaunimo problemas ir specialiųjų poreikių turintiems asmenims ugdyti pilietiškumą, 
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motyvaciją, moko verslumo, integravimosi į darbo rinką, specialių įgūdžių įgijimo, kūrybiškumo. 

Skatina naudotis bibliotekos paslaugomis. 

Toliau išlieka socialinė įtampa dėl nepakankamo bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo. Ją 

gilina ir kiti veiksniai: nepakankamas bibliotekos aprūpinimas kitais materialiniais ištekliais, 

visuomenės vertybių orientacijų kaita bei dėl šių priežasčių sumenkęs profesijos prestižas. 

Demografiniai procesai (mažėjantis gimstamumas, senstanti visuomenė), aktyvus emigracijos procesas, 

sudaro labai rimtą problemą – jaunų specialistų trūkumą bibliotekoje.  

 

2. Technologiniai veiksniai 

Sparčiai vystantis modernioms komunikacijų technologijoms auga išsamios, aktualios ir 

prieinamos informacijos vaidmuo. Rajono bibliotekos pakankamai aprūpintos naujomis 

informacinėmis technologijomis ir šiuo metu atitinka sparčiai augančius vartotojų poreikius. Sparčiai 

besivystant informacinėms technologijoms, esama technika, programos  sensta, todėl  reikia mąstyti 

apie kompiuterinės technikos atnaujinimą ir  apsaugą.  

 

3. Bibliotekos ištekliai (vidaus veiksniai) 

Teisinė bazė 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra juridinis asmuo, pavaldi Rajono savivaldybei. 

Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos nuostatai, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas kiti 

Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

Organizacinė struktūra 

Bibliotekos organizacinę struktūrą sudaro: Administracija, Inovacijų, metodikos ir informacijos 

išteklių centras, Vartotojų aptarnavimo centras, Atviras jaunimo centras ir Ūkio skyrius, 31 kaimo, 1 

miesto ir 1  mobilioji bibliotekos. 

 

Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija) 

2017 metais bibliotekoje etatų skaičius – 52:  specialistai, priskiriami kultūros ir meno 

darbuotojams (41,25 et.), kvalifikuoti specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams  (7,5 

et.) ir techninis personalas (3,25 et.). 

Per 2017 m. nebuvo uždaryta nei viena kaimo biblioteka. 4 bibliotekose yra  0,25 etato,  12 

bibliotekų – 0,5 etato, 11 bibliotekų – 0,75 etato ir pilnu etatu dirba 4 kaimo bibliotekos. Joniškėlio 

miesto bibliotekoje yra 2 etatai. 

 

Finansiniai ištekliai 

Bibliotekos pagrindinę finansinių išteklių dalį sudaro savivaldybės biudžeto lėšos (lėšos 

darbuotojų atlyginimams ir kvalifikacijai kelti, bibliotekos išlaikymui), valstybės biudžeto lėšos 

(dokumentų įsigijimui), ES projektų, kitų programų lėšos, fizinių, juridinių asmenų parama ir veiklos 

(specialiosios) lėšos. 

 

Materialinė bazė 

Bibliotekos materialinę bazę sudaro pastatas adresu Vytauto Didžiojo a. 7, baldai, bibliotekinė 

įranga, organizacinė technika, bibliotekos fondo dokumentai (spaudiniai, garso ir vaizdo, elektroniniai 

dokumentai), vertingi meno kūriniai, kompiuterinė įranga bei jų tinklai, programinė įranga, 

komunikacinė įranga, lengvasis automobilis ir bibliobusas. Viešosios bibliotekos pastatui reikalingi 

renovavimo darbai. Einamaisiais metais Viešojoje bibliotekoje atlikti smulkūs remonto darbai. 

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., kurio metu bus renovuota dalis viešosios bibliotekos patalpų. 
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      2017 m. Nairių kaimo biblioteka perkelta į suremontuotas patalpas, pradėti remonto darbai 

Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje. Šiuo metu kaimo bibliotekų patalpos geros. Reikalingas patalpų 

remontas Joniškėlio m. bibliotekoje. Avarinių patalpų nėra.  

 

Apskaitos tinkamumas 

Bibliotekos veikla ir finansiniai ištekliai bei jų paskirstymas šiai veiklai finansuoti apskaitomas 

vadovaujantis „Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu“ (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-

574), Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.  

Bibliotekos veiklos turinio apskaitos sistema atitinka Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos nustatytus apskaitos sistemos reikalavimus. 

 

Vidaus kontrolės sistema 

Bibliotekoje veikia trijų lygių vidaus kontrolės sistema. Pirmasis lygmuo: bibliotekos 

darbuotojai atsiskaito už metų veiklos rezultatus skyrių vedėjams. Antrasis lygmuo: skyrių vedėjai 

atsiskaito už metų veiklos rezultatus bibliotekos administracijai. Trečiasis lygmuo: bibliotekos 

administracija atsiskaito už metų veiklos rezultatus bibliotekos kolektyvui. Bibliotekoje kiekvieną 

savaitę vyksta skyrių vedėjų, o kartą per mėnesį – visų darbuotojų pasitarimai, kuriuose analizuojama 

struktūrinių padalinių ir bendroji bibliotekos veikla. 

Planavimo sistema 

Bibliotekos planavimo sistemą sudaro strateginis ir metinis planai. 

 

SSGG analizė 

I. Stiprybės.  
 Visos bibliotekos kompiuterizuotos ir teikia interneto prieigą.  

 Elektroninių paslaugų gausa.  

 Vykdomas krašto kultūros paveldo skaitmeninimas.  

 Dalyvavimas projektuose, projektų valdymo patirtis.  

 Aktyvi kultūrinė, edukacinė, šviečiamoji veikla.  

 Augantis bibliotekos lankytojų skaičius.  

 Kvalifikuoti bibliotekos specialistai.  

 Partnerių gausa bei glaudus bendradarbiavimas.  

 Stiprūs bendradarbiavimo ryšiai su apskrities, kitų rajonų bei užsienio šalių viešosiomis 

bibliotekomis.  

 Sukurta bibliotekos viešinimo sistema. 

 

II. Silpnybės 

 Lėtai ir nepakankamai atnaujinami dokumentų fondai. 

  Dalies viešosios bibliotekos patalpų būklė prasta ir galimybės jas pritaikyti 

technologiniams procesams blogėja, trūksta modernių, šiuolaikiškų erdvių saviraiškai, 

bendravimui, laisvalaikio praleidimui.  

 Viešosios bibliotekos prieiga nepritaikyta fizinę negalią turintiems vartotojams.  

 Nėra darbuotojų finansinio skatinimo galimybių.  

 Neįdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė 17 kaimo padalinių. 

                   Nepakankamas bibliotekos darbuotojų užsienio kalbų mokėjimas. 

III. Galimybės  
Naudojimasis ES struktūrinių fondų ir valstybės investicijų programų finansine parama. 

  Aktyvus bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, plečiant paslaugas jaunimui, 

sudarant sąlygas aktyviau naudotis bibliotekų sukauptomis vertybėmis, edukacinėmis 
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programomis.  

 Aktyvus bendradarbiavimas su NVO bendruomenėmis, siekiant įgyvendinti bendrus 

kultūrinius projektus.  

 Aktyvus bendradarbiavimas su rajono ūkininkais, verslininkais.  

 Galimybė organizuoti neformalųjį suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo švietimą ir užtikrinti 

tęstinį jų mokymąsi.  

 Privačių iniciatyvų, galinčių daryti įtaką bibliotekos veiklos įvairovei, panaudojimas.  

 Naudojimasis galimybėmis bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją ne tik 

respublikos, bet ir užsienio šalių bibliotekose.  

 Darbo užmokesčio didinimas darbuotojams.  

 Įstatymiškai įteisinta galimybė 2 proc. pajamų skirti bibliotekai remti.  

 Mokamų paslaugų skaičiaus didinimas. 

IV. Grėsmės  
Dokumentų fondo mažėjimas.  

 Bibliotekos kolektyvo senėjimas, aktyvių, iniciatyvių ir jaunų specialistų trūkumas. 

  Didėjantis darbuotojų darbo krūvis, dėl neadekvataus atlyginimo už darbą mažėjanti 

darbuotojų motyvacija.  

 Didėjantys profesinės kompetencijos reikalavimai.  

 Gyventojų skaičiaus mažėjimas, bibliotekos vartotojų skaičiaus mažėjimas. 

  Nepakankamai atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga.  

 Mažėjantis gyventojų poreikis skaityti, didėjanti priklausomybė nuo IT ir kompiuterinių 

žaidimų.  

 Esant keliems pastato savininkams, kylanti grėsmė bibliotekos erdvių modernizavimui.  

 Nepakankamas bibliotekos, kaip kultūros, švietimo ir informacinės įstaigos vertinimas.  

 Mažėjantis visuomenės ir vartotojų poreikis bibliotekų paslaugoms. 

 

 

4. Bibliotekos misija: Būti atvira, skatinti žinių visuomenės raidą, formuoti visą gyvenimą 

trunkančio mokymosi aplinką, užtikrinti teisę į informaciją, raiškos laisvę ir suteikti galimybę visiems 

ir kiekvienam naudotis informaciniais ištekliais. 

 

Bibliotekos strateginis tikslas: 1. Tapti moderniu ir patraukliu bendruomenės informacijos, 

mokymo, kultūros ir laisvalaikio centru. 2. Formuoti teigiamą bibliotekos ir bibliotekininkų įvaizdį, 

skatinantį vartotojų pasitikėjimą bei pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 


