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Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos svarbiausi 2016 m. įvykiai 

 

2016 m. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau tekste – VAVB 

ir biblioteka), kartu su kitomis šalies bibliotekomis, minėjo Bibliotekų metus, organizavo ir dalyvavo 

Bibliotekų metams skirtose veiklose. Alytaus ir Vilniaus apskrityse įgyvendintos Bibliotekų metų 

veiklos: organizuotos knygų mugės, bibliotekų leidybinės veiklos pristatymai, leidyklų dienos; taip 

pat organizuoti vaikams ir jaunimui skirti skaitymai „Vasara su knyga“.  

Įgyvendinti koordinuojami mobilumo ir kultūrinės veiklos projektai regione, ieškota naujų 

bibliotekų veiklos formų: dalyvauta Vilniaus Knygų mugėje, organizuotas Skaitymo festivalis, 

įgyvendintas tarptautinis ERASMUS+ projektas (su tarptautiniais partneriais kuriama nuotolinio 

mokymosi aplinka), užbaigtas Bibliotekos pažangai 2 projektas „#MŪSŲKRAŠTAS“. 

2016 m. visi bibliotekos centrai ruošėsi darbui rekonstruotoje bibliotekoje: rengta ilgalaikė 

„Bibliotekos žmogiškųjų išteklių strategija“, stiprinamos darbuotojų lankytojų aptarnavimo 

kompetencijos, ruošiamasi dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis, pradėta teikti leidinių 

rezervavimo ir užsakymo paslauga. 

 Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus strateginius tikslus, 

biblioteka gerino skaitytojų aptarnavimo kokybę ir informacijos prieinamumą bei stiprino bibliotekos 

regioninę veiklą. 

 

Bibliotekų metų priemonė „Vasara su knyga“ 

Vilniaus regione organizuoti vaikų ir jaunimo skaitymai „Vasara su knyga” (Bibliotekų metų 

minėjimo 2016 m. plano veikla Nr. 4.6.). Akciją „Vasara su knyga“ koordinavo Lietuvos apskričių 

viešųjų bibliotekų asociacijos sudaryta darbo grupė, grupės vadove paskirta VAVB darbuotoja Laura 

Juchnevič.  

Akcija prasidėjo 2016 m. birželio 1 d. teletiltu „Vasara su knyga. Nuo saulėtekio iki 

saulėlydžio“, kurio metu vyko jaunimo kategorijos metų knygos „Atjunk“ (Rebeka Una) skaitymai. 

Renginys prasidėjo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 9 val., kas tris 

valandas skaitymai perkelti į kitus miestus: Kauno apskrities viešąją biblioteką, Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką 

ir baigėsi 21.30 val. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Šio renginio 

organizavimas buvo vienas didžiausių akcijos iššūkiu, pareikalavusiu daug pastangų, suderintų 

veiksmų, susitelkimo ir bendradarbiavimo.  

Renginio atidarymo metu VAVB buvo skaitoma jaunimo knyga „Atjunk“ (Rebeka Una), 

renginio moderatoriai Giedrė Narbutaitė ir Ugnius Babinskas knygų ir skaitymo tema kalbino 
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Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, kompozitorių, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 

premijos laureatą, Ministro Pirmininko patarėją kultūrai Faustą Latėną, Kultūros ministrą Šarūną 

Birutį, aktyviausią Vaikų bibliotekos skaitytoją Joną Šutinį, vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė 

pristatė knygą ,,Pasižvalgymai po Vilnių“, uždavė žiūrovams klausimų. Tą pačią dieną sulaukta ir 

atsakymų, teisingai atsakiusiems teletilto žiūrovams padovanota knyga ,,Pasižvalgymai po Vilnių“.  

 

 

Akcijos „Vasara su knyga“ atidarymas VAVB 2016 m. birželio 1 d.  

Kalbinamas Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

Į akcijos „Vasara su knyga“ veiklas aktyviai įsitraukė Vilniaus regiono bibliotekos, 

organizuoti skaitymai viešosiose bibliotekose, dalintasi edukacinėmis programomis ir kultūros 

renginiais. Iš viso Vilniaus regiono SVB bibliotekose įvyko 161 renginys. 
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Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos Vilniaus regiono bibliotekose 

 

VAVB įvyko 104 akcijos „Vasara su knyga“ renginiai, dalyvavo 7512 asmenys. Kaip 

svarbiausius, įsimintiniausius akcijos renginius galima išskirti: 

 

 

 

  

Skaitymo naktys bibliotekoje (5 

renginiai, 105 dalyviai) ir 

Literatūrinė vaistinė Kultūros 

naktyje (1 renginys, 100 dalyvių) 

„Vasara su knyga“ renginiai 

Merkinėje – 2016 m. Lietuvos 

mažojoje kultūros sostinėje 

Literatūrinė vaistinė 

blaiviame vasaros festivalyje 

„Varom“ (6 renginiai, 3000 

dalyvių) 

 

Iš viso VAVB ir Vilniaus regiono bibliotekose buvo organizuoti ir įgyvendinti 265 renginiai. 
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Akcija „Vasara su knyga“ taip pat buvo įgyvendinama socialiniuose tinkluose: sukurtos 

dvi paskyros socialiniuose tinkluose Facebook (1250 sekėjų) ir Instagram (121 sekėjas). Facebook 

socialiniame tinkle visos apskričių viešosios bibliotekos paskelbė 254 įrašus, kurie sulaukė 11 348 

virtualių lankytojų susidomėjimo. Socialiniame tinkle Instagram „Vasara su knyga“ buvo 

populiarinama grotažymės #vasarasuknyga pagalba. Šia grotažyme buvo pažymėtos 1446 

nuotraukos. Didžiąja dalimi šių nuotraukų buvo pasidalinta Instagram socialinio tinklo „Vasara su 

knyga“ paskyroje ir jos dalyvavo visos akcijos metu vykusiame fotografijų konkurse, kurio laimėtojai 

buvo apdovanoti 2016 m. rugsėjo 8 d. Skaitymo festivalio metu VAVB vykusiame „Vasara su knyga“ 

uždarymo renginyje. Laimėtojams buvo įteikti „Vasara su knyga“ organizatorių įsteigti prizai ir 

kiekviena AVB išsirinko savo nuotrauką favoritę, kurios autoriui buvo įteiktas bibliotekos prizas.  

 

Bibliotekų metų priemonė „Knygų mugės ir leidybinės veiklos pristatymai“ 

 

VAVB Literatūrinė vaistinė 2016 m. Vilniaus knygų mugėje 

 

 Vilniaus regione organizuotos knygų mugės, Vilniaus regiono bibliotekų leidybinės veiklos 

pristatymai, leidyklų dienos bibliotekose (Bibliotekų metų minėjimo 2016 m. plano veikla Nr. 3.2.). 

2016 m. organizuota ir dalyvauta 6 knygų mugėse: 

1. Vilniaus knygų mugėje (vasario 25-28 d.). Bibliotekų erdvėje įkurdinta VAVB Literatūrinė 

vaistinė, kurioje vyko edukaciniai literatūros terapijos užsiėmimai su bibliotekininkais-vaistininkais 

ir ekspertais-gydytojais. Knygų mugės metu taip pat pristatytas bibliotekos interaktyvus žaidimas 

„Knygų lobis“ ir projektas ,,MŪSŲKRAŠTAS: biblioteka apie žmones ir vietas“.  
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2. Knygų mugė Merkinėje (liepos 1-3 d.). Biblioteka organizavo ir dalyvavo „Merkinė – 2016 

m. Lietuvos mažojoje kultūros sostinė“ programoje, buvo pristatyta Vilniaus regiono bibliotekų 

leidybinė produkcija ir leidyklų veikla. 

3. Skaitymo festivalio knygų mugė (rugsėjo 7-10 d.) Skaitymo festivalio metu organizuota 

Knygų mugė, kurios metu prisistatė Vilniaus regiono bibliotekos ir VAVB. VAVB stende pristatyta 

bibliotekos leidybinė produkcija ir kraštotyrinė veikla.  

 

VAVB stendas 2016 m. Skaitymo festivalio Knygų mugėje 

 

4. Klaipėdos knygų mugė (spalio 1-3 d.). VAVB Klaipėdos knygų mugėje pristatė savo 

edukacines programas ir Vilniaus regiono bibliotekų leidybinę veiklą: vyko leidinių paroda, pristatyta 

VAVB knyga „Pasižvalgymai po Vilnių: miesto mikrorajonai“, organizuotos edukacijos 

„Pasižvalgymai po Vilnių“ ir „Knygų lobis“. 

 

VAVB 2016 m. Klaipėdos knygų mugėje 

 

5. Leidybinės veiklos pristatymas Vilniaus regiono bibliotekų Tarybos posėdžio ir šventinio 

renginio metu (lapkričio 11 d.). Vilniaus regiono bibliotekų renginio metu buvo pristatyta Vilniaus 

regiono bibliotekų leidybinė veikla. 
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6. Sostinės Kalėdinė knygų mugė (gruodžio 2-4 d.).  

Organizuodami ir dalyvaudami knygų mugėse ir leidybinės veiklos pristatymuose, VAVB 

specialistai aktyviai viešino Vilniaus regiono bibliotekų veiklas, kraštotyrinę veiklą, edukacines 

programas. Renginių metu tobulintos teikiamos paslaugos, pritraukti nauji vartotojai 

 

Įgyvendinti koordinuojami mobilumo ir kultūrinės veiklos projektai regione 

2016 m. VAVB įgyvendinti 7 koordinuojami mobilumo ir kultūrinės veiklos projektai 

regione. Didžioji dalis projektų buvo finansuota Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 

Daugiausiai dėmesio 2016 m. sulaukė Bibliotekos pažangai 2 projektas 

„#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekos“. Šis 

projektas buvo įgyvendintas kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka, Alytaus rajono savivaldybės viešąja 

biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir mokslų institutu ir 

UAB „Biznio mašinų kompanija“. Projekto metu atnaujinta Vilnijos vartų (www.vilnijosvartai.lt) 

svetainė, taip pat sukurta nauja svetainė „Dainavos kraštas“ (www.dainavoskraštas.lt). Į projekto 

veiklas įtraukti Vilniaus regiono specialistai: organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymai, sukurtos 4 

naujos mokymų programos, mokymuose dalyvavo 181 bibliotekininkas. Įgyvendinant projektą 

bibliotekų lankytojams buvo pasiūlytos trys naujos skirtingos edukacinės programos (protmūšiai 

„Pasižvalgymai po Vilnių“ ir „Pasižvalgymai po Alytaus kraštą“, stalo žaidimas „Pasižvalgymai po 

Vilnių“), kuriose iš viso apsilankė 540 dalyvių. Sukurtos dvi interaktyvios parodos – 1 apie Vilniaus 

kraštą ir 1 apie Alytaus kraštą. Taip pat organizuotos kraštotyrinės ekspedicijos su savanoriais po 

Vilniaus ir Alytaus kraštą, vyko fotografijų konkursas. Edukacijoms įgyvendinti ir interaktyvioms 

parodoms viešinti, įsigyta 15 naujų planšetinių kompiuterių ir trys interaktyvūs stendai.  

Projekto veiklos buvo tiriamos: atliktas esamos situacijos tyrimas prieš pradedant veiklas, 

projekto pabaigoje įgyvendintas projekto poveikio vertinimo tyrimas. Taip pat analizuotas 

kraštotyros informacijos turinys. 

 

http://www.vilnijosvartai.lt/
http://www.dainavoskraštas.lt/
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Projektas „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekos“ 

 
 

 

 

Kraštotyros internetinės svetainės „Vilnijos vartai“ ir 

„Dainavos kraštas“ 

Fotografijų konkursas 

„„#MŪSŲKRAŠTAS“ 

Bibliotekų specialistų mokymai 

 

 

 

 

 

 

 

Stalo žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ Interaktyvi paroda „Pasižvalgymai po 

Vilnių“ 

Ekspedicija Alytaus krašte 
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Taip pat kaip vieną iš sėkmingiausių 2016 metų projektų galima įvardinti „Skaitymo festivalį“. 

2016 m. rugsėjo 7-10 d. vykusio festivalio metu Vilniaus regiono gyventojams buvo pasiūlyta 

daugiau nei 70 renginių, kuriuose apsilankė virš 3000 žmonių. Jau antrus metus iš eilės organizuotas 

„Skaitymo festivalis“ kvietė į edukacines dirbtuves, paskaitas, knygų pristatymus, žaidimus, 

koncertus, spektaklius ir pan. Skaitymo festivalio metu uždaryta Bibliotekų metų akcijos „Vasara su 

knyga“ programa. 

 

 

2016 m. tęstas tarptautinis Erasmus+ projektas „Andragogy: virtual learning environment 

for librarians“.  

 

2015 m. pradėtas įgyvendinti projektas įtraukė partnerius iš Lietuvos ir užsienio šalių: Lietuvos 

bibliotekininkų draugiją, Latvijos nacionalinę biblioteką, Jelgavos miesto viešąją biblioteką, 

Pazardžiko regiono Nikolo Furnadžievo biblioteką ir Bulgarijos inovatyvių bendruomenės centrų 

asociaciją. 2016 m. įvyko du tarptautiniai partnerių susitikimai, kurių metu buvo tariamasi dėl 

projekto įgyvendinimo ir intelektinio produkto kūrimo (2016 m. vasario 17-20 d. Latvijos 

nacionalinėje bibliotekoje, 2016 m. birželio 13-14 d. VAVB). Įpusėjus projektui baigiama kurti 

virtuali mokymosi aplinka (go-andragogy.eu) ir mokymosi programa. Numatyta projekto pabaiga 

2017 m. rugpjūčio 31 d.  
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2016 m. įgyvendinti ir parengti projektai 

Nr. Projekto pavadinimas Finansavimo 

šaltinis ir skirta 

suma 

Trumpas aprašymas 

1. „Keliaujanti literatūrinė 

vaistinė“ 

Lietuvos kultūros 

taryba, 6 000 Eur. 

Projekto tikslas – literatūros, kaip vaisto arba gyvenimo papildo, vartojimas bendruomenėse, gerinant emocinę 

savijautą. Projekto metu Vilniaus regione buvo organizuojame kompleksiniai edukaciniai-kultūriniai renginiai. 

Projekto metu sukurti ir atspausdinti specialūs literatūriniai receptai, kurie išrašomi kiekvienam renginio 

dalyviui. Šiuos receptus ruošė bibliotekos darbuotojai. „Keliaujančios literatūrinės vaistinės" renginiai ir 

edukacijos pritraukė 6015 vaikų, jaunimo ir suaugusių. Didžioji dalis renginių buvo organizuota ne didžiuosiuose 

miestuose, o rajonų centruose, taip siekiant į renginius pritraukti tuos bendruomenės narius, kurie turi mažiausiai 

galimybių sudalyvauti kokybiškuose ir įdomiuose renginiuose.  

Į projekto veiklas buvo įtrauktos šios bibliotekos ir jų padaliniai: Alytaus miesto J. Kunčino viešoji biblioteka, 

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, Ukmergės rajono 

savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka, Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka. 

2. „Skaitymo festivalis 2016“ Lietuvos kultūros 

taryba, 14 000 Eur. 

Projekto tikslas - skatinti visuomenę skaityti ne tik mokantis, bet ir leidžiant laisvalaikį. Projekto metu 

suorganizuotas jau antrasis Skaitymo festivalis (pirmasis skaitymo festivalis surengtas 2015 metais). Renginio 

vieta – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kiemas (Trakų g. 10). Festivalio trukmė – 

4 dienos (2016 m. rugsėjo 7-10 d.). Pasirinkta inovatyvi ir visuomenės ypač mėgstama renginio forma – festivalis 

– į renginius pritraukė daugiau nei 3000 lankytojų (2015 m. Skaitymo festivalyje dalyvavo apie 2000 lankytojų). 

2016 metų festivalio šūkis – „Aš žinau, ką skaitei aną vasarą“ –, kaip lengvas iššūkis kvietė būti drąsiu ir atėjus 

prisipažinti, ką skaitei. Per keturias dienas suorganizuota daugiau nei 70 renginių, skirtų įvairioms amžiaus 

grupėms. Vyko knygų pristatymai, edukacinės dirbtuvės, įvairūs žaidimai, arbatos degustacijos, paskaitos, 

koncertai, spektakliai ir kt. 

3. „Mokymų programa 

mokyklų bibliotekininkams 

„Naujos technologijos ir 

nauji skaitymo skatinimo 

būdai skaitmeninio pasaulio 

čiabuviams“ 

Lietuvos kultūros 

taryba, 3 400 Eur. 

Projekto tikslas – tobulinti mokyklų bibliotekininkų naudojamus skaitymo skatinimo būdus pasitelkiant 

naujausias technologijas. Projekto metu buvo suorganizuoti 48 akad. val. Mokymai (24 akad. val. auditorinių 

mokymų ir 24 val. nuotolinių mokymų). Visuose mokymuose dalyvavo 114 mokymų dalyvių iš Alytaus ir 

Vilniaus apskričių mokyklų bibliotekų. Mokyklų bibliotekininkai tobulino ir kėlė bendrąsias ir profesines 

kompetencijas. Dalyviai noriai registruodavosi į organizuojamus mokymus. Galima teigti, kad mokymų dalyviai 

aktyviai dalyvavo mokymuose ir dalinosi gerąją patirtimi skleisdami žinią apie įgytas žinias. Taip pat 

įgyvendinant projektą, remiantis mokymų medžiaga, buvo parengtas el. leidinys skirtas mokyklų 

bibliotekininams – „Naujosios technologijos ir skatinimo skaityti būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams“. 

Mokymų metu parengtos ir išdėstytos potemės:  

4. „Skaitymo naktys 

bibliotekoje: vaikų ir 

Lietuvos kultūros 

taryba, 2 400 Eur.  

Projekto tikslas – vaikų ir jaunimo įgūdžių ugdymas, tikslingai panaudojant bibliotekos erdves, turimas 

bibliotekos priemones bei kartu stiprinant skaitymo ir bibliotekos prestižą visuomenėje. Iš viso projekto metu 
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jaunimo skaitymo 

skatinimas kitaip“ 

buvo organizuota 15 renginių vaikams, paaugliams ir bibliotekų specialistams. Vaikams ir paaugliams buvo 

įdomu susitikti su knygų autoriais: T. Dirgėla, V. Vasiliauskaite, K. Gudonyte, užduoti jiems rūpimus klausimus 

apie kūrybą, knygas ir skaitymą. Edukacinių užsiėmimų metu ir vaikai ir suaugusieji susipažino su baltiškaisiais 

simboliais, pagal skaitomos knygos ištraukas siuvo knygų personažus, gamino žibintus. Mokyklų bibliotekų 

darbuotojai seminarų metu sužinojo apie garsinių skaitymų naudą, apie skaitymo ypatumus skaitmeniniame 

amžiuje. Renginiai vyko ne tik VAVB patalpose, bet ir Trakų rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje, Ukmergės 

Dukstynos pagrindinėje mokykloje, Alytaus miesto Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, Alytaus rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

5. „Vilniaus regiono 

bibliotekos tinkle: 

internetinių svetainių 

atnaujinimas, kūrimas ir 

pritaikymas neįgaliesiems“ 

Lietuvos kultūros 

taryba, 17 000 Eur. 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Vilniaus regiono bendruomenėms naudotis informacija apie kultūros 

paslaugas, produktus ir elektronines paslaugas. Projekto metu buvo atnaujintos Trakų, Elektrėnų, Širvintų ir 

Švenčionių rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų interneto svetainės. Taip pat atnaujinta Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos svetainė kartu su Vaikų bibliotekos, Regionų bibliotekų ir Austrų 

skaityklos tinklaraščiais. Tikslinė projekto auditorija – Vilniaus regiono gyventojai, bibliotekų vartotojai ir 

nevartotojai, kuriems siekiama pateikti aktualią ir įdomią informaciją apie bibliotekų teikiamas paslaugas, 

organizuojamus renginius ir akcijas.  

Į įgyvendintą projektą aktyviau įsitraukė pareiškėjo ir visų partnerių bibliotekų specialistai, atsakingi už 

informacines technologijas, ryšius su visuomene, komunikaciją. 

6. „Mickevičianos kolekcijos 

dokumentų restauravimas, 

konservavimas ir 

aktualizavimas“ 

Lietuvos kultūros 

taryba, 22 000 Eur. 

Projekto trukmė – 

2016 m. liepos 1 d. – 

2018 m. gruodžio 31 

d.  

Projekto tikslas – išsaugoti ir populiarinti kilnojamas kultūros paveldo vertybes (XIX-XX a.), renkamas, 

kaupiamas ir saugomas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos mnemoninėje 

Mickevičianos kolekcijoje. Pirmojo etapo metu buvo konservuoti ir restauruoti šie leidiniai: 

1. Mickiewicz, Adam. Grażyna: powieść litewska. - Wyd. 3. - Warszawa: M. Arct, 1922. - 47 p. - 

(Bibljoteczka Narodowa ; nr. 2). - Egz. def.: suplyšęs antr. lap. (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//05/13258). - 

Egz. def.: lap. sulieti rašalu (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//05/13258). - Su A. Paszkiewicz parašu (VAVB: 

Mf-821.162.1-1/Mi-65//05/13258).- Inv. Nr. 05/13258 

2. Bełza, Stanisław. Niemcy u Mickiewicza. - Warszawa; Kraków; Poznań, 1911. - 32 p.- Inv. Nr. U21764 

3. Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. - Warszawa: Księgarnia Gebethnera i Wolffa; 

Petersburg: Księgarnia Polska (Br. Rymowicz), 1888. - T. 1. - 1888. - [3], C, 240 p., [1] portr. lap.: portr. - Inv. 

Nr. 06/16405 

4. Mickevičius, Adomas. Ponas Tadas. - Kaunas: Raidė, 1924. - viii, 331 p. - (kietas įrišimas).- Inv. Nr. 

06/16401 

5. Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. - Paris: Calmann Lévy, 1889. - XI, 104 p.- Inv. Nr. 15/5648 

6. Mickiewicz, Adam. Grażyna ; i, Oda do młodości. - We Lwówie: Spółka Wydawnicza "Vita", 1925. - 63 

p. (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//13/9036).- Inv. Nr. 13/9036. 

7. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz: dokładne streszczenie. - we Lwówe: Nakładem księgarni A.Bardacha, 

1922 ([Lwów]: z drukarni Knollera i Syna w Przemyśiu). - Cz. 2 ks. 7-12. - 1922. - 80 p.- Inv. Nr. 13/9012 
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8. Mickiewicz, Adam. Dzieła Adama Mickiewicza. - Lwów : nakładem Towarzystwa Literackiego imenia 

Adama Mickiewicza. - T. 4 : Dziady. - 1905. - [2], 415 p., [4] faks., [1] portr. lap. : iliustr., portr.- Inv. 

Nr.U11544. 

9. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli, Ostatni zajazd na Litwie: historja szlachecka z r. 1811 i 1812 : w 

dwunastu księgach, wierszem / Adam Mickiewicz ; z ilustracjami M.E. Andriollego. - Warszawa: Bibljoteka 

Polska, 1921. - 136 p.: iliustr. - Egz def.: nėra virš. (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65).  Inv. Nr. 15/5714. 

10. Stolarzewicz, Ludwik. Bibljografja mickiewiczowska. - Wilno: L. Chomiński, 1924. - VII, [3], 247, [1] p.  

– Inv. Nr. U21041. 

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, kurios 

darbuotojos – profesionalios knygrišės-restauratorės ir chemikė-technologė atlieka numatytus konservavimo ir 

restauravimo darbus.  

7.  „#MŪSŲKRAŠTAS: 

Alytaus ir Vilniaus 

bendruomenių tapatumo 

ugdymas bibliotekos“. 

Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos 

ir Bilo ir Melindos 

Geits fondo lėšos, 

58 153 Eur. 

 

8.  „Andragogy: virtual 

learning environment for 

librarians“ 

ES lėšos, 129 915 

Eur.  

Planuojama, jog šis projektas sudarys sąlygas bibliotekininkams aktyviau užsiimti suaugusių švietimu ir skatinti 

mokymąsi visą gyvenimą. Tiesioginę naudą turėtų pajusti bendruomenės, kurių bibliotekininkai dalyvaus šiuose 

mokymuose, kadangi andragogikos žinios yra naudingos ne tik tiesiogiai vedant įvairius mokymus, bet ir 

bendraujant su skaitytojais, bei vedant įvairius renginius ir užsiėmimus. Taip pat siekiama užmegzti glaudžius 

bendradarbiavimo ryšius su kitomis, projekte dalyvaujančiomis organizacijomis. 

9. „Bibliotekų specialistų 

mokymai“ 

Lietuvos kultūros 

taryba. VAVB 

projekte dalyvauja 

partnerės teisėmis, 

projekto 

įgyvendintojas – 

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka. VAVB 

skirta pinigų dalis – 2 

030 Eur. 

 



Siekta vartotojams teikiamų paslaugų geros kokybės 
 

2016 m. VAVB lankytojai buvo aptarnaujami nepatogiose erdvėse dėl objektyvių priežasčių – 

bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai mažai pasistūmėjo, todėl skaitytojams vis dar nėra laisvai 

prieinami kai kurie bibliotekos fondai (jie yra saugyklose), sumažėjo lankytojams skirtų erdvių, 

bibliotekos aplinka nėra patraukli laiko praleidimui, netinkamas apšvietimas, nepatogus patekimas į 

sales, nėra lifto ir rūbinės. Pažymėtina, kad žmonėms su judėjimo negalia VAVB vis dar 

nepasiekiama.  

2016 m. daug laiko skirta skaitytojų aptarnavimo kultūros tobulinimui, bendravimui su 

įvairiomis skaitytojų grupėmis, įvairių konfliktinių situacijų aptarimui. Sumažėjo lankytojų skundų, 

nepasitenkinimo aptarnavimo kokybe, tačiau sulaukta skaitytojų nusiskundimų dėl aptarnavimo laiko 

(prašoma ilginti laiką vakarais, aptarnauti šeštadieniais). Šiuos lankytojų pageidavimus planuojama 

įvykdyti po bibliotekos rekonstrukcijos (2018 m.). 

2016 m. tobulintos teikiamos bibliotekos paslaugos – skaitytojams sudarytos sąlygos naudotis 

vieninga leidinių rezervavimo paslauga visuose bibliotekos sektoriuose. Ši paslauga yra viena iš 

dešimties teikiamų nemokamų (savitarnos, leidinių skolinimo į namus, leidinių užsakymo, 

rezervavimo ir pratęsimo, skaitymo skaityklose, interneto, kultūros renginių ir projektų, informacinių 

paslaugų, garso ir vaizdo įrašų peržiūros ir perklausos vietoje, kompiuterinio raštingumo mokymų, 

ekskursijų po biblioteką) paslaugų. Taip pat priimtas sprendimas apmokyti daugiau bibliotekos 

specialistų vykdyti vartotojų registracijos funkciją ir įgyvendinti darbuotojų rotaciją šioms 

funkcijoms atlikti.  

Pastato rekonstrukcijos darbai ir kitos su tuo susijusios aplinkybės, turėjo įtakos bibliotekos 

lankytojų pasiskirstymui ketvirčiais: 

VAVB 2014-2016 m. lankytojų skaičius ketvirčiais 

 

59372

33147 34044
39853

49828

51534 47890 53472

53427
53770 59822 50319

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2014 m. 2015 m. 2016 m.
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Bendras fizinių lankytojų skaičius bibliotekoje 2016 m. buvo 221 457. Tai yra vidutiniškai 798 

lankytojai per dieną. 

2016 m. registruotų vartotojų skaičiaus VAVB nežymiai mažėjo ir tai sietina su bibliotekos 

rekonstrukcijos darbais. 2016 m. persiregistravo ir naujai užsiregistravo 15 214 vartotojai (iš jų 4 037 

vartotojai nauji): 

 

Registruotų vartotojų skaičius 2013-2016 m. 

 

 

Dokumentų išduotis 2016 m. taip pat nežymiai sumažėjo – 379 305 egz. Tačiau kiekvienais 

metais didėja Vaikų literatūros sektoriaus išduoties rezultatai – 2016 m. dokumentų išduotis 30 proc. 

didesnė nei 2015 m., kai buvo atidaryta atnaujinta Vaikų biblioteka.  

 

Dokumentų išduotis 2013-2016 m. 
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2016 m. bibliotekos virtualių lankytojų skaičius ženkliai mažėjo dėl pasikeitusios virtualių 

lankytojų skaičiavimo metodikos (remiamasi atnaujinamu Tarptautinių bibliotekų statistikos 

standartu) – nuo metų pradžios renkami duomenys tik apie pagrindinės bibliotekos internetinės 

svetainės lankytojus, neskaičiuojami tinklaraščių ir el. produktų bei paslaugų virtualūs apsilankymai 

(neįtraukiami kraštotyros informacijos „Vilnijos vartai“ svetainės duomenys, „Knygų lobio“ 

internetinė svetainė ir Adomo Mickevičiaus virtuali galerija). Įgyvendinant projektą „Vilniaus 

regiono bibliotekos tinkle: internetinių svetainių atnaujinimas, kūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems“, 

2016 m. atnaujinta bibliotekos pagrindinė internetinė svetainė www.amb.lt, į svetainę įtraukti kiti 

bibliotekos administruoti tinklaraščiai: Vaikų bibliotekos, Regionų bibliotekų ir Austrų skaityklos. 

2016 m. bibliotekos interneto svetainėje apsilankė 59 362 virtualūs lankytojai.  

 

2016 m. atnaujinta VAVB internetinė svetainė www.amb.lt  

 

Pasikeitus virtualių apsilankymų apskaitos metodikai, sudėtinga vertinti bendrą apsilankymų 

bibliotekoje skaičių, palyginti skirtingų metų rezultatus.  

2017 m. planuojama teikti paslaugas lankytojams bibliotekos rekonstrukcijos sąlygomis. 

 

Įgyvendintos skaitymo skatinimo programos 

2016 metais įgyvendintos 6 skaitymo skatinimo programos (1 ikimokyklinio amžiaus ir 

jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams, 1 paaugliams ir 4 suaugusiems) ir programų 

priemonės: 

http://www.amb.lt/
http://www.amb.lt/
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1. Skaitymo skatinimo renginių ikimokyklinio amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio 

amžiaus moksleiviams – įvyko 63 renginiai, 1292 dalyviai. Vaikams organizuoti garsiniai skaitymai, 

knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, organizuotos parodos. Vaikai ypač susidomi renginiais, 

kuriuose pristatomi jų bendraamžių darbai (literatūros ir dailės), pavyzdžiui, daug dėmesio susilaukė 

skaitytojos M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinės, konkursų laureatės ir respublikinių 

apdovanojimų turinčios Ūlos Šoblinskaitės pirmoji personalinė paroda „Mano tikrasis ir pirmasis 

menas“. 

2. Skaitymo skatinimo renginių programa paaugliams (13 renginių, 199 dalyviai). 

Paaugliams organizuoti konkursai, filmų peržiūros, susitikimai su rašytojais ir ruoštos knygų parodos, 

pavyzdžiui, knygų paroda „Šiurpuliukai“, „Rankų darbo paroda“ ir kt. 

3. Renginių ciklas „Vilniaus kraštas: daugiakultūriškumo kontekstai“ (108 renginiai, 4205 

dalyviai). Ši skaitymo skatinimo programa VAVB yra išplėtota, į ją įtraukiami aktualiausi metų 

teminiai renginiai, pavyzdžiui, 2016 m. minėti Etnografiniai regionų metai, Bendruomenių metai, 

organizuoti renginiai ir parodos „Pasižvalgymai po Vilnių“, įtrauktas „Skaitymo festivalis“ ir VAVB 

organizuojami išvažiuojamieji renginiai. 

4. „Adomas Mickevičius ir jo amžininkai“ (14 renginių). 2016 m. rengtos virtualios parodos, 

parodų pristatymai ir dokumentų parodos, skirtos viešinti Adomo Mickevičiaus kūrybą ir asmenybę. 

Pavyzdžiui, Vaikų bibliotekoje 2016 m. balandžio mėn. veikė paroda „Paslaptinga kolekcija 

bibliotekoje: Mickevičiana“ parengta pagal virtualią parodą, kuri buvo papildyta edukaciniais 

užsiėmimais, kurių metu dalyviai susipažino su ženklais, paliktais Mickevičianos fondo knygose 

(antspaudai, spaudai, įrašai, ekslibrisai), ir galėjo savarankiškai sukurti savo ekslibrisus.  

5. Renginiai, skirti austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės kultūros sklaidai (12 

renginių, 371 dalyviai). VAVB su Austrijos ambasada plėtoja ilgalaikius kultūrinius ryšius, todėl 

bibliotekoje nuolat įgyvendinami bendri projektai ir renginiai. Vienas ryškiausių 2016 m. – paminėta 

Austrijos Respublikos nacionalinė šventė. Taip pat Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“, kurias 

iniciavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir 

Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė 

užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA). Bibliotekos Austrų literatūros skaitykloje vyko keli šiam 

projektui skirti renginiai: veikė Literatūrinė vaistinė, kurioje bibliotekininkai žaismingai pagelbėjo 

renkantis knygą. Skaitytojams pasiūlyta vokiečių, austrų ir šveicarų autorių knygų vokiečių bei 

lietuvių kalbomis. Pradedantiesiems bei tobulinantiems vokiečių kalbą parinktos knygas pagal 

pageidaujamą kalbos lygį. Knygų mainų lentynoje skaitytojai galėjo pasirinkti arba palikti savo 
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perskaitytas knygas vokiečių kalba. Vokiškai kalbančių skaitytojų klubo susitikime aptartos 

perskaitytos ir kitiems rekomenduojamos knygos. 

6. Vilniaus žydų kultūros sklaida (51 renginys, 1781 dalyvis). 2016 m. Vilniaus žydų viešoji 

biblioteka įsitraukė į Tarptautinio Jidiš centro Pasaulio žydų kongreso organizuojamus renginius. 

2016 m. labiausiai išsiskyrė diskusijų ciklas, kuriame Holokausto problematiką nagrinėjo 

nacionaliniu mastu pripažinti psichologai ir istorikai – šiuose renginiuose iš viso sudalyvavo daugiau 

nei 200 žmonių. 

 

Įgyvendintos informacinės ir edukacinės programos 

2016 m. įgyvendintos 5 informacinės ir edukacinės programos: 

1. Programa senyvo amžiaus žmonėms (17 renginių, 271). VAVB organizuoti susitikimai, 

skirti senjorams, aptariamos knygos, buriama bendruomenė, veikė Skaitytojų ir Vokiškai kalbančių 

skaitytojų klubai. 

2. Programa, skirtos žmonėms su negalia/socialiai jautrioms grupėms (1 renginys). VAVB 

įvyko vienas knygos pristatymas (Ingos Liutkevičienės „15 metų su Galina Dauguvietyte“) su 

vertimu į gestų kalbą. 

3. Ekskursijos po biblioteką (97 renginiai, 1843 dalyviai). 2016 m. ypač populiarios buvo 

Vaikų bibliotekos siūlomos ekskursijos „Sveiki, štai ir aš“ su ir be informacinio raštingumo užduočių 

ir programa „Žinių sodo takais“. Grupės ekskursijas užsisako iš anksto. Dažniausiai tai būna klasės 

iš mokyklų. Taip pat sulaukta ekskursijų dalyvių iš užsienio – apsilankė Estijos bibliotekininkai. 

4. Edukaciniai užsiėmimai (78 renginiai, 1329 dalyviai). Populiariausi yra Vaikų bibliotekos 

edukaciniai užsiėmimai: „Knygų lobis“, kūrybinės dirbtuvės („Žibintai“, su dailininke Kristina 

Karvelyte), protų kovos ir stalo žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ ir kt. 

5. Meno parodos (20 parodų, 134 dalyviai). VAVB patalpos dėl rekonstrukcijos nėra tinkamos 

meno parodoms, todėl išnaudojamos Vaikų bibliotekos erdvės, daugiau dėmesio skiriama vaikams 

skirtoms parodoms. 2016 m. vyko vaikų iliustracijų, skirtukų, knygų parodos. 

 

Šiuolaikinė kraštotyros veikla bibliotekoje 

2016 m. atnaujinta kraštotyros informacijos internetinė svetainė „Vilnijos vartai“. Tai buvo 

vienas iš pagrindinių darbų, įgyvendinant Bibliotekos pažangai 2 finansuojamą projektą 

„#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“. Projekto 

tikslas – atsižvelgiant į bendruomenių kultūrinius poreikius, ugdyti Vilniaus ir Alytaus regionų 
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bendruomenių tapatumą, skatinti jaunimą bei aktyvaus poilsio mėgėjus keliauti ir taip geriau pažinti 

istorines ir kultūrines vietas, – todėl siekta internetinę svetainę pritaikyti naujiems bendruomenės 

poreikiams, sukurti interaktyvumą. Reikšmingiausias populiarios interneto svetainės pokytis – 

atsiradusi rubrika Bičių korys, kurioje gyventojai gali dalintis asmeninėmis, šeimos gyvenimo 

istorijomis, žiniomis apie savo gyvenamąsias vietoves. Kitos kraštu besidominčiam vartotojui 

aktualios naujovės – Vilnijos krašto svarbių datų kalendorius, žemėlapis, kuriame sužymėta virš 1000 

krašto objektų. Tobulinant kraštotyros interneto svetainę www.vilnijosvartai.lt siekta kuo labiau 

atitikti bendruomenės ir reiklių interneto vartotojų poreikius bei lūkesčius. Atnaujintuose „Vilnijos 

vartuose“ išplėstos paieškos galimybės, supaprastinta navigacija, padidintas interaktyvumas, svetainė 

pritaikyta regos negalią turintiems žmonėms bei vartotojams, pirmenybę teikiantiems mobiliesiems 

įrenginiams. Interneto svetainės žemėlapyje sužymėti Vilnijos krašto objektai – kulto pastatai, gamtos 

objektai, paminklai žymiems žmonėms, memorialinės lentos, skulptūros, įvairūs muziejai, kapinės, 

archeologijos, architektūros, istorijos paminklai – pravers kiekvienam savarankiškai planuojančiam 

kelionę ar netikėtai tapusiam vietos gidu.  

Įgyvendinant šį projektą, duomenų bazė „Vilnijos vartai“ laikinai neveikė, buvo tvarkoma, 

redaguojama jos medžiaga, papildoma nauja, informacija perkeliama į naują platformą. Įgyvendinus 

projektą, išryškėjo tobulintinos sritys – reikia pagreitinti svetainę (ilgas puslapių atidarymo laikas) ir 

apsvarstyti informacijos paieškos funkcionalumus. 

 

Gerintas informacijos prieinamumas 

2016 metų pabaigos duomenimis, fondą sudarė 461 649 fiz. vnt., 187 955 pavadinimų leidinių, 

prenumeruota 116 pav. (955 fiz. vnt.) periodinių leidinių. Fondo atnaujinimo koeficientas yra 2,5, o 

fondo apyvarta – 1,2.  

Bibliotekoje 2016 m. buvo prenumeruojama 13 licencijuotų duomenų bazių, 6 testuojamos 

duomenų bazės, 1 LIBIS Bibliotekos elektroninis katalogas ir 1 kraštotyrinio turinio duomenų bazė 

(„Vilnijos vartai“). 

 

Bibliotekos fondų atnaujinimas ir papildymas 

2016 metais bibliotekos fondų atnaujinimui ir jų papildymui buvo įsigyta 4 794 pav., 11 408 

fiz. vnt. dokumentų (Dokumentų fondo atnaujinimas (įsigyta dokumentų) 2008-2016 metais (fiz. vnt. 

ir pav.)).  

 



20 
 

Dokumentų fondo atnaujinimas (įsigyta dokumentų) 2008-2016 metais (fiz. vnt. ir pav.) 

 

 

 

2016 m. už skirtą biudžeto lėšų dalį buvo įsigyta 6 726 fiz. vnt. leidinių (dokumentai ir 

prenumerata). Neatlygintinai (dovanos) arba paramos būdu gauta 4 104 fiz. vnt.: 2 499 fiz. vnt. iš 

anonimų (fizinių asmenų), 36 fiz. vnt. iš leidyklų; 89 fiz. vnt iš Šanchajaus bibliotekos; 43 fiz. vnt. iš 

Lenkijos ambasados; 909 fiz. vnt. iš LNB; 204 fiz. vnt. iš Kultūros tarybos; 128 fiz. vnt. iš Austrijos 

URM ir Pro Helvetia fondo, taip pat po keletą dokumentų gauta iš kitų įstaigų, institucijų, 

organizacijų (Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2008-2016 metais (fiz. vnt.)). 

 

Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2008-2016 metais (fiz. vnt.) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Įsigyta dokumentų (fiziniais
vienetais)
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2016 metais vidutinė dokumento pirkimo kaina –12,89 Eur,  knygos vidutinė – 12,55 Eur.   

 

Dokumentų atranka ir nurašymas 

 Rekonstruojant biblioteką, aktyviai ruošiamas bibliotekos dokumentų fondas – skiriamas didelis 

dėmesys antrinei dokumentų atrankai ir dokumentų nurašymui. Iš viso 2016 m. buvo nurašyta 29 950 

fiz. vnt. dokumentų (Dokumentų nurašymas pagal priežastis 2013-2016 m.). 

 

Dokumentų nurašymas pagal priežastis 2013-2016 m. 

Nurašymo 

priežastys 

2016 m. Proc. 

nuo 

fondo 

2015 m.  Proc. 

nuo 

fondo 

2014 m.  Proc. 

nuo 

fondo 

2013 m.  Proc. 

nuo 

fondo 

Susidėvėję 11 455 2,5 5 576 1,1 6 867 1,4 5 777 1,2 

Praradę 

aktualumą 

18 249 4 9 832 2,0 10 822 2,2 19 001 3,3 

Vartotojų 

prarasti 

246 0,05 103 0,02 141 0,1 187 0,1 

 

Pagal dokumentų rūšis daugiausia nurašyta knygų – 27098 fiz. vnt., grožinės literatūros – 14774 

fiz. vnt., lietuvių kalba – 19100 fiz. vnt. Daugiausia leidinių nurašyta iš abonemento fondo – 23971 

fiz. vnt. 

 

Bibliotekos siekis – paruošti bibliotekos dokumentų fondą prieš atidarant rekonstruotą 

biblioteką, todėl bibliotekos fondo nurašymas yra didesnis nei gautis (Dokumentų fondo papildymas 

ir nurašymas 2008-2016 metais (fiz. vnt.)).  
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Dokumentų fondo papildymas ir nurašymas 2008-2016 metais (fiz. vnt.) 

 

 

IPS formavimas ir duomenų bazių panaudojimas 

2016 metais toliau sėkmingai vykdomi elektroninio katalogo sudarymo darbai. Parengti 7934 

bibliografiniai įrašai (iš jų – rekataloguoti 1232, naujiems dokumentams sukurti – 6733 

bibliografiniai įrašai), redaguoti 12192 įrašai.  

2016 m. vartotojams suteikta prieiga prie 13 prenumeruojamų duomenų bazių, siūloma 

naudotis 2 lietuviškomis DB (INFOLEX ir Verslo žinių archyvu) ir 11 užsienio DB: EBSCO DB 

paketu (8 atskiros DB); Emerald Management eJournals Collection; NAXOS Music Library; Taylor 

& Francis. Taip pat buvo galimybė nemokamai (pagal projektą) naudotis dar 1 DB – Window of 

Shanghai. Duomenų bazėse atlikta 23 830 paieškų. Pagal turimus duomenis (ne visos DB pateikia 

statistiką) iš prenumeruojamų DB atsisiųsta ir peržiūrėta 11 545 įrašų (iš jų: 10 258 turiniai, 1 287 

aprašiniai įrašai). Duomenų bazių naudojimosi rodikliai išaugo, kadangi 2016 m. vėl 

prenumeruojama teisinė duomenų bazė LITLEX bei vis daugiau naudojamasi išreklamuota muzikine 

duomenų baze NAXOS Music Library. Užregistruoti 38 nauji nuotoliniai prenumeruojamų DB 

vartotojai. Taip pat buvo testuojamos 6 DB. 

Įgyvendintos 4 naudojimosi prenumeruojamomis DB ir elektroniniais šaltiniais skatinimo 

priemonės: 1. Atnaujintas ir išplatintas duomenų bazių reklaminis paketas bibliotekoje ir bibliotekos 

interneto svetainėje; 2. Nuolatos skelbiama informacija bibliotekos svetainėje apie testuojamas 

duomenų bazes; 3. Vesti individualūs mokymai bibliotekos darbuotojams; 4. Vesti individualūs 

mokymai bibliotekos lankytojams. 
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Restauravimas ir konservavimas 

2016 metais biblioteka parengė projektą ,,Mickevičianos kolekcijos dokumentų restauravimas, 

konservavimas ir aktualizavimas“. Peržiūrėjus bibliotekoje saugomą Mickevičianos kolekciją, buvo 

atrinkti 27 prasčiausios (kritiškos ir labai blogos) būklės unikalūs kolekcijos leidiniai, kuriuos būtina 

restauruoti ir konservuoti. Restauravimui ir konservavimui atrinkti leidiniai yra vertinami kaip 

vertinga ir unikali (jų yra po vieną egzempliorių) kolekcijos dalis, kuri, kartu su kitais kolekcijos 

leidiniais, turi būti parengta skaitmeninimo procesui, dokumentų viešam pristatymui rekonstruotose 

bibliotekos patalpose ar kitaip aktualizuojami. Atrinktų leidinių pažeidimai pagal savo pobūdį gali 

būti suskirstyti į: sunykę knygų viršeliai ir iširę lankai, surūdijusios metalinės sąsagos; rūdys, 

pasiskleidusios popieriuje; popierius lūžus ir praradęs mechaninį stabilumą; vietomis išplonėjęs, 

išsisluoksniavęs, pageltęs; daug paviršinių nešvarumų; kai kurios knygos taisytos netinkamomis 

medžiagomis; kai kurie leidiniai be viršelių.  

VAVB projekto metu bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 

darbus atliks trys profesionalūs knygrišiai-restauratoriai bei chemikė-technologė. Planuojama per 

daugiau nei tris metus restauruoti ir konservuoti leidinius, juos suskaitmeninti, pristatyti virtualioje 

Adomo Mickevičiaus kolekcijoje, E.pavelde bei leidinių originalus eksponuoti nuolatinėje 

ekspozicijoje tam pritaikytose patalpose bei suteikti galimybę mokslininkams atlikti technologinius, 

istorinius ir menotyrinius tyrimus analizuojant leidinius de visu. Restauruotų ir konservuotų leidinių 

būklė bus pagerinta ir stabilizuota, kolekcija taps ilgaamžiškesnė, ją bus galima aktyviau naudoti 

pristatant visuomenei. Šiuo metu Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 

restauratorėms atiduota 16 leidinių restauravimui, 46 konservavimui.  

2016 metais buvo restauruoti: 

1. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli, Ostatni zajazd na Litwie: historja szlachecka z r. 

1811 i 1812 : w dwunastu księgach, wierszem / Adam Mickiewicz ; z ilustracjami M.E. 

Andriollego. - Warszawa: Bibljoteka Polska, 1921. - 136 p.: iliustr. - Egz def.: nėra virš. (VAVB: 

Mf-821.162.1-1/Mi-65).  Inv. Nr. 15/5714. 

2. Stolarzewicz, Ludwik. Bibljografja mickiewiczowska. - Wilno: L. Chomiński, 1924. - 

VII, [3], 247, [1] p.  – Inv. Nr. U21041. 

 

Konservuoti šie leidiniai: 

1. Mickiewicz, Adam. Grażyna: powieść litewska. - Wyd. 3. - Warszawa: M. Arct, 1922. - 

47 p. - (Bibljoteczka Narodowa ; nr. 2). - Egz. def.: suplyšęs antr. lap. (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-
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65//05/13258). - Egz. def.: lap. sulieti rašalu (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//05/13258). - Su A. 

Paszkiewicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//05/13258).- Inv. Nr. 05/13258 

2. Bełza, Stanisław. Niemcy u Mickiewicza. - Warszawa; Kraków; Poznań, 1911. - 32 p.- 

Inv. Nr. U21764 

3. Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. - Warszawa: Księgarnia Gebethnera i 

Wolffa; Petersburg: Księgarnia Polska (Br. Rymowicz), 1888. - T. 1. - 1888. - [3], C, 240 p., [1] 

portr. lap.: portr. - Inv. Nr. 06/16405 

4. Mickevičius, Adomas. Ponas Tadas. - Kaunas: Raidė, 1924. - viii, 331 p. - (kietas 

įrišimas).- Inv. Nr. 06/16401 

5. Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. - Paris: Calmann Lévy, 1889. - XI, 104 p.- Inv. 

Nr. 15/5648 

6. Mickiewicz, Adam. Grażyna ; i, Oda do młodości. - We Lwówie: Spółka Wydawnicza 

"Vita", 1925. - 63 p. (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//13/9036).- Inv. Nr. 13/9036. 

7. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz: dokładne streszczenie. - we Lwówe: Nakładem 

księgarni A.Bardacha, 1922 ([Lwów]: z drukarni Knollera i Syna w Przemyśiu). - Cz. 2 ks. 7-12. - 

1922. - 80 p.- Inv. Nr. 13/9012 

8. Mickiewicz, Adam. Dzieła Adama Mickiewicza. - Lwów : nakładem Towarzystwa 

Literackiego imenia Adama Mickiewicza. - T. 4 : Dziady. - 1905. - [2], 415 p., [4] faks., [1] portr. 

lap. : iliustr., portr.- Inv. Nr.U11544 

 

2017 metais šie leidiniai bus pristatomi renginių metu. 

 

Gerinta bibliotekų paslaugų kokybė nustatytoje teritorijoje 

2016 m. sprendimai dėl bibliotekų paslaugų kokybės gerinimo priimti VAVB regiono 

bibliotekų tarybos posėdžių metu, įgyvendinti bendradarbiaujant su Regiono bibliotekomis, rengiant 

bendrus projektus, stiprinant bibliotekininkų kompetencijas ir įgyvendinant kitas bendras veiklas.  

2016 m. organizuoti 2 VAVB regiono bibliotekų tarybos posėdžiai:  

 2016 m. balandžio 6 d. Tarybos nariai susirinko išvažiuojamame Tarybos posėdyje 

Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

 2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos posėdis įvyko Alytaus rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. 
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2016 m. tradicinis Šventinis renginys, skirtas Regiono bibliotekininkams, minintiems darbo 

jubiliejus ir pasižymėjusiems profesinėje veikloje, taip pat įvyko lapkričio 11 d. Buvo apdovanoti 

pirmą kartą organizuoto Vilniaus regiono Geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ 

laimėtojai. Konkurse galėjo dalyvauti bibliotekininkai iš 13-os Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų 

bibliotekų. 

Geriausia metų Vilniaus regiono bibliotekininke išrinkta Alytaus rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos vyriausioji metodininkė Jūratė Šalaševičienė. „Riešuto“ prizas jai bus įteiktas už aktyvų 

dalyvavimą „Bibliotekos pažangai 2“ projekte „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus 

bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“, naujos paslaugos diegimą Alytaus bibliotekų 

kraštotyrinėje veikloje – kraštotyros interneto svetainės „Dainavos kraštas“ (www.dainavoskrastas.lt) 

kūrimo organizavimą bei kraštotyros renginių tradicijos formavimą Alytaus apskrityje. 

Geriausio metų vadovo „Graikinio riešuto“ apdovanojimą laimėjo Lazdijų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė už nuolat plečiamą bibliotekos veiklos sričių spektrą, 

tarptautinių ryšių kūrimą ir palaikymą, teikiamas naujas mobilios bibliotekos paslaugas, sėkmingai 

baigiamą įgyvendinti „Bibliotekos pažangai 2“ projektą, laisvalaikio jaunimui organizavimą. 

Geriausiai metų Vilniaus regiono bibliotekų darbuotojų komandai – Vilniaus apskrities viešųjų 

bibliotekų darbuotojų-kraštotyrininkų darbo grupei – įteiktas „Lazdyno prizas“ už profesionaliai 

rengiamą kraštotyros duomenų bazę „Vilnijos vartai“ (www.vilnijosvartai.lt). 

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas 

2016 m. VAVB vyko mokymai pagal tris mokymų komplektus: mokymai savivaldybių viešųjų 

bibliotekų specialistams, mokymai mokyklų bibliotekininkams ir vidiniai (VAVB darbuotojams) 

mokymai. 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai finansuoti iš bibliotekos biudžeto lėšų ir įgyvendinant Lietuvos 

kultūros tarybos iš dalies finansuotus projektus: „Bibliotekų specialistų mokymai 2016“ (VAVB kaip 

LNB projekto partneris), mokymų programą „Naujos technologijos ir nauji skaitymo skatinimo būdai 

skaitmeninio pasaulio čiabuviams” mokyklų bibliotekininkams, „Skaitymo naktys bibliotekoj: vaikų ir 

jaunimo skaitymo skatinimas kitaip“, #MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo 

ugdymas bibliotekose. 

Per metus iš viso buvo apmokyti 418 bibliotekų specialistai (iš viso 684 dalyviai), įvyko 23 

kvalifikacijos kėlimo renginiai (2014-2016 m. kvalifikacijos kėlimo renginių dalyvių 

pasiskirstymas). Mokymus vedė bibliotekos darbuotojai arba samdomi lektoriai. Pagrindinė 

problema, su kuria susidurta organizuojant mokymus – netolygus finansavimas bei kuro išlaidų 
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neapmokėjimas, kadangi dalis Vilniaus regiono savivaldybių bibliotekų pageidavo mokymų, tačiau 

dėl kelionės išlaidų nekompensavimo mokymai nebuvo rengiami. 

 

2014-2016 m. kvalifikacijos kėlimo renginių dalyvių pasiskirstymas 

 

Įgyvendinus kvalifikacijos kėlimo projektus, 2016 m. daugiausiai buvo apmokyta savivaldybių 

viešųjų bibliotekų specialistų 263 (t.y. 36% daugiau nei 2015 m.), mokyklų bibliotekininkų apmokyta 

112 (t.y. 47% mažiau nei 2015 m.). Apmokytų mokyklų bibliotekininkų skaičių lėmė tai, jog buvo 

organizuoti kelių etapų mokymai tiems patiems specialistams. 

2016 m. suorganizuoti 9 išvažiuojamieji kvalifikacijos kėlimo renginiai Vilniaus regione, 

savivaldybių viešosiose bibliotekose, kurios išreiškė poreikį siūlomoms temoms. Įgyvendinant 

projektą „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ vyko 

trys kvalifikacijos kėlimo renginiai Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

Įgyvendinus kvalifikacijos kėlimo projektą „Naujos technologijos ir nauji skaitymo skatinimo 

būdai skaitmeninio pasaulio čiabuviams“ (el. leidinys: 

http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2016/12/2016-m.-naujos-technologijos-ir-nauji-

skaitymo-skatinimo-budai-skaitmeninio-pasaulio-ciabuviams.pdf), buvo parengta mokymų 

priemonė mokyklų bibliotekininkams – „Naujos technologijos ir skaitymo skatinimo būdai 

skaitmeninio pasaulio čiabuviams“. Leidinio autoriai – VAVB specialistai: dr. Laura Juchnevič, 
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Gerda Putnaitė, Šarūnas Šulcas, Neringa Androšiūnaitė ir Odeta Maziliauskienė (2016 m. parengta 

mokymų medžiaga). 

Parengta mokymų medžiaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti mokymai kvalifikacijos renginių dalyvių vertinti aukštais balais, vidurkis – 9,52 

10-ties balų vertinimo sistemoje. 

2016 m. mokymų vertinimas balais 
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Pastaba: vidiniai mokymai „Šiuolaikinių technologijų ir išmaniųjų įrenginių naudojimas“ nevertinti 

balais, o nuotoliniai mokymai „Skaitymo skatinimo priemonių rengimas ir įgyvendinimas: knygos reklama, 

nuotoliniai literatūros būreliai, rekomendacinių knygų sąrašų rengimas“ priskirti bendram mokyklų 

bibliotekininkų projekto mokymų vertinimui. Mokymų vidurkis – 9,4. 

 

Stipriosios įvykusių mokymų pusės: 

1. Aukšta lektorių kvalifikacija ir dėstomų dalykų išmanymas; 

2. Teorinių ir praktinių dalykų suderinamumas; 

3. Lektorių ir auditorijos ryšys mokymų metu; 

4. Dalyvių grįžtamasis ryšys (geri atsiliepimai, įgytų žinių praktinis panaudojimas); 

5. Parengtas el. leidinys, kuris užtikrina informacijos išliekamumą ir panaudojimą; 

 

Silpnosios įvykusių mokymų pusės 

1. Per mažas finansavimas mokymų įgyvendinimui; 

2. Intensyvus mokymų grafikas; 

3. Tikslinės auditorijos pasiskirstymas (skirtingos darbo sritys, darbo patirtis ir kt.); 

4. Nepritaikyta mokymų erdvė (kėdės, apšvietimas, šiluma, techninė įranga); 

5. Mažas išvažiuojamųjų mokymų kiekis (ypač į Alytaus apskritį). 

Bibliotekos organizuotuose mokymuose dalyvavę įvairių bibliotekų specialistai liko patenkinti 

ir daugelis pageidavo mokymų tęstinumo kitais metais. Aukšti įvertinimai rodo, jog mokymai yra 

kokybiški, reikalingi ir naudingi, taip pat užtikrina specialistų, kurie nuolatos atnaujina žinias ir 

tobulina įgūdžius, kokybišką darbą. 

 

Veikla priskirtoje teritorijoje 

2016 m. Vilniaus regiono bibliotekos buvo įtrauktos į Bibliotekų metų akcijos „Vasara su 

knyga“ veiklas, taip pat priskirtoje teritorijoje vyko kultūros renginiai, atidarytos meno ir pažintinės 

parodos: 

1. Parodos teritorijoje – 11 parodų („Miestas ir svajonės“ fotografijų paroda („Šanchajaus 

langai“), Švedų literatūros paroda „Kur auga vaikai“ ir kt.) 

2. Renginiai teritorijoje – 20 renginių. 

Taip pat teiktos priskirtos teritorijos bibliotekoms teiktos metodinės konsultacijos – 2016 m. 

sulaukta ir atsakyta į 179 užklausas. 
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Atliktų tyrimų rezultatų pristatymas 

1. Projekto „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas 

bibliotekose“ poveikio vertinimas. Tyrimo tikslas – įvertinti kraštotyros informacijos poveikį 

Vilniaus ir Alytaus apskričių bendruomenių tapatumo ugdymui. Tyrimo objektas – interneto 

svetainėse „Vilnijos vartai“ ir „Dainavos kraštas“ publikuojamos kraštotyrinės informacijos ir 

edukacinių renginių kraštotyros temomis poveikis Vilniaus ir Alytaus apskričių bendruomenių 

tapatumo ugdymui. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti apsilankymų pokyčius atnaujintoje svetainėje 

„Vilnijos vartai“, lyginant su ankstesnės svetainės rodikliais; 2) įvertinti interneto svetainių „Vilnijos 

vartai“ ir „Dainavos kraštas“ turinio poveikį lankytojams; 3) įvertinti edukacinių renginių kraštotyros 

temomis poveikį šių renginių dalyviams. Tyrimo metodai: interneto svetainės „Vilnijos vartai“ 

apsilankymų statistinių rodiklių lyginamoji analizė naudojant Google analytics statistikos skaitliuko 

duomenis, svetainių „Vilnijos vartai“ ir „Dainavos kraštas“ lankytojų apklausa internetu ir edukacinių 

renginių dalyvių apklausa tiesiogiai. Tyrimo ataskaita publikuota bibliotekos interneto svetainėje: 

http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2016/12/poveikio-vertinimas_tyrimo-ataskaita.pdf.  

Tyrimo išvados:  

1. Apibendrinti tyrimo duomenys leidžia teigti, kad projekto #MŪSŲKRAŠTAS produktai ir 

veiklos, gerinant aktualios informacijos apie Alytaus ir Vilniaus kraštą prieinamumą bei skatinant jos 

panaudojimą, turėjo teigiamą įtaką bendruomenių tapatumą ugdančiai informacinei aplinkai. 

Respondentų vertinimai rodo, kad svetainių „Vilnijos vartai“ ir „Dainavos kraštas“ turinys atitinka 

bendruomenių poreikius ir yra naudojamas įvairiose kultūrinio bei socialinio gyvenimo srityse. 

2. Įgyvendinus projektą iš esmės pasiektas prognozuojamas poveikis tikslinių grupių atstovų – 

interneto svetainių „Vilnijos vartai“ ir „Dainavos kraštas“ lankytojų bei edukacinių renginių dalyvių 

– žinioms, pažintinėms ir vertybinėms nuostatoms, komunikacinei elgsenai bei galimybėms įvairiose 

kultūrinio bei socialinio gyvenimo srityse.  

3. Bendruomenių lūkesčius atitinkantis interneto svetainių turinys yra ilgalaikis, o jo vertė 

reguliariai papildant svetaines nauja informacija nuolat didėja. Projekto įgyvendinimo metu 

organizuoti mokymai sustiprino bibliotekų specialistų kompetencijas ir užtikrino galimybes kurti 

kokybišką turinį, pildyti ir tobulinti svetaines atsižvelgiant į lankytojų siūlymus ir pritaikant jas 

bendruomenių poreikiams. Kokybiškas svetainių turinys bei tęstinės veiklos, užtikrinančios 

kraštotyros informacijos sklaidą pasibaigus projektui, sudaro prielaidas ilgalaikiam poveikiui 

http://amb.lt/regionas/data/public/uploads/2016/12/poveikio-vertinimas_tyrimo-ataskaita.pdf
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gerinant bendruomenių informacinę aplinką, darančią teigiamą įtaką jų kultūrinio ir socialinio 

gyvenimo kokybei.  

 

2. Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė tiriamoji veikla 2010-2015 metais. Tai 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos koordinuojamas tyrimas, kurio tikslas – 

apibendrinti pastarųjų 6 metų mokslinio darbo patirtį viešosiose bibliotekose, išanalizuoti šiuo 

laikotarpiu atliktų mokslinių tyrimų ir mokslinės veiklos praktiką. Tyrimo uždaviniai: 1) ištirti 

mokslinės veiklos organizavimo ir valdymo viešosiose bibliotekose nuostatas ir jų reglamentavimo 

praktiką; 2) nustatyti, kokios mokslinės veiklos formos paplitusios viešosiose bibliotekose ir kaip 

atlikti darbai atitinka kokybės kriterijus; 3) išanalizuoti mokslinės veiklos rezultatų sklaidos ir 

panaudojimo patirtį viešosiose bibliotekose; 4) išsiaiškinti mokslinės veiklos plėtros galimybes 

viešosiose bibliotekose.  

2016 m. kartu su LNB buvo rengiama šio tyrimo metodika ir surinkti duomenys iš bibliotekų 

veiklą reglamentuojančių dokumentų, kuriuose fiksuojama tiriamoji veikla. Tyrimas bus tęsiamas 

2017 metais.  

 

3. Inovatyvių produktų ir paslaugų, skirtų bibliotekų veiklos tobulinimui ir vartotojų 

pritraukimui, sukūrimas. Tai bibliotekos partnerių – įmonės HOMO EMINENS atliekamas 

tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti bibliotekos vartotojų ir nesinaudojančių bibliotekos paslaugomis 

Alytaus bei Vilniaus apskričių gyventojų poreikius ir patobulinti teikiamas paslaugas bei pasiūlyti 

naujas, siekiant pritraukti į biblioteką naujus vartotojus.  

HOMO EMINENS tyrėjams buvo teikiama informacija ir išaiškinimai apie bibliotekos 

vartotojus, bibliotekos paslaugų teikimo tvarką, apie šiuo metu teikiamas nuotolines VAVB 

paslaugas, apie Regiono bibliotekas ir joms teikiamas paslaugas, apie bibliotekos organizuojamus 

renginius, taip pat buvo bendradarbiaujama rengiant klausimyną kiekybiniam tyrimui. 2016 m. 

atliktas kiekybinis tyrimas parodė, kad mūsų biblioteka patraukli lankytojams dėl leidinių skolinimo 

į namus paslaugos, didelio leidinių pasirinkimo ir dėl patogios dislokacijos. Pagrindinė 

nesinaudojimo bibliotekos paslaugomis priežastis yra palyginti mažas bibliotekos žinomumas, be to, 

neigiamą įtaką daro per trumpas darbo laikas darbo dienomis ir nedarbo dienos savaitgaliais. 

Atsižvelgiant į tai, tyrėjai siūlo didinti bibliotekos žinomumą, tobulinti interneto svetainę, aktyvinti 

komunikaciją, vystyti nuotolines paslaugas, aktyviau jas viešinti ir reklamuoti, supaprastinti 

skolinimo paslaugos ir kitų bibliotekos teikiamų paslaugų procesus, ilginti darbo laiką darbo 
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dienomis ir savaitgaliais. Metų pabaigoje buvo atliktas ir kokybinis tyrimas VAVB bei projekte 

dalyvaujančiose Regiono bibliotekose (Alytaus miesto, Lazdijų, Elektrėnų ir Šalčininkų). Galutinė 

tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bus parengtos 2017 m. vasarą. 

 

4. Šiuolaikiniai bibliotekos konceptai tinklaveikos visuomenėje: kontekstas ir požiūriai. 

Parengtas mokslinis straipsnis mokslo recenzuojamam žurnalui „Informacijos mokslai“: 

http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/10153 

 

Įvykdytos tarpbibliotekinio skolinimo užklausos, gautos iš kitų bibliotekų 

2015 metais bibliotekos tarpbibliotekinio abonemento (toliau tekste – TBA) paslaugomis 

naudojosi 23 abonentai (bibliotekos). 

2015 m. gautos 594 TBA užklausos, išsiųsti 594 dokumentai. Daugiausiai užklausų pateikė 

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (149), Ukmergės savivaldybės viešoji biblioteka (104) 

ir Lietuvos aklųjų biblioteka (85). 

VAVB 2014 m. dažniau naudojosi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

paslaugomis: siųstos 35 užklausos, gauti 29 leidiniai, 15 iš jų buvo skirti Vilniaus žydų viešojoje 

bibliotekoje organizuotai parodai, 14 skirta bibliografų tiesioginiam darbui.  

Populiarinta TBA paslauga: įvykdytos 3 suplanuotos reklaminės priemonės, teikiamos 

individualios metodinės konsultacijos dėl naudojimosi TBA paslauga, siunčiami el. laiškų ciklai, 

platinamos skrajutės, lankstinukai, skirtukai ir kt. mokyklose, universitetuose, institutuose, 

Teritorijos viešosiose bibliotekose.  

 

Komunikacija. Ryšiai su visuomene 

Informacijos apie renginius sklaida. Jau ne vienerius metus kuriamas bibliotekos renginių 

kalendorius kompiuterių darbalaukiams, kuris talpinamas skaitytojams prieinamuose kompiuterių ar 

kituose ekranuose. 2016 m. pradėtas kurti spausdintas kalendoriaus variantas – plakatas ir skrajutės, 

kurias skaitytojai gali pasiimti.  

 

 

 

 

 

http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/10153
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Kalendoriaus kompiuterio darbalaukiui pavyzdys 

 

Dauguma įvykusių renginių yra aprašomi ir informacija apie juos skelbiama bibliotekos 

interneto svetainėje. Kai kuriuose renginiuose dalyvauja žurnalistai, tuomet informacija apie įvykusį 

renginį pasirodo visuomenės informavimo priemonėse.  

Biblioteka dalyvavo 2016-ųjų Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Daug dėmesio buvo skirta 

komunikacijai apie bibliotekos renginius ir veiklas, edukacinius užsiėmimus Bibliotekų erdvėje. 

Nauja interneto svetainė (www.amb.lt). 2016 m. sukurta nauja bibliotekos skaitytojams 

patogesnė, patrauklesnė, regos sutrikimų turintiems asmenims ir mobiliems įrenginiams pritaikyta 

interneto svetainė. Nauja interneto svetainė apjungia anksčiau atskirus buvusius bibliotekos 

tinklaraščius  (Vaikams, Vilniaus regiono bibliotekoms, Austrų literatūros skaitykla, Vilniaus žydų 

viešoji biblioteka), tačiau siekiant išsaugoti jų išskirtinumą ir suteikiant galimybę adaptuoti turinį 

pagal tikslinės auditorijos poreikius. Visiškai pasikeitė naujos interneto svetainės koncepcija – 

prioritetas teikiamas vartotojo patogumui ir bibliotekos paslaugų pristatymui, reklamai, išryškinta ir 

aukščiau iškelta vartotojui svarbi informacija, tačiau 

atsižvelgta į visus bendruosius reikalavimus 

valstybinių ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

internato svetainėms.  

Projekto „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir 

Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas 

bibliotekose“ viešinimas. Daug dėmesio skirta šio 

Bibliotekos pažangai 2 projekto rezultatų viešinimui 

ir informacijos apie jį sklaidai Alytaus ir Vilniaus 

Fotografijų konkurso „#MŪSŲKRAŠTAS“ 

laimėtojai 

http://www.amb.lt/
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apskrityse siekiant paskatinti bendruomenes įsitraukti į šį projektą, susipažinti su atnaujinta Vilnijos 

vartų (www.vilnijosvartai.lt) ir naujai sukurta Dainavos krašto (www.dainavoskraštas.lt) interneto 

svetainėmis, prisidėti prie turinio kūrimo ir paskatinti labiau domėtis savo krašto istorija, išryškinti 

Vilniaus apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų indėlį rengiant informaciją. Viešinimui naudotos 

ryšių su visuomene priemonės: keli pranešimai spaudai, fotografijų konkursas, edukaciniai 

užsiėmimai, pristatymai.  

Bibliotekų metų akcijos „Vasara su knyga“ komunikacija. Kartu su kitomis keturiomis 

Lietuvos apskričių viešosiomis bibliotekomis organizuotos komunikacijos kampanijos socialiniuose 

tinkluose Facebook ir Instagram. VAVB buvo atsakinga už šių socialinių tinklų sukūrimą, teminės 

informacijos skelbimą penktadieniais apie tai kodėl verta skaityti, taip pat Vilniaus regiono bibliotekų 

renginių viešinimą, dalies Instagram įrašų pažymėtų grotažyme #vasarasuknyga dalijimąsi akcijos 

Instagram paskyroje, akcijos reklamą 

socialiniuose tinkluose. Gerda Putnaitė 

sukūrė viešinimui skirtą vizualų turinį, 

kuris buvo panaudotas pranešimų 

spaudai iliustravimui ir komunikacijai 

socialiniuose tinkluose.  

 

Akcijos ir šventinė 

komunikacija. Per Nacionalinę 

Lietuvos bibliotekų savaitę buvo 

vykdoma akcija „#Aš_SKAITAU_NES“. Jos metu kalbinti bibliotekos skaitytojai su kvietimu 

pasidalinti, kas juos motyvuoja paimti knygą į rankas. Žiemos šventiniu laikotarpiu stengiamasi skirti 

ypatingą dėmesį skaitytojams, tarpasameniniam bendravimui. Šiais metais organizuotos dvi akcijos: 

„Kalėdinis personažų paštas“ ir akcija „2017PASIŽADU“. Kalėdinis personažų paštas buvo skirtas 

visiems, kas norėjo 2017 metais gauti sveikinimą iš savo mėgstamo knygos personažo. Laiškų 

sulaukta iš vaikų ir suaugusiųjų. 2017 metais bus išsiųsti sveikinimai nuo „personažų“ ir tame 

pačiame laiške bus pridėtas vizualus bibliotekos paslaugų gidas. Palankiai buvo sutikta ir akcija 

„2017PASIŽADU“. Abonemente buvo kalbinti bibliotekos skaitytojai kviečiant pasidalinti savo 

2017-ųjų planais su bibliotekos bendruomene. Dauguma skaitytojų palankiai sutiko šią akciją, tuo 

pačiu domėtasi jų skaitymo interesais, patirtimis bibliotekoje, pristatytos bibliotekos paslaugos, 

http://www.vilnijosvartai.lt/
http://www.dainavoskraštas.lt/
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kurios galėtų palengvinti naudojimąsi biblioteka. Skaitytojai buvo fotografuojami ir jų pasižadėjimai 

skelbiami Facebook socialiniame tinkle.  

 

 

Taip pat kaip ir kiekvienais metais perengta ir pristatyta bibliotekos erdvėse 2015 metų 

bibliotekos metų veiklos ataskaita visuomenei.  

 

Atstovavimas ir bendradarbiavimas 

Biblioteka 2016 m. aktyviai dalyvavo įvairių asociacijų veikloje: 

 dalyvauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) veikloje. Bibliotekoje įsikūręs LBD 

skyrius, kurio pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, 2016 m. tradiciškai organizavo skyriaus 

apdovanojimus „Pelėdos“. 

 dalyvauta Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) veikloje: organizuota ir 

dalyvauta AVBA sesijose ir kituose renginiuose (konferencijose), skaityti pranešimai 

išvažiuojamosiose sesijose, atstovauta asociacijai darbo grupėse; 

 dalyvauta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) veikloje. 

 

Vykdyta Valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa 

 

2016 metais buvo tęsiami bibliotekos rekonstrukcijos darbai, tik pasikeitė finansavimo šaltinis. 

Bibliotekos infrastruktūros atnaujinimui ir pastatų rekonstrukcijos užbaigimui skirtas finansavimas iš 

Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto 

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-

CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.  

Įgyvendinus projekto veiklas bus sukurtos ir moderniai įrengtos naujos erdvės, skirtos 

mokymuisi, susitikimams, pagerinta bibliotekos teikiamų paslaugų kokybė, prieinamumas, padidinta 

jų įvairovė. Taip pat planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta šiuolaikinius poreikius 
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atitinkanti konferencijų įranga bei renginių organizavimui skirti baldai. Po rekonstrukcijos dalis 

bibliotekos patalpų taps laisvalaikio praleidimo erdvėmis, bus teikiama daugiau paslaugų, 

bibliotekoje pradės veikti skaitykla-kavinė. Biblioteka planuoja sukurti palankią mokymosi aplinką 

bibliotekininkams, kurioje bus ne tik išmaniosios auditorijos, bet ir tinkama bazė ilgesnės trukmės 

mokymams organizuoti. 

2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. pasirašyta sutartis bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-

V-304-01-001 „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 

10 ir 12, modernizavimas“ tarp Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir 

Centrinės projektų valdymo agentūros. Sutarties vertė 4.370.068,10 eurų. Projekto veiklų 

įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. vasario mėn. 28 d. 

Per tris mėnesius įsisavinta 20 % lėšų nuo bendros sutarties vertės, arba 863.246,92 Eur. Atlikti 

pagrindiniai darbai: inžinierinių sistemų: elektros tinklų, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, 

automatikos, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijų montavimas; tapybos restauravimas; lubų, sienų 

apdailos darbai; grindų įrengimas; durų montavimas. 

  

2017 metų bibliotekos veiklos prioritetai 

 

2017 m. biblioteka pradės ruoštis 2018 m. minėti Adomo Mickevičiaus 220 gimimo metines. 

Planuojama organizuoti kultūros renginius, skirtus Adomo Mickevičiaus biografijai ir kūrybai 

viešinti, kurti stendines, virtualias ir knygų parodas. Daug dėmesio bus skiriama viešinimo 

kampanijai. 

Planuojama daug dėmesio skirti bibliotekos rekonstrukcijai, bus vykdomi rekonstrukcijos 

darbai pagal investicinį projektą. Bibliotekos veiklos ir vartotojų aptarnavimas tiesiogiai susijęs su 

įgyvendinamais rekonstrukcijos etapais. 

2017 m. biblioteka organizuos renginius, akcijas ir kitas veiklas, skirtas paminėti Sporto 

metus, Piliakalnių metus, Tautinio kostiumo metus, Reformacijos metus, Lietuvių kalbos ir 

kultūros metus, Algirdo Juliaus Greimo ir Kazio Bradūno metus. 

 

Pagal VAVB padalinių ataskaitų tekstus, metų ataskaitą parengė  

 

Laura Juchnevič 

Direktoriaus pavaduotoja, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė 


