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Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos svarbiausi 2017 m. įvykiai
2017 metais Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau tekste –
VAVB ir biblioteka) pagrindiniai ir išskirtiniai įvykiai yra:
 Įgyvendinti bibliotekos rekonstrukcijos darbai pagal investicinį projektą „Vilniaus apskrities
A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas“.
Bibliotekos veiklos ir vartotojų aptarnavimas tiesiogiai susijęs su įgyvendinamais rekonstrukcijos
etapais, todėl 2017 m. birželio 12 d. – liepos 10 d. remontuojamo kiemo darbai koregavo skaitytojų
aptarnavimo sąlygas. Konsultavimo, leidinių grąžinimo, rezervavimo ir užsakymo, skolinimo į namus
paslaugos suaugusiems ir vaikams buvo teikiamos Vaikų bibliotekoje. Ši situacija nežymiai, tačiau, vis
tik, turėjo įtakos skaitytojų aptarnavimo pagrindiniams rodikliams.
 2017 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautinio kostiumo, Piliakalnių, Lietuvių
kalbos kultūros, Algirdo Greimo, Reformatų ir Sporto metais. Bibliotekos veikloje buvo
atspindėtos šios temos, organizuoti proginiai renginiai, parodos, įgyvendinti projektai ir kt. 2017 m.
buvo organizuotas trečiasis Skaitymo festivalis, kurio tema buvo susieta su sportu ir sveiku gyvenimo
būdu. Renginio lankytojai buvo kviečiami su šūkiu „Palaikyk gerą formą!”. Skaitymo festivalis vyko
rugsėjo 8-9 dienomis, suorganizuota daugiau nei 40 renginių, kuriuose dalyvavo apie 4000 lankytojų.

 Biblioteka kūrė ir diegė naujas paslaugas ir kultūros produktus. Be kitų veiklų ir paslaugų,
2017 m. ypač daug dėmesio buvo skirta bibliotekos stalo žaidimo „Pasižvalgymai po Vilnių“
tiražavimui. Įgyvendinti du projektai, kurių metu buvo pagaminta 2000 vnt. stalo žaidimo. Projektų
metu tiražuoti žaidimai pasiekė Vilniaus regiono bibliotekos ir mokyklas, organizuoti stalo žaidimo
turnyrai, stalo žaidimas ir jo sukūrimo idėja pristatyti konferencijų ir profesinių renginių metu.



2017 m. įgyvendinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano

priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta
įranga ir priemonėmis“. 2017 metais sukurtos 2 naujos paslaugos, skirtos žmonėms su klausos
negalia: video gidas ir renginių ciklas su vertimu į lietuvių gestų kalbą. Rekonstruotose Vaikų
bibliotekos patalpose įdiegto video gido sistemą sudaro informaciniai ženklai Vaikų bibliotekos
erdvėse bei planšetiniuose kompiuteriuose integruota informacija, verčiama į lietuvių gestų kalbą. Į
gestų kalbą buvo verčiami renginiai rugsėjo 8-9 d. vykusiame Skaitymo festivalyje. Festivalio
atidarymas, videogido kurtiesiems pristatymas Vaikų bibliotekoje, Arūno Gudinavičiaus paskaita „Ar
skaitmeninės knygos kvepia?“, Mykolo Majausko kartu su Oleg Šurajev pristatyta „Knyga be
pavadinimo“, moderuojant psichologei dr. Agnei Jurgaitytei-Avižinienei, buvo verčiami į lietuvių
gestų kalbą. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“ atliko judesio miniatiūrą
„Vanduo – tai gyvybė“; susirinkusiuosius su savo kūryba supažindino Vilniaus neįgaliųjų dienos
centras. Taip pat buvo sukurtas lankstinukas „Paslaugų gidas“ apie bibliotekos teikiamas paslaugas,
skirtas asmenis su negalia. Pagal įgyvendintą programą, buvo įgyvendinti specialistų mokymai
Vilniaus ir Alytaus apskrityse, plėtotos bibliotekų specialistų kompetencijos tarptautiniame forume,
darbo su neįgaliaisiais patirtimi dalytasi viešuosiuose renginiuose ir konferencijose.


Buvo tęsiamos 2016 m. pradėtos Vasara su knyga veiklos, kartu su apskričių viešosiomis

bibliotekomis įgyvendinta skaitymo skatinimo akcija „Skaitymo iššūkis“.
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Ruošiantis 2018 m. minėti Adomo Mickevičiaus 220 gimimo metines, 2017 m. buvo

tęsiamas projektas „Mickevičianos kolekcijos dokumentų restauravimas, konservavimas ir
aktualizavimas“, kurio metu tvarkomi, restauruojami ir konservuojami bibliotekos Mickevičianos
kolekcijos leidiniai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus strateginius tikslus,
biblioteka gerino skaitytojų aptarnavimo kokybę ir informacijos prieinamumą bei stiprino bibliotekos
regioninę veiklą.
Vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis tyrimo rezultatai
2017 m. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kartu su universitetais bei kultūros
įstaigomis parengtą apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną, atliktas vartotojų (lankytojų)
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad bibliotekos
lankytojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis yra 66,8 proc. Bibliotekos lankytojai labiausiai yra
patenkinti bibliotekos aptarnavimo kokybe (97,19 proc. respondentų yra patenkinti teikiama paslauga)
ir bibliotekoje esančiais fondais (92,66 proc. respondentų yra patenkinti teikiama paslauga).
Akcentuotina, kad netgi dirbant sudėtingomis užsitęsusios rekonstrukcijos sąlygomis, bibliotekos
veikla ir jos teikiamos paslaugos yra vertinamos pozityviai. Bibliotekos lankytojai daugiausia turi
priekaištų kultūrinei veiklai ir jos viešinimui, pageidavimų dėl darbo laiko ir infrastruktūros. Tyrimo
rezultatai apibendrinti ataskaitoje, informacija apie atliktą tyrimą paskelbta bibliotekos vidiniame
darbuotojų tinklaraštyje.
Mickevičianos kolekcijos restauravimas ir konservavimas
2017 m. buvo įgyvendintas projektas „Mickevičianos kolekcijos dokumentų restauravimas,
konservavimas ir aktualizavimas“ (projektą finansavo 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.
Antrojo etapo metu buvo konservuoti ir restauruoti šie leidiniai:
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Restauruotas leidinys

1. Mickevičius, Adomas. Ponas Tadas, arba Paskutinis užpuolimas Lietuvoje. - Kaunas: Švyturys, 1924. T. 1. - 1924. - 206, [1] p., [2] portr. lap. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka;). - Su spaudu: Kauno Viešoji Biblioteka
(VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16401). - Su spaudu: Kauno Miesto S-bės Rajoninė Šančių Biblioteka
(VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16401).- Inv. Nr. C59885
2. Drzewiecki, Konrad Mieczysław. O życiu i dziełach Adama Mickiewicza. - Warszawa: [Skład głowny
w "Księgarni Polskiej"], 1901. - 120 p. - Su ekslibrisu: Ex libris Sac.Thaddaei Zavadzki (VAVB: Mf821.162.1-1/Mi-65//15/8431). – Inv. Nr. 15/5431
3. Konopnicka, Maria. Z roku Mickiewiczowskiego. - Warszawa: B. Natanson, 1900. - [2], 254 p. ; 22 cm.
- Su spaudu: Liet. TSR Knygų Rūmų Knygų Saugykla (VAVB: Mf-821.162.1:929/Ko-72//13/9205). - Su
autogr.: M. Truszkowski (VAVB: Mf-821.162.1:929/Ko-72//13/9205). - Bibliogr. išnašose.- Inv. Nr. 13/9205
4. Wójcicki, Kazimierz Władysław. Wspomnienie o życiu Adama Mickiewicza. - Warszawa: w drukarni J.
Jaworskiego, [1858]. - [4], LXXXIV p. – Inv. Nr. 15/7063
5. Mickiewicz, Adam. Adama Mickiewicza Dziady: sceny dramatyczne : tak jak były grane w Teatrze
Krakowskim dnia 31 paźdz. 1901 r. / wydanie Stanisława Wyspiańskiego. - W Krakówie: [Stanisław
Wyspiański], 1916. - 179, [1] p. : nat.. - Su spaudu: LTSR Knygų Rūmų Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.12/Mi-65//15/5635 ; 15/5822). - Su spaudu: Vilniaus dailės muziejaus biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-2/Mi65//15/5822). - Su spaudu: Archiwum Akt Historycznych Bibljoteka. M. Wilna (VAVB: Mf-821.162.1-2/Mi65//15/5822).- Inv. Nr.15/5822
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6. Мицкевич, Адам. Деды: (поминки): части І, ІІ и ІV / [сочинение]; перевод В.Г. Бенедиктова и Д.Д.
Минаева; с 10 картинами Ч. Янковскaго. - С.-Петербург; Москва: Товарищество М.О. Вольф, 1902. [2], 135 p., [10] iliustr. lap. – Inv. Nr. 05/13307
7. Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z 1811 i 1812 r. w
dwunastu księgach wierszem. - Lwow: Macierz Polskiej, 1912. - 324 p.: portr. - Su spaudu: L. Zwolinski
Księgarnia Zakopane (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-65//A251265). - Su parašu (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi65//A251265).-Inv. Nr. A251265
8. Mickevičius, Adomas. Vėlinės [viršelį piešė J. J. Burba]. - Kaunas-Mariampolė: ''Dirvos'' b-vė, 1926. D. 2. - 1926. - 48 p. ; 18 cm. - Su spaudu: Valstybės Centralinis Knygynas (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi47//06/16408). - Su spaudu: Kauno Apskrities Viešoji Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16408).
- Su spaudu: Centralinė Valstybinė Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16408). - Su spaudu:
Kauno Sritinė Biblioteka. Abonementas (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16408). - Su spaudu: Patikrinta
1954 (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//06/16408).- Inv. Nr. 06/16408
9. Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. - Nowe wyd.. - Warszawa: Księgarnia Gebethnera i
Wolffa; Petersburg: Księgarnia Polska (Br. Rymowicz), 1888. - T. 3 : Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na
Litwie. - 1888. - [4], 363, [1] p.
10. Iš Adomo Mickevičiaus raštų / mokykloms parinko M. Biržiška. - Vilnius: Lietuvos mokslo draugija,
1919. - [T.] 1. - 1919. - 246, [1] p., iliustr.
11. Mickiewicz, Adam. Poezye Adama Mickiewicza. - Nowe wyd.. - Warszawa: Księgarnia Gebethnera i
Wolffa; Petersburg: Księgarnia Polska (Br. Rymowicz), 1888.-T. 4. - 1888. - 376, 16 p.
12. Potocki, Antoni. Mickiewicz l'homme et sa légende. - Paris: Gebethner & Wolff, 1930 (Corbeil: Crété).
- 197 p., [1] portr. lap. : portr.
13. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 1: Ballady i romanse Sonety. - 1858. - LXXIV, 246 p., [1] portr. lap., [1] iliustr. lap.: portr.,
iliustr. - Su Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U11545). - Su Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11545)
14. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa]: w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 2: Konrad Wallenrod; Grażyna; Dziady; Poezye nowe. - 1858. - VIII, 320 p., [1] iliustr.
lap.: iliustr. - Su Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U11546). - Su Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11546)
15. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 3: [Pan Tadeusz, Cz. 1]. - 1858. - [4], II, 282 p., [1] iliustr. lap.: iliustr.. - Su Vilniaus
Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11547). - Su
Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11547)
16. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 4: [Pan Tadeusz, Cz. 2]. - 1858. - [3], 283 p., [1] iliustr. lap.: iliustr. - Su Vilniaus Viešosios
Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11548). - Su Wanda
Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11548)
17. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha ; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 5: Wiersze różne Tłumaczenia; Giaur; Uwagi nad Jagellonida. - 1858. - [4], 284 p. - Su
Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65//U11549). - Su Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11549)
18. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 6: Rzecz o literaturze słowiańskiéj wykładana w kollegium franzuskiém: rok pierwszy
(1840-1841): [lekcya 1-22]. - 1858. - [2], XII, 299 p., [1] iliustr. lap. : iliustr. - Su Wanda Sylwestrowicz
parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11550). - Su Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo
Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11550)
19. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
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Jaworskiego). - T. 7: Rzecz o literaturze słowiańskiéj wykładana w kollegium francuskiém : rok pierwszy
(1840-1841) : [lekcya 23-41]. - 1858. - XIV, 315 p. - Su Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U11551). - Su Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu
(VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U11551)
20. Pisma Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe, znacznie powiększone. - Warszawa:
Nakładem S.H. Merzbacha; Poznań: Nakładem S.H. Merzbacha, 1858 ([Warszawa] : w drukarni J.
Jaworskiego). - T. 8: Rzecz o literaturze słowiańskiéj wykładana w kollegium francuskiém: rok drugi i trzeci
(1841-1842-1843). - 1858. - XXVII, 374 p. - Su Wanda Sylwestrowicz parašu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65//U11552). - Su Vilniaus Viešosios Adomo Mickevičiaus Vardo Bibliotekos ekslibriu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U11552)
21. Pisma Adama Mickiewicza. - Wyd. zupeł. - Paryż: w drukarni L. Martinet, 1860-1861. - T. 2. - 1860. [4], 330 p.
22. Pisma Adama Mickiewicza. - Wyd. zupeł. - Paryż: w drukarni L. Martinet, 1860-1861. - T. 5, cz. 2: Pan
Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. - 1860. - 269 p. - Su įrašu: [Jaksztowa z Januszkie … zapis …]
(VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//06/16418). - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65//06/16418). - Su išbrauktu spaudu: Kauno Apskrities Viešoji Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65//06/16418)
23. Pisma Adama Mickiewicza. - Wyd. zupeł.. - Paryż: w drukarni L. Martinet, 1860-1861. - T. 7 : Cours de
littérature slave: professé au collége de France; 1. Histoire politique et littéraire (1840-1841). - 1860. - III,
419 p.
24. Pisma Adama Mickiewicza. - Wyd. zupeł. - Paryż: w drukarni L. Martinet, 1860-1861. - T. 9: Cours de
littérature slave: professé au collége de France; 3. Histoire politique et littéraire (1842). - 1860. - 376 p.
25. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - (įr.) - T. 1-2 : Wiersze najwcześniejsze
; Sonety. - 1929. - XXIV, 393 [15] p., [1] portr. lap. : portr.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U17878)
26. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - (įr.).-T. 3-4 : Opowiadania prozą ;
Artykuły literackie i pisma różnej treści. - 1929. - 315 [1] p.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U17879)
27. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 7-8. - 1929. - 310 p.. - Su neatpažintu
spaudu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U17881)
28. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 9-10 : Pan Tadeusz, czyli ostatni
zajazd na Litwie : historja szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach, wierszem. - 1929. - 359,
[1] p.. - Taip pat vartojama antr.: Pan Tadeusz. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65//U17882)
29. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 17-18 : Literatura słowiańska : rok
3, 1842-1843 ; Literatura słowiańska : rok 4, 1843-1844 / przekład Feliksa Wrotnowskiego. - 1929. - 430, [2]
p.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi-65//U17886)
30. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 13-14 : Literatura słowiańska. Cz.
2 : rok 1, 1840-1841 / przekład Feliksa Wrotnowskiego. - 1929. - 235, [2] p.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB:
Mf-821.162.1.2/Mi-65//U17884)
31. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 11-12 : Literatura słowiańska. Cz.
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1 : rok 1, 1840-1841 / przekład Feliksa Wrotnowskiego. - 1929. - 245, [1] p. - Su neatpažintu spaudu (VAVB:
Mf-821.162.1.2/Mi-65//U17883)
32. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 19-20 : Pisma polityczne ; Trybuna
Ludów / z fancuskiego przełożył Bolesław Kielski. - 1929. - 342, [2] p.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U17887)
33. Dzieła / Adam Mickiewicz ; pod redakcją Manfreda Kridla ; z przedmową Boya-Żeleńskiego. - Wyd. 2,
przejrz. i popr.. - Warszawa : Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929 (w Warszawie : otbito w drukarni "Rola"
Jana Buriana). - 20 t. (10 kn.) ; 22 cm. - Antr. ir aut. virš. nenurodyti. - T. 15-16 : Literatura słowiańska : rok
2, 1841-1842 / przekład Feliksa Wrotnowskiego. - 1929. - 340, [3] p.. - Su neatpažintu spaudu (VAVB: Mf821.162.1.2/Mi-65//U17885)
34. Vertimai iš Mickevycziaus / [lietuviškai sutaisė] Jr. Jonas [Jonas Žilius]. - Plymouth. Pa. : Spaustuvėj
"S.L.A.", 1899-[1900]. - 2 t.. - 2-ojo t. bendr. antr.: Vertimai iš Mickevyčiaus. - Antr. dabartine rašyba:
Vertimai iš Mickevičiaus
35. Vertimai iš Mickevycziaus / [lietuviškai sutaisė] Jr. Jonas [Jonas Žilius]. - Plymouth. Pa. : Spaustuvėj
"S.L.A.", 1899-[1900]. - 2 t. -T. 1 : Diedai, ir Grażina. - 1899. - [4], 31, 61, [1] p. ; 18 cm. - Orig. antr.: Dziady.
- Orig. antr.: Grażyna. - Atsp. iš: Tėvynė, 1899, Nr. 1-9. - Dalis teksto lenk.. - Su išbrauktu spaudu: Panevėžio
M-to V.V. Biblioteka Nr.1 (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). - Su spaudu: [Centr. Valst.] Knygynas.
Panevėžio Skyrius (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). - Su spaudu: Panevėžio Viešoji Valstybinė
Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). - Su Juozo Lauciaus parašu ir rankraštinėmis
pastabomis (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80328). - Su spaudu: Библіотека Виленской Р.К.
Епархіальной Семинарiи (VAVB: Mf-821.162.1-1/Mi-47//C80431).
36. Pisma Adama Mickiewicza. - Nowe wyd. zupełne. - Lipsk : Brockhaus, 1862. - T. 3. - 1862. - 254 p. (Biblioteka pisarzy polskich; t. 10). - Su spaudu: LTSR Knygų Rūmų Biblioteka (VAVB: Mf-821.162.1.2/Mi65)

Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka, kurios darbuotojos – profesionalios knygrišės-restauratorės ir chemikė-technologė atlieka
numatytus konservavimo ir restauravimo darbus.
Įgyvendinti projektai regione
Bibliotekai ir Vilniaus regionui skirti projektai dažniausiai įgyvendinami Lietuvos kultūros
tarybos finansuotų projektų lėšomis. 2017 m. VAVB įgyvendino 10 projektų, kurių tikslinė grupė yra
nustatytoje teritorijoje.
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2017 m. bibliotekoje ir Vilniaus regione vykdyti projektai
Nr.

1.

2.

Finansavimo
Trumpas aprašymas
šaltinis ir skirta
suma
„Keliaujanti
literatūrinė Lietuvos
kultūros Projekto tikslas – jaunimo emocinės ir psichologinės sveikatos gerinimas naudojant skaitymo skatinimo metodus. Šis
vaistinė – psichologas Jūsų taryba, 4 100 Eur.
tikslas buvo pasiektas kartu su projekto partneriais įgyvendinant suplanuotas veiklas. Bendradarbiaujant su Lietuvos
bibliotekoje“
Medicinos biblioteka, parengti literatūrinės vaistinės receptai – „Knygos pagal receptą“, kuriuose pateikiamos knygų
Projekto vadovė – Rūta
rekomendacijos. Kai kurios iš šių knygų turi gydomųjų savybių, padedančių nugalėti kylančius sunkumus bei paversti
Skorupskaitė
sudėtingas aplinkybes teigiamais rezultatais.
Projekto koordinatorė –
Iš viso suorganizuotas 21 renginys, pritraukęs 4805 dalyvius.
Neringa Androšiūnaitė
Kartu Psichologinių konsultacijų centru (psichologai Ivona Staškevičienė, Agnė Jurgaitytė-Avižinienė, Timas
Petraitis), kūrybininku Audriumi Karečka ir Socialinės tarnystės organizacija „Sidabrine linija“ buvo surengta 10
susitikimų ir edukacijų Vilniaus bei Alytaus regiono bendruomenių nariams ir bibliotekų lankytojams.
Susitikimų metu psichologai dalijosi asmeninėmis patirtimis, įžvalgomis aktualiomis temomis apie streso valdymą,
išsivadavimą iš priklausomybių, patiriamą smurtą, susidūrimus su netektimis, išdavystėmis ir pan. Taip pat susitikimų
metu buvo rekomenduojamos knygos, padedančios valdyti savo emocijas bei skatinančios asmeninę kiekvieno piliečio
atsakomybę kovoje su problemomis. Psichologai patys dalyvaudami Skaitytojų klubuose, siūlė kartu skaityti knygas,
jas aptarti ir tokiu būdu plėsti savo akiratį, tobulėti. Kiekvienam renginiui buvo parengtos ir specialios knygų parodos.
Šios parodos skatino gyventojus knygas jau tą patį vakarą pasiimti namo.
„Keliaujanti literatūrinė vaistinė“ plačiai pristatyta įvairiuose renginiuose: EIFL konferencijoje „Jaunieji Afrikos
bibliotekų novatoriai“, Tarptautinėje konferencijoje „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti". Taip pat
projektas buvo pristatinėjamas ir Vilniaus knygų mugėje, Klaipėdos knygų mugėje, Sostinės kalėdinėje knygų mugėje.
Literatūriniai receptai didžiulio dėmesio susilaukė Varėnos grybų šventėje, Kultūros nakties renginyje „Bibliotekos
garsai mieste“.
„Skaitymo
festivalis Lietuvos
kultūros Įgyvendinant projektą buvo iškeltas tikslas – skatinti jaunimą skaityti, domėtis literatūra, dalyvauti bibliotekos veiklose,
2017“,
taryba, 12 300 Eur.
surasti bendraminčių ir prasmingai bei kultūringai leisti laiką. Projekto uždaviniai: 1. Skatinti visuomenės skaitymo
Projekto vadovė – Toma
įgūdžius ir informacinį raštingumą; 2. Keisti visuomenės požiūrį į skaitymą ir bibliotekas – didinti skaitymo prestižą;
Katinaitė
3. Ugdyti kūrybiškumą ir skaitymą, taikant šiuolaikines technologijas.
Projekto koordinatorė –
2017 m. suorganizuotas jau trečiasis Skaitymo festivalis (pirmasis – 2015 m., antrasis – 2016 m.). Festivalio trukmė –
Neringa Androšiūnaitė
2 dienos (2017 m. rugsėjo 8-9 d.). Pasirinkta šiuolaikiška ir jaunimo ypač mėgstama renginio forma – festivalis – į
renginius pritraukė daugiau nei 4000 lankytojų. 2017 m. festivalio šūkis buvo „Palaikyk gerą formą“, lankytojai buvo
kviečiami palaikyti ne tik gerą fizinę, bet ir emocinę formą. Per dvi dienas suorganizuota daugiau nei 40 renginių. Vyko
diskusijos, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai, spektakliai, improvizuoti poezijos skaitymai, šokių
pamokos ir kt. Festivalis suskirstytas į 9 pagrindines erdves: „Kūrybos treniruotės“, „Įsikrauk“, Proto mankštų palapinė,
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3.

„Mokymų
programa
„Išmanioji karta – išmanus
bendravimas“
mokyklų
bibliotekininkams“
Projekto vadovė – Roma
Lazinkienė;
Projekto koordinatorė –
Neringa Androšiūnaitė

4.

„Stalo
žaidimo
„Pasižvalgymai po Vilnių“
pristatymas
jaunimui:
kultūros
tapatumo
formavimas ir skatinimas
domėtis
Valstybės
ir
Vilniaus istorija, kultūra ir
lietuvių kalba“
Projekto vadovė – Neringa
Androšiūnaitė

Išmanioji sporto aikštelė, Bukinistų erdvė, „po treniruotės“ erdvė, „Knygos scena“, Vaikų biblioteka“, „Literatūrinė
vaistinė“.
Lietuvos
kultūros Projekto metu buvo suorganizuoti 26 akad. val. mokymai Alytaus ir Vilniaus apskrityse. Iš viso mokymuose dalyvavo
taryba, 3 500 Eur.
123 mokyklų bibliotekų specialistai. Mokyklų bibliotekų specialistai tobulino ir kėlė bendrąsias ir profesines
kompetencijas , noriai registruodavosi į organizuojamus mokymus. Remiantis mokymų dalyvių atliktomis namų darbų
užduotimis ir doc. dr. Antano Kairio metodinėmis rekomendacijomis, buvo parengtas el. leidinys infografikas „Pažink
emociją“, skirtas mokyklų bibliotekininkams, vaikams, jaunimui ir jų tėvams.
Mokymų metu parengtos ir išdėstytos šios temos:
1. Bendravimo psichologija ir jos ypatumai mokyklų bibliotekose (VAVB);
2. Bendravimo psichologija ir jos ypatumai mokyklų bibliotekose (Alytaus rajono SVB)
3. Vaiko ir bibliotekininko ryšys: samprata ir vaidmenys (VAVB)
4. Probleminiai paaugliai: bibliotekininko vaidmuo ir bendravimo iššūkiai (VAVB)
Lietuvos
kultūros Įgyvendinant projektą buvo išsikeltas tikslas – skatinti jaunimo domėjimąsi Valstybės ir Vilniaus istorija, kultūra ir
taryba, 9 700 Eur.
lietuvių kalba, formuoti ir kuri kultūros tapatybę, naudojant kraštotyros informacijos priemones – unikalų stalo žaidimą
„Pasižvalgymai po Vilnių“. Tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: Ugdyti jaunimo domėjimąsi Vilniaus miestu,
jo objektais, vietomis, žymiais žmonėmis, per edukacinius užsiėmimus, žaidžiant ir bendraujant; Stiprinti jaunimo
žinias apie Vilniaus kraštą ir kraštotyrą, paveldą ir lankytinas vietas, sukuriant metodinę priemonę (literatūros apžvalgą)
pedagogams; Skatinti jaunimo bendradarbiavimą ir bendravimą, kultūrų dialogą ir prasmingą laisvalaikio leidimą
dalyvaujant edukaciniuose renginiuose.
Projekto metu buvo pagaminta 1000 vienetų išskirtinio ir bibliotekos darbuotojų sukurto stalo žaidimo vienetų. Stalo
žaidimo lenta – mažas Vilniaus žemėlapis. Žaidimas pradedamas ties Gedimino prospektu, apeinamas senamiestis ir
baigiama prie Sporto rūmų pastato apylinkių. Stalo žaidimo kortelės yra dviejų rūšių: pagrindinės kortelės sudarytos iš
žodžių, kurie yra vienaip ar kitaip susiję su Vilniumi; ypatingose kortelėse pateikti realūs, istoriniai arba mitiniai
asmenys, kurie visi yra susiję su Vilniumi. Svarbiausia žaidžiant įsigudrinti kuo tiksliau apibūdinti reikiamą atspėti
žodį, sąvoką ar asmenį, kad porininkas atspėtų kuo daugiau užduočių. Šį stalo žaidimą sudaro žaidimo lenta, 5 figūrėlės,
150 stalo kortelių ir smėlio laikrodis. Dvipusėje žaidimo lentoje yra 55 laukeliai, kuriais turi keliauti žaidėjai. Žaidimą
gali žaisti penkios komandos po 2 žmones. Žaidžiantys dalyviai pastebi, kad žaidimas padeda ne tik suburti komandą
ir gerai praleisti laiką, bet ir skatina domėtis Vilniaus miestu ir jo istorija.
Taip pat projekto metu buvo sukurta teminė literatūros apžvalga „Ką skaityti apie Vilnių“
(http://amb.lt/data/public/uploads/2017/10/d1_ka-skaityti-apie-vilniu-2017-10-11.pdf). Šį elektroninį leidinį sudaro
profesionalių Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų apžvalgos ir knygų
rekomendacijos. Teminėje literatūros apžvalgoje aptariamos reikšmingiausios, įvairiomis kalbomis ir įvairiais laikais
išleistos knygos apie Vilnių: bendro pobūdžio leidiniai, didžiuma sostinės istorijų, Vilniaus urbanistikai bei
architektūrai skirti leidiniai, turizmo vadovai po miestą, grožinės literatūros kūriniai ir memuarai. Leidinys yra skirtas
pedagogams, kurie nori padėti vaikams labiau įsigilinti į Vilniaus miesto istoriją, vietoves ir žmones.
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5.

„Šimtmetis ant tavo stalo:
pažink, Švęsk, Kurk su
stalo
žaidimu
„Pasižvalgymai po Vilnių“
Projekto
vadovas
Neringa Androšiūnaitė

6.

–

„Šeimadieniai:
leiskime
laiką kartu bibliotekoje“
Projekto
vadovės
–
Neringa Androšiūnaitė ir
Odeta Maziliauskienė

Lietuvos
Įgyvendinant projektą „Šimtmetis ant tavo stalo: Pažink, Švęsk, Kurk su žaidimu „Pasižvalgymai po Vilnių“, siekta
Respublikos
paskatinti ne tik puoselėti šalies kultūrą ir pažinti istoriją, bet ir jaunus žmones įsitraukti, dalyvauti, ir švęsti Lietuvai
Vyriausybės
svarbias šventes. Pasirinkta priemonė – bibliotekininkų paruoštas unikalus stalo žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“.
kanceliarija, 4 000 Tiražavus, pristačius viešuose renginiuose ir išbandžius žaidimą turnyrų metu, pastebėtas teigiamas įgyvendinamo
Eur.
projekto poveikis – mokytojai (ypač istorijos) džiaugiasi nauja priemone, kuri skatina vaikus domėtis svarbiausiomis
sostinėmis vietomis ir žmonėms, vaikams patinka varžytis turnyruose ir, tuo pačiu, gilinamos žinios apie Vilnių
(žaidžiant ne tik vienas kitam pasakojama apie Vilniaus vietas ir asmenybes (tikras ar mitines), bet ir kyla daug
klausimų, kuriuos norisi kuo greičiau išsiaiškinti, pvz., kur Vilniuje yra „Vašingtono aikštė“ ir kodėl ji taip vadinama,
kada ir kodėl vyko „Didysis Vilniaus gaisras“, kodėl Vilniui svarbus „Baziliskas“ ir kas jis toks – smagiai bendraudami,
skatina vieni kitus mokytis, sužinoti, dalyvauti, nuvykti į aptartas vietas, bendrauti su mokytojais ir šeimos nariais).
Nusimatytas projekto tikslas – sutelkti mokyklų bendruomenes ir skatinti jų domėjimąsi Šimtmečiu, Valstybės ir
Vilniaus istorija, kultūra, lietuvių kalba; formuoti ir kurti kultūros tapatybę, naudojant unikalų stalo žaidimą
„Pasižvalgymai po Vilnių“ – buvo įgyvendintas, išsikelti uždaviniai – 1. ugdyti mokyklų bendruomenių domėjimąsi
Šimtmečiu ir skatinti jo prasmingą šventimą; 2. stiprinti mokyklų bendruomenių žinias apie Valstybę, jos istoriją,
kultūrą, meną, ekonomiką ir mokslą; 3. skatinti mokyklos bendruomenių narių bendravimą, kultūrų dialogą ir
prasmingą laisvalaikio leidimą kartu dalyvaujant edukaciniuose renginiuose – įvykdyti. Pagrindiniai atlikti darbai –
tiražuotas stalo žaidimas „Pasižvalgymai po Vilnių“ (1000 vnt.), stalo žaidinimo platinimas po Vilniaus ir Vilniaus
rajono mokyklas (po 4 vnt. stalo žaidimo pasiėmė 173 mokyklos), edukacijų-stalo žaidimų turnyrų organizavimas
(mokyklų konsultavimas, pagalba organizuojant stalo žaidimus, edukacijos bibliotekose, pristatymai viešuose
renginiuose) ir viešinimas.
Lietuvos
kultūros Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau VAVB), įgyvendindama projektą „Šeimadieniai: leiskime laiką
taryba, 3 800 Eur.
kartu bibliotekoje“ siekė parodyti, kad biblioteka kaip atvira ir laisvai prieinama erdvė, gali tapti šeimos prasmingo
laisvalaikio praleidimo vieta. Įgyvendinus projektą pasiektas užsibrėžtas tikslas – skatinti bendrą tėvų ir vaikų
įsitraukimą į kultūrines-edukacines veiklas kaip kokybiškas laisvalaikio praleidimo formas. Tikslui pasiekti buvo iškelti
šie uždaviniai:
1. Skatinti prasmingą ir kokybišką laisvalaikio praleidimą šeimoms, įsitraukiant į bendras edukacines veiklas.
2. Ugdyti tikslinės grupės tarpusavio supratimą, leidžinat laiką kartu bibliotekoje.
3. Atverti bibliotekos erdvės šeštadieniais ir biblioteką pristatyti kaip vietą, skirtą bendravimui, skaitymui, kūrybiniam
darbui, edukaciniams užsiėmimams, lavinamiesiems žaidimams.
4. Ugdyti sąmoningus ir kokybiškus šeimos santykius, sudarant sąlygas šeimoms įsitraukti į kultūrines-edukacines
veiklas.
Iš viso projekto metu buvo organizuota 12 renginių šeimoms. Tėveliams buvo įdomu ir naudinga susitikti su
kūrybiškumo ugdymo specialiste K.Savickyte, vaikų ir paauglių psichologe R.Murauskiene, sveikos mitybos specialiste
V.Kurpiene, šeimos santykių specialistu V. Arvasavičius, kalbėjomės apie garsinio skaitymo naudą, stalo žaidimus,
saugų internetą ir kitomis temomis. Vaikai ir paaugliai susipažino su kūrybinio rašymo pagrindais, skaitė šuniui,
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8.

9.

dalyvaujant kaneterapijos specialistams, dalyvavo Poezijos pavasarėlio šventėje. Šeimos kartu žaidė stalo žaidimus,
klausėsi skaitomų istorijų, piešė ant vandens, gamino atvirukus, dalyvavo nuotraukų konkurse „#skaitaubibliotekoje“.
„#MŪSŲKRAŠTAS
Lietuvos
kultūros Projekto tikslas buvo ugdyti Vilniaus regiono (Vilniaus ir Alytaus) apskričių 14-18 m. vaikų ir jaunimo skaitmeninio
virtualioje realybėje“
taryba, 4 200 Eur.
raštingumo įgūdžius, skatinti juos kurti prasminą kraštotyrinį turinį, domėtis ir dalintis savo krašto informacija su
Projekto vadovė – Neringa
bendraamžiais. Projekto tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1. Ugdyti vaikų ir jaunimo skaitmeninio
Androšiūnaitė
raštingumo įgūdžius, suteikti virtualios realybės programavimo įgūdžius; 2. Stiprinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi
Vilniaus miestu, jo objektais, vietomis, žymiais žmonėmis, skatinant dalyvauti bendrose veiklose, žaidžiant ir
bendraujant. 3. Stiprinti vaikų ir jaunimo žinias apie Vilniaus regioną ir kraštotyrą, paveldą ir lankytinas vietas.
Projekto metu buvo dirbama su projekto partneriais „Robotikos mokykla“. Kartu su čia organizacija buvo
organizuojamos edukacinės veiklos vaikams ir jaunimui Vilniuje ir Varėnoje. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai
mokėsi elgtis su virtualios realybės akiniais, 360 laipsnių kamera ir specialia 3D modeliavimo programa. Taip pat
projekto metu buvo įsigytas specialus mobilus telefonas, 10 paprastesnių ir 1 geri virtualios realybės akiniai bei 360
laipsnių kamera. Šie įrenginiai buvo naudojami viso projekto metu. Taip pat planuojama kurti ir įgyvendinti
edukacijas Vilniaus regiono bibliotekose ir pasibaigus projektui.
„Skaitmeninimas jaunuolio Lietuvos
kultūros
akimis“
taryba, 6 000 Eur.
Projekto vadovė – Neringa
Androšiūnaitė

Projektą kurio tikslas buvo surengiant interaktyvias dirbtuves jaunimui, pristatyti skaitmenintą kultūros paveldą ir
integruoti jį į šiuolaikinės kūrybos kontekstą. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1. Identifikuoti esminius
jaunosios kartos kultūros vartojimo įpročius ir poreikius suskaitmenintų kultūros vertybių kontekste. 2. Pristatyti
kultūros paveldo vertybes jaunimui. 3. Kartu su dalyviais sukurti įtraukių elektroninių paslaugų prototipus. 4. Skleisti
esamas suskaitmenintas kultūros vertybes ir skatinti jų panaudojimą tolimesnėje ateityje. 5. Parengti strategiją ir
rekomendacijas kaip, remiantis projekto patirtimi, suskaitmenintos vertybės gali būti integruotos bibliotekų ir dailės
mokyklų edukaciniuose procesuose.
Įgyvendinat projektą buvo dirbama su VGTU Linkmenų fabriku ir humanitarinių ir socialinių mokslų profesionalais
MB „Homo Eminens“. Projekto metu užsimezgus artimai bičiulystei, pasiekti puikūs rezultatai – suorganizuoti penki
edukaciniai užsiėmimai tikslinei grupei. Užsiėmimų metu buvo aplankyta inovatyvi ir su naujausiomis
technologijomis dirbanti mokslo bazė VGTU Linkmenų fabrikas. Užsiėmimų metu jaunuoliai buvo supažindinti su
skaitmenizavimo procesais ir galimybėmis, jiems buvo papasakota apie bibliotekose ir kitose atminties institucijose
saugomą kultūros paveldą ir jo naudojimą. Visi užsiėmimai buvo interaktyvūs, kurių metu dalyviai galėjo ne tik
prisiliesti prie kultūros paveldo, bet ir patys pasirinkti jo skaitmenizavimo būdus. Edukacijų metu taip pat buvo
pristatyta ir moderni VGTU Linkmenų fabriko įranga – ploteris, SNS pjovimo staklės, virtualios realybės įrenginiai,
fotografavimo ir filmavimo prietaisais bei įvairiomis programinėmis įrangomis. Iš viso buvo suorganizuoti 5
edukaciniai užsiėmimai (po 1,5 val.), kuriuose sudalyvavo 20 jaunuolių (15-18 metų amžiaus).
Taip pat projekto metu buvo sukurtas metodinis elektroninis leidinys specialistams „Skaitmeninimas jaunuolio
akimis: rekomendacijos skaitmeninio kultūros paveldo komunikacijai“. Šios rekomendacijos buvo suformuotas
pasitelkiant jau atliktų tyrimų medžiagą ir „Skaitmeninimas jaunuolio akimis“ projekto metu atliktomis veiklomis,
kurių metu profesionalūs tyrėjai fiksavo jų pasirinkimo priežastis, kūrybos metodus, preferencijas ir suinteresuotumą
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10.

„Knygnešio
kelias:
interaktyvus
jaunimo
pilietiškumo ir istorinio
sąmoningumo ugdymas“
Projekto vadovė – Neringa
Androšiūnaitė

vienomis ar kitomis veiklomis, skaitmenizavimo būdais. Tai buvo atliekama pasitelkus etnografijos ir antropologijos
metodus. Sujungus buvusių tyrimų medžiagą su projekto metu gautomis įžvalgomis buvo suformuotos
rekomendacijos, kurios, tikėtina, gali būti pirminiu įrankiu ateities projektuose bei veiklose, kurios apima jaunimo
veiklas su kultūros paveldu.
Lietuvos
kultūros Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kartu su partneriais įgyvendino projektą, kurio tikslas
taryba, 7 500 Eur.
buvo ugdyti vaikų ir jaunimo tautinį sąmoningumą, patriotiškumą ir skatinti lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos
puoselėjimą. Tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 1. Sukurti profesionalų interaktyvų video klipą apie istorinį
knygnešio kelią. 2. Sukurti specialų, interaktyviam sprendimui pritaikytą internetinį tinklalapį, kuriame būtų viešai
prieinamas video klipas ir pateikiama platesnė informacija apie knygnešystę. 3. Užtikrinti rezultatų sklaidą ir
prieinamumą visuomenei.
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Tarptautiniai projektai
2017 m. buvo išskirtiniai dėl įgyvendinamų tarptautinių projektų gausos:


Pabaigtas VAVB įgyvendintas ERASMUS+ projektas „Andragogy: virtual learning

environment for librarians“;


2017 m. balandžio 26-28 d. Vaikų bibliotekos specialistės dalyvavo Liuksemburge

vykusioje mokslinėje konferencijoje „Children and Youth on the Net“. Konferencijos metu
pranešimus skaitė socialinių mokslų specialistai (psichologai, sociologai ir t.t.), dėstantys Vakarų
Europos universitetuose ir atlikę nemažai svarbių tyrimų, susijusių su skaitmenizacija ir jos
pasekmėmis vaikams bei jaunimui.


Pradėtas Nordplius projektas „Createams in Library“ (VAVB dalyvauja kaip partneris).

Projekto trukmė: 2017-09-01 - 2018-09-01. Projekto biudžetas: 45 230 Eur. (VAVB skirta 4780 Eur).
Projekto tikslas – skatinti bibliotekininkų tarptautinio bendradarbiavimo kompetencijų ugdymą ir
kurti Skandinavijos ir Baltijos šalių profesionalų tinklą.
Bendradarbiavimo projektas įgyvendinamas kartu su Turku apskrities viešąja biblioteka, Turku
moterų centru, Talino centrine biblioteka, Valmieros biblioteka, Hiiu savivaldybės viešąja biblioteka,
Herningo biblioteka, Ikast-Brande biblioteka, Vaggeryd viešąja biblioteka, Valmieros moterų klubu,
Reikjaviko viešąja biblioteka ir Latvijos nacionaline biblioteka.
Projekto veiklos:
3 tarptautiniai susitikimai
12 mažos apimties projektų/veiklų kiekvienoje dalyvaujančioje organizacijoje.


2017 m. VAVB kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir

Švenčionių rajono savivaldybės viešąja biblioteka (sudarytas konsorciumas), pateikė ir įgyvendina
ERASMUS+ mobilumo projektą „Tarpkultūrinis migrantų švietimas – personalo kompetencijų
tobulinimas“. Projekto trukmė: 2017-06-01 - 2018-06-01. Projekto biudžetas: 16 842 Eur (VAVB
skirta 5220 Eur). Tikslas – stiprinti darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius dirbant su imigrantais ir
pabėgėliais, skatinant mokymąsi visą gyvenimą. Darbo stebėjimo vizitų metu įgyti žinių apie
novatorišką Danijos ir Suomijos bibliotekų darbo patirtį imigrantų ir pabėgėlių srityje ir įgytas patirtis
pritaikyti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus ir
Švenčionių rajono savivaldybės bibliotekose.
Projekto metu didžiausias dėmesys skiriamas projekto partnerių darbo organizavimo
principams ir metodams, kuriais siekiama skatinti imigrantus ir pabėgėlius tinkamai integruotis į
visuomenę ir suteikti jiems reikalingas informacines ir kultūrines paslaugas. Tikslinė projekto grupė
– imigrantai ir pabėgėliai.

Projekte dalyvaujančios organizacijos: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Švenčionių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Dokk1 biblioteka (Danija), Helsinkio miesto viešoji biblioteka (Suomija).


2017 m. rudenį gavome kvietimą įgyvendinti ERASMUS+ projektą „Migrate to

Library“ su Žoros miesto viešąja biblioteka (Lenkija), Korčulos miesto viešąja biblioteka (Kroatija)
ir Arukas miesto viešąja biblioteka (Ispanija).
Neringa Androšiūnaitė pateikė paraišką ir dalyvavo ERASMUS+ kontaktiniame seminare
„Making adult education more visible“ Kroatijoje (2017 m. gegužės 30 d. – birželio 4 d.) ieškojo
galimų partnerių tolesniems tarptautiniams projektams. Ypač palankiai galimybes kartu dirbti vertina
Kroatijos ir Slovėnijos bibliotekų atstovai.
ERASMUS+ projektas „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ (2015-2017 m.)
2017 m. buvo pabaigtas VAVB įgyvendintas tarptautinis ERASMUS+ projektas „Andragogy:
virtual learning environment for librarians“. Projektą iniciavo VAVB 2015 m., rugsėjo mėn. buvo
pasirašyta sutartis ir paruoštos bendradarbiavimo sutartys su partneriais. Projekto partneriai: Lietuvos
bibliotekininkų draugija, Pažardžiko Nikola Furnadzhiev apskrities viešoji biblioteka (Bulgarija),
Inovatyvių bendruomenių centrų asociacija (Bulgarija), Latvijos nacionalinė biblioteka, Jelgava
viešoji biblioteka (Latvija). Projekto metu siekta kurti bendradarbiavimo tinklus ir sukurti bendrą
produktą – nuotolinio mokymosi sistemą. Projekto metu įgyvendintos veiklos ir sukurti produktai:
1.

Nuotolinio mokymosi sistema go-andragogy.eu.

2.

Mokymosi programa keturiomis kalbomis (anglų, lietuvių, bulgarų ir latvių) suaugusiųjų

švietimo – andragogikos tema. Tema išdėstyta 4 potemėmis: Suaugusiųjų mokymo ir mokymosi
metodai; Mokymo programos rengimo principai; Efektyvi komunikacija; Darbas su tikslinėmis
auditorijomis.
3.

Įvyko trys tarptautiniai susitikimai, kurių metu buvo diskutuojama projekto vadybos

klausimais: 1-asis tarptautinis susitikimas įvyko 2016 m. vasario 18-19 d. Latvijos nacionalinėje
bibliotekoje; 2-asis tarptautinis susitikimas įvyko 2016 m. birželio 13-14 d. Vilniaus apskrities
Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje; 3-asis tarptautinis susitikimas įvyko 2017 m. balandžio
26-28 d. Pažardžiko Nikola Furnadjiev apskrities viešojoje bibliotekoje (Bulgarija).
4.

2017 m. balandžio 23-28 d. Pazardžike (Bulgarija) įvyko projekto kvalifikacijos kėlimo

renginys andragogikos tema. Iš viso dalyvavo 24 mokymų dalyviai: 8 iš VAVB, 5 iš Jelgavos
viešosios bibliotekos, 5 iš Latvijos nacionalinės bibliotekos ir 6 iš Pazardžiko Nikola Furnadjiev
apskrities viešosios bibliotekos. Mokymų dalyviai pirmieji išbandė nuotolinio mokymosi aplinką ir
mokymų programas, teikė pastabas ir pasiūlymus. Mokymus vedė Roma Lazinkienė.
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Mokymai Pazardžike, Bulgarijoje

5.

Įvyko trys viešinimo renginiai, kiekvienoje partnerių šalyje po vieną. Vilniaus apskrities

Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka viešinimo renginį organizavo 2017 m. birželio 8 d. Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Renginyje dalyvavo 70 žmonių, pranešimus skaitė
pranešėjai iš Suomijos, Ukrainos ir Latvijos.
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Projekto viešinimo renginys Lietuvoje

Paruošta projekto ataskaita buvo įvertinta 95 balais iš 100 galimų. Tai didelis įgyvendinto
projekto įvertinimas, kuris motyvuoja rengti ir teikti kitus tarptautinius projektus.
Tarptautinių partnerių 2017 m. žemėlapis
Įgyvendinant veiklas, biblioteka 2017 m. bendradarbiavo su 33 partneriais iš 17 šalių. Su
partneriais dirbama įgyvendinant bibliotekos veiklas, komplektuojant bibliotekos fondą, daug
dėmesio skiriama tarptautiniams partneriams Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje, su partneriais
įgyvendinami tarptautiniai projektai (ERASMUS+ ir Nordplius).
Daugiausia buvo bendradarbiauta su užsienio regioninėmis, savivaldybių viešosiomis,
universitetų bibliotekomis. Taip pat su mokslų institutais, paramos fondais, ambasadomis ir kt.
organizacijomis.
Pagrindiniai partneriai yra iš Skandinavijos ir Baltijos šalių, tačiau nuolatos ieškoma partnerių
ir kitose Europos šalyse. 2018 m. planuojama teikti naują ERASMUS+ projektą, todėl jau sukurtas
partnerių tinklas tampa ypač svarbus ieškant naujų idėjų ir bendradarbiavimo galimybių.
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Nuoroda į žemėlapį: https://drive.google.com/open?id=1g46Wl20Kxf6Zud_N4c1dLmNrcXyQ3obA&usp=sharing

Siekta vartotojams teikiamų paslaugų geros kokybės
2017 m., dirbant rekonstrukcijos sąlygomis, buvo skirtas didelis dėmesys bibliotekos lankytojų
kokybiškam aptarnavimui. 2017 m. užfiksuota 218 375 fizinių apsilankymų. Daugiausiai fizinių
apsilankymų užfiksuota Abonemente – 102 186. Po Vaikų bibliotekos atidarymo 2015 m., pastebimas
apsilankymų skaičiaus didėjimas (2017 m. Vaikų bibliotekoje apsilankė – 58 455 žmonės). Lankytojų
skaičiui labai daug įtakos turi net maži aptarnavimo pokyčiai. Bibliotekai dėl rekonstrukcijos birželio
12 d. – liepos 10 d. aptarnavimą perkėlus į Vaikų biblioteką, pasijuto nežymus suaugusiųjų lankytojų
skaičiaus sumažėjimas. Didesnį fizinių apsilankymų skaičių lėmė Skaitymo festivalio ir kitų 2017
metais vykdytų projektinių veiklų įgyvendinimas. 2017 metais biblioteka skaitytojus aptarnavo 252
dienas.
VAVB 2014-2017 m. lankytojų skaičius

250000
221457

218375

203000
200000
166000
150000

100000

50000

0

Lankytojų skaičius
2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Deja, didėjantis fizinių apsilankymų skaičius neužtikrina didėjančio registruotų vartotojų
skaičiaus. 2017 m. perregistruoti 15 379 skaitytojai, iš jų 3 887 buvo naujai užregistruoti vartotojai.
Įvykdytos 542 tarpbibliotekinio skolinimo užklausos, gautos iš kitų bibliotekų. Bendrosios skaityklos
ir Meno leidinių sektoriaus lankytojų skaičius ir išduotis 2017 metais kito nežymiai. Tačiau
skaitytojai vis dažniau išreiškia nepasitenkinimą dėl uždarų fondų nepatogumo, dėl darbo vietų stokos
Bendrojoje skaitykloje.

Registruotų vartotojų skaičius 2013-2017 m.
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2017 m. bendras registruotų vartotojų skaičius, palyginus su 2016 metais, padidėjo 1,1%. 2017
m. suaugusiųjų registruotų vartotojų skaičius mažėjo nežymiai – 4,9%, o vaikų registruota net 29,7%
daugiau negu 2016 metais.
Iš viso 2017 metais buvo išduota 7% mažiau dokumentų negu 2016 metais. Suaugusiems
skaitytojams buvo išduota 5% mažiau negu 2016 metais. Vaikų bibliotekoje buvo išduota 13%
daugiau leidinių negu 2016 m.
Dokumentų išduotis 2013-2017 m.
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2017 m. bibliotekos virtualių lankytojų skaičius, lyginant su 2016 m., didėjo – bibliotekos
interneto svetainėje apsilankė 73 018 lankytojai (2016 m. – 59 362). Nuo 2016 m. virtualūs
apsilankymai skaičiuojami tik bibliotekos interneto svetainėje. Apsilankymai kituose el. puslapiuose,
kuriose teikiamos bibliotekos el. paslaugos ir el. produktai, nėra skaičiuojami, pavyzdžiui,
neįtraukiami kraštotyros informacijos „Vilnijos vartai“ svetainės duomenys, „Knygų lobio“
internetinė svetainė ir Adomo Mickevičiaus virtuali galerija. 2017 m. baigta kurti ir paviešinta
suaugusiųjų švietimo srityje dirbantiems specialistams skirta nuotolinio mokymosi aplinka goandragogy.eu. Nuotolinio mokymosi aplinka skirta bibliotekininkams, kurie nori gilinti žinias,
reikalingas organizuojant gyventojų mokymus. Taip pat nuotolinio mokymosi aplinka bus naudojama
įgyvendinant kitas VAVB mokymosi programas, skirtas gyventojams.
2018 m. planuojama pabaigti bibliotekos rekonstrukcijos darbus, perkelti bibliotekos fondus į
naujai sutvarkytas patalpas, atnaujinti bibliotekos teikiamas paslaugas.

Įgyvendintos skaitymo skatinimo, informacinės ir edukacinės programos – naujos veiklos
formos
Įvairaus amžiaus tikslinėms grupėms skirti renginiai yra populiariausia ir patraukliausia
bibliotekos veiklos forma. 2017 metais suorganizuoti 407 renginiai, juose dalyvavo 15 814
lankytojai, 21 renginys organizuotas Vilniaus ir Alytaus apskričių teritorijoje. 2017 metais
įgyvendintos 6 skaitymo skatinimo programos (1 ikimokyklinio amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus moksleiviams, 1 paaugliams ir 4 suaugusiems) ir programų priemonės:
1. Skaitymo skatinimo renginių ikimokyklinio amžiaus ir jaunesniojo mokyklinio
amžiaus moksleiviams. Vaikų bibliotekoje vyko kultūros renginiai ir kitos veiklos, skatinančios
vaikus ir jaunesniojo amžiaus mokyklinio amžiaus vaikus skaityti. Darželių grupės ir moksleivių
klasės lankėsi garsiniuose skaitymuose, šeimos dalyvavo „Šeimadienio“ renginiuose.
2. Skaitymo skatinimo renginių programa paaugliams. Rugsėjo 8-9 dieną bibliotekos kieme
vyko trečiasis skaitymo festivalis jaunimui „Palaikyk gerą formą“. Festivalio renginiuose apsilankė 14-

25 metų amžiaus jaunimo, edukacijose ir įvairiuose užsiėmimuose dalyvavo apie 746 dalyvius, iš
socialinės rizikos grupių apsilankė virš 60 vaikų ir paauglių. Šis festivalis sulaukė didelio jaunų
žmonių susidomėjimo, taip pat sustiprino bibliotekos bendruomenę – daug festivalio lankytojų
pradėjo lankytis ir kituose bibliotekos renginiuose, organizuojamuose projektuose. Lankytojai
įvertino bibliotekos iniciatyvumą organizuojant tokio pobūdžio renginius, o naujai sutvarkytas
bibliotekos kiemas jiems suteikė galimybę nevaržomai lankyti visus renginius, jaukiai ir patogiai
įsitaisyti poilsio erdvėje, aktyviai leisti laiką važinėjant su riedžiais, dalyvauti edukacijose ir kt.
Festivalyje apsilankė ir daug mūsų bibliotekos skaitytojų. Po Skaitymo festivalio bendraujant su
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skaitytojais apie bibliotekos paslaugas, jie ne kartą užsiminė, kad reikėtų daugiau tokio pobūdžio
renginių. Festivalio metu užsiregistravo 44 nauji skaitytojai iš jų beveik pusė buvo jaunimas.
Festivalio metu su skaitymo kultūra buvo galima susipažinti labai įvairiais būdais – tiek apsilankius
„Literatūrinėje vaistinėje“, kur knygos buvo rekomenduojamos pagal „sporto šakas“ (skaitymo
maratonų bėgimas, lengvas pasiplaukiojimas, giluminis nardymas ir t.t.), tiek kviečiant lankytojus į
įvairaus pobūdžio renginius – atviras diskusijas, paskaitas, literatūrinį teismą, kūrybinius užsiėmimus,
performansus.
3. Renginių ciklas „Vilniaus kraštas: daugiakultūriškumo kontekstai“. Parengtas stendinių
parodų ciklas „Žymūs Vilniaus krašto žmonės“ („Vilniaus krašto šviesuoliai kunigai“, „Mokytojai
Vilnijos lietuvybės fronte“, „Vilniaus krašto gydytojai“, „Vilnius kitataučių rašytojų gyvenime ir
kūryboje“). Kovo mėn. paminėta Valstybinio Vilniaus kvarteto smuikininko, su ansambliu pelniusio
Lietuvos nacionalinę premiją, bei LMTA Kamerinio ansamblio katedros vedėjo Petro Kuncos
gyvenimo jubiliejinė sukaktis. Petras Kunca dabar veikia Europos mastu – yra Europos kamerinės
muzikos akademijos (ECMA) bei Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos (ECMTA) narys,
Lietuvos ir Austrijos draugijos valdybos pirmininkas. Neseniai Petras Kunca už nuopelnus menui ir
mokslui apdovanotas Austrijos Garbės Kryžiumi.
Pažymėtinas Lietuvos ir Austrijos draugijos lapkričio 8 d. surengtas Austrijos Respublikos
nacionalinės šventės minėjimo vakaras bibliotekos Konferencijų salėje. Minėjimas buvo
sukomponuotas tarsi koncerto programa, iš keleto segmentų. Gausiai susirinkusią publiką sveikino
politikai ir muzikantai, Draugijos prezidentas smuikininkas prof. Petras Kunca pradėjo tiesti
valstybinių aspektų lygiagretes, akcentuodamas, kad po Antrojo pasaulinio karo Austrija ir Lietuva
išsilaisvino jas apleidus svetimai kariuomenei (Austrija – 1955 m.).
Austrų literatūros skaitykloje 2017 m. veiklą tęsė ir kartą per mėnesį susitikdavo ir Vokiškai
kalbančių skaitytojų klubas. Čia diskutuojama apie vokiškai kalbančių šalių kultūrą, istoriją,
literatūrą, politiką bei kt. Į klubą kviečiami svečiai iš Austrijos ir Vokietijos, kalbama vokiečių kalba,
diskutuojama apie vokiškai kalbančias šalis bei pristatyti užsieniečiams Lietuvą.
4. „Adomas Mickevičius ir jo amžininkai“. 2017 m. organizuotos parodos, skirtos Adomo
Mickevičiaus biografijos ir kūrybos viešinimui. Paroda „Adomo Mickevičiaus pėdsakais Vilniuje“ ,
skirta poeto Adomo Mickevičiaus Lietuvoje pragyventų metų įvykiams ir gyvenimui Vilniuje
įprasminti. Šios parodos tikslas — pakeliauti A. Mickevičiaus gyvenimo Vilniuje vietomis nuo jo,
tuomet dar būsimo Vilniaus universiteto studento, pirmojo atvykimo į šį miestą 1815 metų rugsėjį,
iki paskutinės jau pripažinto poeto gyvenimo Vilniuje dienos.
Skaitymo festivalyje „Palaikyk gerą formą“ pristatyta mobili stendinė paroda, skirta Adomui
Mickevičiui.
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Paroda, skirta Adomui Mickevičiui

5. Renginiai, skirti austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės kultūros sklaidai.
Austrų skaitykla metus pradėjo šventiniu renginiu, skirtu Lietuvos ir Austrijos draugijos
vicepirmininkės Kristinos Valentonienės kūrybai. Vakaro metu skambėjo Franco Šuberto Ave
Marija, Serenada, Edwardo Elgaro Salut d‘Amour muzika, kurią atliko Lietuvos ir Austrijos draugijos
prezidentas prof. Petras Kunca.
6.

Vilniaus žydų kultūros sklaida. Vilniaus žydų viešoji biblioteka renkasi aktualias ir

įvairias tematikas organizuojamiems renginiams. Keli renginiai buvo sieti su Holokaustu ir jo
pasekmėmis. Susitikime su vokiete R. Rauca buvo keliama sąžinės problema: toliau tylėti apie
nepatogią praeitį ar kalbėti ir kalbėtis su aukų palikuonimis, ieškant dialogo ir bendravimo su
dabartine karta. Aktorius B. Primus dalijosi dramos terapijos metodu, kurio principas irgi panašus:
įveikti paveldėtą priešpriešą ir diskutuoti praeities įvykius, mokytis tolerancijos, ieškoti sambūvio
galimybių, skatinti įvairius ryšius, mainus. Keli renginiai buvo skirti poezijai, žydų dainoms, jas
pristatant ir komentuojant, kitados garsiems tragiško likimo menininkams. Salė negalėjo sutalpinti
norinčių patekti į filmo „Seserys“ peržiūrą ir susitikimą su K. Petrausko dukra ir jų šeimos išgelbėta
žydaite O. Pomerancaite. Vietos ir norinčių patekti sutalpinimo klausimas iškyla pasikvietus tokius
garsius intelektualus kaip T. Venclovą, jo poezijos vertėją A. Gerasimovą. Plačiai visuomenei ne
tokie patrauklūs teoriniai seminarai ar paskaitos, bet jos sukelia specialistų diskusijas gvildenant
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tautinės tapatybės modulius dabartinėje kosmopolitinėje situacijoje (D. Puslys. Žydiškos tapatybės
paieškos).
VŽVB dalį renginių organizuoja bendradarbiaudama su savo partneriais – Pasaulinio žydų
kongreso tarptautiniu jidiš centru, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos
departamentu, Valstybiniu Gaono žydų muziejumi, Jaunimo užimtumo projektais, VU IF Rytų
Europos žydų studijų centru, su ekskursijų organizatoriais I. Lempertu, V. Toleikiu. Pažymėtina, kad
Vilniaus žydų viešoji biblioteka su lektoriais ir muzikantais suorganizavo 10 išvažiuojamų renginių,
taigi biblioteka ir jos vykdoma veikla 2017 m. pristatyta 10-je Lietuvos miestų.

Vasario 25–28 d. kasmetinėje Vilniaus knygų mugėje „Lietuviški ženklai pasaulyje“ biblioteka
dalyvavo su „Literatūrine vaistine“. Lankytojai galėjo pasirinkti „receptus“ knygoms, pažaisti
interaktyvų žaidimą, skirtą paaugliams ir jaunimui „Knygų lobis“. Manantys, kad puikiai pažįsta
Vilnių, buvo kviečiami pademonstruoti savo žinias Tarzanijos turnyre „Pasižvalgymai po Vilnių“.
Stalo žaidimo laimėtojų laukė bibliotekos partnerių įsteigti prizai – kvietimai į nuotykių parką.
2017 m. Vilniaus knygų mugė

Birželio 16 d. biblioteka tradiciškai įsijungė į Kultūros naktį pakviesdama į „Bibliotekos garsus
mieste“. Zinaida Nutautaite-Indrikonienė, melomanų vadinama mūza Zinute, dalinosi prisiminimai
apie savo darbą Vilniaus plokštelių studijoje: vinilo plokštelių leidimą, santykius su muzikantais ir
kompozitoriais, bandymus praslysti pro cenzūros filtrus, keliones į Maskvą, pasisekusius ir
25

nepasisekusius darbus. Vakaro pabaigoje visi norintys galėjo apžiūrėti dalį bibliotekoje saugomos
vinilo plokštelių kolekcijos, pasiklausyti estradinės ir klasikinės muzikos įrašų, folkloro, lietuvių
liaudies pasakų ir lietuvių literatūros rašytojų balsų.
2017 m. buvo įgyvendintos 5 edukacinės programos, pritraukusios 3 100 dalyvių:
1. Programa senyvo amžiaus žmonėms. 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. Buvo organizuoti
renginiai su vertimu į gestų kalbą.
3. Edukaciniai užsiėmimai vaikams. Vaikų bibliotekos organizuojami užsiėmimai sulaukia
dėmesio visoje Lietuvoje. Vaikams siūlomos edukacijos „Knygų lobis“ ir „Atgijusi knygelė“.
Paminėtini balandžio mėnesį vykę užsiėmimai „Romantizmas ir kostiumas“ su bibliotekos dailininke
Kristina Karvelyte. Užsiėmimo metu vaikai susipažindinami su bibliotekoje veikiančia paroda
„Moters ir meilės motyvai Adomo Mickevičiaus kūryboje“, kartu su dailininke bandė įsigilinti į
romantizmo epochą.
4. Edukaciniai užsiėmimai vaikams (su informacinio raštingumo užsiėmimais). Vaikų
bibliotekoje siūloma programa „Sveiki, štai ir aš“. Taip pat biblioteka vasaros metu įsijungė į
Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą iniciatyvą „Atverk duris vasarai“, kurios metu 9-10 kl.
mokinius kvietė atostogų metu registruotis į edukacinius užsiėmimus: „Nepraeik pro šalį – šen į
pasakų šalį“ (garsiniai skaitymai), „Knygų lobis“, „Ar gerai pažįsti Vilnių?“ (viktorina), bei leisti
laiką bibliotekoje, dalyvauti įvairiose veiklose.
5. Edukaciniai užsiėmimai paaugliams. Vaikų bibliotekoje siūloma edukacinė programa „Ar
gerai pažįsti Vilnių?“. Rugsėjo mėnesį, bendradarbiaudama su Robotikos mokykla ir Asmenybės
raidos centru Vaikų biblioteka pakvietė 5-10 kl. moksleivius į projekto „Mūsų kraštas“ 3D
projektavimo ir virtualios realybės programavimo mokymus, kurių metu buvo mokomasi pasirinktus
architektūrinius, gamtos ar kitus objektus, pasinaudojant 3D projektavimu ir virtualios realybės
programavimu, perkelti į virtualią erdvę ar 3D maketą, naudotis CoSpaces, Solidworks programomis.
Vasaros pradžioje Švenčionių miesto parke vyko šventė „Parko biblioteka“. Miesto centre
atidarytas Knygų namelis, kuriame visi norintys galėjo keistis knygomis – palikti įdomias, naudingas,
bet jau perskaitytas knygas ir išsirinkti sau naujų. Taip pat vyko Poezijos pavasario 2017 renginiai –
koncertas ir poezijos skaitymas. Pristatytas Kamišibai teatras ir stalo žaidimas „Pasižvalgymai po
Vilnių“.
Gruodžio 9-10 dienomis Vilniaus mokytojų namuose vyko vaikų literatūros festivalis „Vaikų
Kalėdų sala“, kurio metu vyko vaikų knygos konferencija. Konferencijos diskusijoje „Profesionalai
– tylos! Ką iš tiesų skaito vaikai“ bibliotekininkams atstovavo bibliotekos darbuotoja Odeta
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Maziliauskienė. Kartu diskusijoje dalyvavo pašnekovės Beata Nicholson, kaip trijų vaikų mama, bei
Dovilė Čiškauskaitė, atstovaujanti pedagogams. Diskusijoje buvo šnekama apie tai, kokie vaikai
ateina į biblioteką, kaip vaikai pasirenka knygas, kiek tam įtakos turi tėvai, bibliotekininkai ir draugai.
O. Maziliauskienė pasiūlė mokytojams ir tėvams nekelti klausimo „Kaip priversti vaikus skaityti“, o
geriau pagalvoti „Kaip paskatinti vaikus skaityti“. Diskusijos pabaigoje buvo nuspręsta, kad labai
svarbu parinkti knygą, kuri atitiktų vaiko amžių, kad „neužmuštume“ vaiko noro skaityti.

2017 m. organizuoti gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai. Mokymai organizuojami
grupėse bei individualiai. Dalyviai yra mokomi, kaip naudotis prieiga prie prenumeruojamų duomenų
bazių, el. katalogais ir pan. Pastebima, kad didėja poreikis mokytis individuliai, kreipiamasi į
bibliotekininką arba iš anksto siekiama susitarti dėl individualaus mokymosi laiko. 2017 metais
sumažėjo kompiuterinio raštingumo gyventojams mokymo programų skaičius. Paklausiausiomis
programomis išlieka „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, „Word pažengusiems“ ir „Socialinės
programėlės“. 2017 metais kompiuterinio raštingumo kursuose mokėsi 237 dalyviai, surengta 18
mokymų.

27

Skaitymo skatinimo programa „Skaitymo iššūkis“
2017 m. Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija tęsė Bibliotekų metais pradėtą akciją „Vasara
su knyga“. Buvo pasirinkta viena priemonė – varžytuvės „Skaitymo iššūkis“.
Prie penkių apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos iniciatyvos prisijungė 56
šalies bibliotekos su filialais. Priėmę iššūkį bibliotekų lankytojai turėjo įveikti 10 su knygų skaitymu
susijusių užduočių, pavyzdžiui, perskaityti knygą, pagal kurią sukurtas filmas ir pan. Akcija vyko
2017 m. birželio 15 d. – rugpjūčio 31 d., jos metu perskaityta beveik 30 tūkst. Knygų, dalyvavo 4568
žmonės (iš jų 1097 įveikė visas užduotis). Populiariausios akcijos metu perskaitytos knygos: Anos
Frank „Dienoraštis“, Joanne’os K. Rowling „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ ir Lewiso Carrollio
„Alisa stebuklų šalyje
Akcijoje „Skaitymo iššūkis“ dalyvavusių bibliotekų žemėlapis
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Pagal perskaitytų knygų skaičių, aktyviausios akcijoje dalyvavusios bibliotekos buvo Kauno
regione:
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2080

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1753

Prienų rajono savivaldybės Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

1508

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1503

Vilniaus regione prie akcijos neprisijungė Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka,
aktyviausia buvo Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Vilniaus regiono bibliotekų
aktyvumas pagal perskaitytų knygų skaičių:
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

126

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka

911

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

500

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

113

Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

212

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

382

Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

287

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

819

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

531

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

3

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

154

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka

118

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka
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Akcijos „Skaitymo iššūkis“ baigiamasis renginys vyko rugsėjo mėn. Skaitymo festivalio metu.
Renginio metu buvo apdovanotos aktyviausios akcijoje dalyvavusios bibliotekos iš visos Lietuvos.
Renginio dalyvius sveikino Lietuvos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

29

„Skaitymo iššūkio“ baigiamasis renginys
Iš kairės: VAVB direktorius Petras Zurlys, Alytaus
rajono SVB direktorius Aivaras Vyšniauskas, Kultūros
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson

Taip pat akcijos dalyviai-skaitytojai buvo apdovanoti bibliotekose, kuriose skaitė vasaros metu.
Jiems buvo įteiktos skaitymo pagalvėles ir kuprinės, skirtos susidėti knygas.

Šiuolaikinė kraštotyros veikla bibliotekoje
Svarbiausios kraštotyros veiklos kryptys 2017 metais liko nepakitusios. Toliau buvo kaupiamas
dokumentų fondas įvairiose laikmenose, vykdoma informacijos apie Vilniaus kraštą bei jo žmones
tvarkymas, saugojimas ir sklaida, dalyvauta LIBIS analizinės posistemės kūrime, parengti nauji
kraštotyros darbai, rengiama kraštotyros informacija interneto svetainei www.vilnijosvartai.lt,
organizuojami kraštotyrą populiarinantys renginiai.
2017 m. parengtas elektroninis leidinys „Ką skaityti apie Vilnių“. Tai kraštotyros leidinys,
teminė literatūros apžvalga. Jame aptariamos įvairiais laikais ir įvairiomis kalbomis išleistos knygos
apie Vilnių: sostinės istorija, informaciniai ir Vilniaus urbanistikai bei architektūrai skirti leidiniai,
turizmo vadovai po miestą, grožinės literatūros kūriniai ir memuarai. Šios literatūros apžvalgos tikslas
– pagelbėti skaitytojui atsirinkti tai, kas svarbiausia, vertingiausia, tinkamiausia iš gausybės išleistų
knygų apie Vilnių. Pirmiausia, apžvelgiami naujausi leidiniai, o paskui – skirti patiems smalsiausiems
skaitytojams. Elektroninis leidinys iliustruotas senąja ikonografija ir šiuolaikinėmis nuotraukomis.
2017 m. Vilniaus knygų mugėje įvyko kraštotyrinis leidinys „Pasižvalgymai po Vilnių: miesto
mikrorajonai“ pristatytas visuomenei (Z. Tiukšienė).
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Gerintas informacijos prieinamumas
2017 metais bibliotekos fondas toliau mažėjo. 2017 metų pabaigoje jo dydis buvo – 447 636
fiz. vnt., 182 957 pavadinimai, prenumeruota 107 pav., 947 fiz. vnt. periodinių leidinių. Dokumentų
fondo mažėjimas vyksta dėl to, kad nurašoma daugiau leidinių nei yra gautis (nurašyta 25 007 fiz.
Vnt., gauta 10 994 fiz. vnt.). Bibliotekos fondo atnaujinimo koeficientas – 2,4; fondo apyvarta – 1,3.
Ši tendencija turėtų išlikti ir 2018 metais. 2017 m. vartotojai galėjo naudotis 13 prenumeruojamų
duomenų bazių.

Bibliotekos fondų atnaujinimas ir papildymas
2017 metais bibliotekos fondų atnaujinimui ir jų papildymui buvo įsigyta 4 771 pav., 10 994
fiz. vnt. dokumentų.
Dokumentų fondo atnaujinimas (įsigyta dokumentų) 2008-2017 metais (fiz. vnt. ir pav.)
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Įsigyta dokumentų (fiziniais
vienetais)

19207

11635

9005

8300

10120

11109

10573

10287

11408

10994

Įsigyta dokumentų (pavadinimų)

4981

5169

3680

4340

5768

5113

4590

4169

4794

4771

2017 m. vidutinė dokumento pirkimo kaina buvo 14,48 Eur. 2017 m. už skirtą biudžeto lėšų
dalį buvo įsigyta 5 877 fiz. vnt. leidinių (dokumentai ir prenumerata). Neatlygintinai (dovanos) arba
paramos būdu gauta 4 867 fiz. vnt., skaitytojai vietoje pamestų grąžino 250 fiz. vnt. leidinių.
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Dokumentų fondo atnaujinimo šaltiniai 2008-2017 metais (fiz. vnt.)
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Už valstybės biudžeto lėšas 16401
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Dokumentų atranka ir nurašymas
2017 metais toliau buvo skiriamas didelis dėmesys antrinei dokumentų atrankai ir dokumentų
nurašymui. Nurašyta 25 007 fiz. vnt., 9 769 pavadinimai. Šiais metais toliau buvo nurašomi
susidėvėję dokumentai; praradę aktualumą (didžioji jų dalis – dubletiniai egzemplioriai).
Dokumentų nurašymas pagal priežastis 2013-2017 m.
Nurašymo
priežastys

2017
m.

Susidėvėję
Praradę
aktualumą
Vartotojų
prarasti

11 455
18 249

Proc. 2016
nuo
m.
fondo
1,7
11 455
3,9
18 249

Proc. 2015
nuo
m.
fondo
2,5
5 576
4
9 832

Proc.
nuo
fondo
1,1
2,0

6 867
10 822

Proc. 2013 Proc.
nuo
m.
nuo
fondo
fondo
1,4
5 777 1,2
2,2
19 001 3,3

246

0,1

0,05

0,02

141

0,1

246

103

2014
m.

187

0,1

2018 m. dalis bibliotekos fondo bus perkeliama į naujas patalpas, ruošiamasi atidarymui po
rekonstrukcijos. Bibliotekos siekis yra atidaryti biblioteką su optimaliai sutvarkytu fondu.
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Dokumentų fondo papildymas ir nurašymas 2008-2017 metais (fiz. vnt.)
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IPS formavimas ir duomenų bazių panaudojimas
2017 toliau sėkmingai vykdomi elektroninio katalogo sudarymo darbai. Parengti 8 482
bibliografiniai įrašai, redaguoti 17 416 įrašų; parengti 585 bibliografiniai analiziniai įrašai (lokaliai
duomenų bazei – VAVB el. katalogui), iš jų 254 eksportuoti į NBDB (integruotai duomenų bazei).
Buvo tvarkomi garsiniai dokumentai (vinilinės plokštelės), kas nulėmė didesnį parengtų
bibliografinių įrašų skaičių.
2017 m. vartotojai galėjo naudotis 13 prenumeruojamų duomenų bazių. Vartotojams buvo
siūloma naudotis 1 lietuviška DB (INFOLEX) ir 12 užsienio DB: EBSCO DB paketu (8 atskiros DB);
Emerald Management eJournals Collection; NAXOS Music Library; Taylor & Francis ir Window of
Shanghai (leidžiama naudotis nemokamai).
Duomenų bazėse atlikta 15 020 paieškų. Pagal turimus duomenis (ne visos DB pateikia
statistiką) iš prenumeruojamų DB atsisiųsta ir peržiūrėta 9 900 įrašų (turinių). Užregistruoti 25 nauji
nuotoliniai prenumeruojamų DB vartotojai. Buvo testuojama 14 DB.

Gerinta bibliotekų paslaugų kokybė nustatytoje teritorijoje
2017 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.
2017 m. Vilniaus regiono bibliotekų taryboje vyko pokyčiai: darbus baigė I kadencijos taryba
(2013-2017 m.), buvo sudaryta ir įsakymu patvirtinta II kadencijos taryba (2017-2020 m.). Naujosios
Tarybos pirmininke perrinkta Laura Juchnevič, atsinaujino tarybos sudėtis: Elektrėnų SVB atstove
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paskirta direktorės pavaduotoja Kristina Partikienė, taryboje veiklą pradėjo naujai paskirta
Švenčionių rajono SVB direktorė Olga Mažeiko.
2017 m. organizuoti 2 VAVB regiono bibliotekų tarybos posėdžiai:
 2017 m. gegužės 23 d. Tarybos nariai susirinko išvažiuojamame posėdyje Elektrėnų
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (posėdžio sekretorius – Šarūnas Šulcas). Organizuotos dvi
sekcijos – 1. Tarybos nariams ir 2. Komplektavimo specialistams. Svarstyti pagrindiniai klausimai:
Regiono bibliotekų tarybos 4 metų veiklos aptarimas
(Laura Juchnevič, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras)
Regiono bibliotekų tarybos sudėties atnaujinimas, pirmininko rinkimas
(Laura Juchnevič, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras)
Regiono bibliotekų tarybos Geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ organizavimas
(Laura Juchnevič, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras)
Aktualūs klausimai įgyvendinant Bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijas
(Gražina Lamanauskienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)
ERASMUS+ projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ („Andragokika:
virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“) veiklų pristatymas
(Neringa Androšiūnaitė ir Roma Lazinkienė, VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos
centras)
 2017 m. gruodžio 6 d. Tarybos nariai susirinko išvažiuojamame posėdyje Trakų rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje (posėdžio sekretorė – Neringa Androšiūnaitė). Svarstyti
pagrindiniai klausimai:
Besikeičiantys vartotojai ir šiuolaikinių bibliotekų strategija. Tyrimo rezultatų pristatymas
(Žemartas Budrys, Dominykas Karpovič, MB „Homo eminens“)
Mokamos paslaugos bibliotekose
(Gražina Lamanauskienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)
Nordplius projekto „CreaTeams in Library“ pristatymas
(Neringa Androšiūnaitė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyr.
metodininkė)
Vilnijos krašto bibliotekų asociacijos veiklos organizavimas
(Petras Zurlys, Vilnijos krašto bibliotekų asociacijos pirmininkas)
2017 m. tradicinis Šventinis renginys, skirtas Regiono bibliotekininkams, minintiems darbo
jubiliejus ir pasižymėjusiems profesinėje veikloje, taip pat įvyko gruodžio 6 d. Renginio metu buvo
apdovanoti Vilniaus regiono Geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai.
Konkurse galėjo dalyvauti bibliotekininkai iš 13-os Vilniaus regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų.
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Geriausia 2017 metų Vilniaus regiono bibliotekininke išrinkta Šalčininkų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė-renginių organizatorė
Alina Juchnevič už lėlių teatro „Motiejukas“ veiklos organizavimą ir vaikų kūrybiškumo ugdymą.
„Graikinio riešuto“ nominaciją (geriausia metų bibliotekos vadovė) laimėjo Trakų rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė už bibliotekininko vardo, veiklos
ir vertybių įprasminimą.
Geriausia metų komanda („Lazdyno prizas“) – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos.
Vilniaus regiono Geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai: Alina Juchnevič
(kartu su VAVB direktoriumi Petru Zurliu ir vyr. metodininku Šarūnu Šulcu),
Danguolė Banevičienė
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Vilniaus regiono Geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai:
Elektrėnų SVB Skaitytojų aptarnavimo skyrius

„Riešuto“ konkurso apdovanojimų šventėje pagerbti ir kiti Vilniaus regione pasižymėję
bibliotekininkai ir bibliotekų vadovai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos įteiktos:
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Aivarui Vyšniauskui, Švenčionių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rieškutėnų kaimo bibliotetekos-filialo bibliotekininkei
Dangirai Lapėnaitei ir Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos „Saulutės“ bibliotekos
vyresn. bibliotekininkei Renatai Lipskienei.
Vilniaus regiono bibliotekų taryba padėkojo buvusiai Elektrėnų savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorei Genei Dapkevičienei už nuoširdų bendradarbiavimą, paslaugų neįgaliesiems
kūrimo ir „Skaitymo iššūkio“ komandoms už iniciatyvumą ir aktyvumą, o teatriuko klubo „Šakar
makar“ komandai už prasmingą ir turiningą darbą su vaikais. Apdovanojimų šventę užbaigė
azartiškas žaidimas „Kahoot“, kurio metu bibliotekininkai galėjo pasitikrinti savo žinias apie vasarą
vykusias varžytuves „Skaitymo iššūkis“.
2017 m. birželio 8-9 d. įvyko profesinė išvyka į Augustavą, Lenkiją, skirta 2016 m. konkurso
„Riešutas“ „Lazdyno prizo“ laimėtojams – Vilniaus regiono kraštotyrininkams, dirbantiems su
„Vilnijos vartų“ kraštotyros duomenų baze.
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimas
Kvalifikacijos kėlimo renginiai 2017 m. finansuoti iš bibliotekos biudžeto, Lietuvos kultūros
tarybos iš dalies finansuotų projektų ir tarptautinių projektų lėšų, taip pat mokymai organizuoti
bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Apskričių viešųjų
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bibliotekų asociacija. Per metus iš viso buvo apmokyti 776 bibliotekų specialistai, įvyko 27
kvalifikacijos kėlimo renginiai (22 auditoriniai ir 5 nuotoliniai).
2014-2017 m. kvalifikacijos kėlimo renginių dalyvių pasiskirstymas
VAVB darbuotojai vidinių mokymų metu

VAVB darbuotojai

Kitų bibliotekų specialistai

Mokyklų bibliotekų darbuotojai

Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai

194
263

257

494

213
113
120
44
66
40
2014

88

2015

131

6
36

30
80

47

41

2016

2017

Didelį savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičių nulėmė
įgyvendinti nuotoliniai andragogikos temos mokymai http://go-andragogy.eu/ svetainėje. Dalis
mokymų buvo išvažiuojamųjų – vyko Vilniaus regiono bibliotekose (1 Varėnoje, 2 Druskininkuose,
1 Alytaus rajono savivaldybės viešosiose bibliotekose). Taip pat gauta kvietimų vesti mokymus ne
Vilniaus regiono bibliotekų specialistams. 1 mokymai suorganizuoti Radviliškio miesto ir rajono
mokyklų bibliotekininkams, tačiau pastebėjimus, kad tokia veikla yra nenaudinga bibliotekai
(išlaidos kelionei ir organizavimui, neapmokamas lektorių pasiruošimas ir dalyvavimas), kitų
pasiūlymų atsisakyta.
Įgyvendinus projektą „Išmanioji karta – išmanus bendravimas“ mokyklų bibliotekininkams
sukurtas infografikas „Pažink emociją“. Remiantis projekto mokymų dalyvių atliktomis praktinėmis
užduotimis bei socialinių mokslų daktaro doc. dr. Antano Kairio metodinėmis rekomendacijomis,
pateikiama susisteminta informacija apie emocijas ir kaip jas identifikuoti.

37

Infografikas „Pažink emociją“

2017 m. 20 įvykusių mokymų buvo įvertinti, kiti mokymai, pavyzdžiui, nuotoliniai – nevertinti,
nes nebuvo reikalinga registracija ar prisijungimo duomenys. Bendras visų mokymų vertinimo
vidurkis – 9,4 balo.
Geriausiai įvertinti mokymai:
1.

Vadovų ir darbuotojų ugdymas (9,8 balo. Vilniaus mokymų centre).

2.

9,7 balu įvertintos 4 temos:

2.1.

Bibliotekos dokumentų tvarkymas. Katalogavimas, sisteminimas. UDK (Vilniaus mokymų

centre);
2.2.

Darbas su skirtingais vartotojais. Konfliktų sprendimas (Vilniaus mokymų centre);

2.3.

Skirtingos socialinės padėties neįgaliųjų asmenų aptarnavimo metodika, specializuotų

paslaugų kūrimas (Druskininkų RSVB);
2.4.

Vilniaus apskrities viešųjų bibliotekų kraštotyros informacijos sklaida svetainėje „Vilnijos

vartai“ (Vilniaus mokymų centre);
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Prasčiausiai įvertinti mokymai:
1.

Asmeninio tinklaraščio kūrimas (8,3 balo. Vilniaus mokymų centre. Mokymus vedė

bibliotekoje praktiką atliekantys profesinės mokyklos mokiniai);
2.

Virtuali realybė #Mūsųkraštas 3D (8,9 balo. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje

bibliotekoje);
2017 m. mokymų vertinimo vidurkiai

2017 m. mokymų vertinimo vidurkiai
8,3

Virtuali realybė #Mūsųkraštas 3D (Varėnos RSVB)

8,9
9,1
9,1
9,2
9,2
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,7
9,7
9,7
9,7
9,8

Skirtingos socialinės padėties neįgaliųjų asmenų…
Šiuolaikinių viešųjų bibliotekų strategija: suteikti…
Bendravimo psichologija ir jos ypatumai mokyklų…
Bibliotekos renginių organizavimas
Skirtingos socialinės padėties neįgaliųjų asmenų…
Šiuolaikinių viešųjų bibliotekų strategija: suteikti…
Skirtingos socialinės padėties neįgaliųjų asmenų…
Darbas su skirtingais vartotojais. Konfliktų sprendimas
Vadovų ir darbuotojų ugdymas
7,5
Vidiniai

Mokyklų bibliotekos

8

8,5

9

9,5

10

Savivaldybių viešosios bibliotekos

Tarp geriausiai įvertintų yra bendrųjų kompetencijų mokymai, kurių samdoma profesionali
lektorė yra savo srities profesionalė. Ilgametę darbo patirtį turinti įmonės OVC Consulting vyr.
konsultantė mokymuose gilinosi į bibliotekininkams aktualias problemas. Nors lektorė nemažai dirba
su individualiomis įmonėmis, visgi yra perpratusi biudžetinių įstaigų darbo specifiką. Aukštais
vertinimų balais įvertinti profesines žinias tobulinantys mokymai. Vartotojų aptarnavimas,
bendravimo įgūdžių tobulinimas bei konfliktinių situacijų sprendimas yra labai aktuali tema
aptarnavimo srityje dirbantiems bibliotekų specialistams. 9,7 balo įvertinti dveji su vartotojų
aptarnavimu susiję mokymai. Aktualumo nepraranda mokymai, kuriuose analizuojami dokumentų
tvarkymo klausimai bei UDK naujovės. Praktiniai užsiėmimai grupėse, individualių užduočių
atlikimas bei konsultacijos lėmė aukštą mokymų vertinimą. Tarp prasčiausiai įvertintų mokymų –
nauja mokymų dalyviams pasiūlyta tema – „Asmeninio tinklaraščio kūrimas“. Mokymus vedė
bibliotekoje atliekantys profesinės mokyklos mokiniai, todėl tai buvo išbandymas ne tik mokymų
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dalyviams, bet ir patiems lektoriams. Virtuali realybė #Mūsųkraštas 3D temos prastesnį įvertinimą
lėmė skirtingi lūkesčiai bei išankstinis nusistatymas. Dalyvių komentaruose minima, jog technologijų
panaudojimas neįmanomas bei nereikalingas, kad tai visiškai neaktualu bibliotekų darbe. Lektorių
pastebėjimu, buvo jaučiama baimė dirbti su nepažįstama įranga.
Atliktų tyrimų rezultatų pristatymas
 2017 m. pabaigtas LNB koordinuotas tyrimas „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslo
(tiriamoji) veikla 2010-2015 metais“. Tyrimo anotacija:
Mokslo (tiriamoji) veikla ir jos rezultatai, susiję su naujovių diegimo praktika ir užtikrinantys
bibliotekų raidos galimybes, yra svarbi bibliotekų pažangos valdymui, tačiau profesinėje
bendruomenėje nėra vieningo požiūrio į šią veiklą viešosiose bibliotekose. Modeliuojant bendrąją
viešųjų bibliotekų veiklos praktiką nacionalinės mokslinės veiklos sistemos kontekste svarbu turėti
patikimų žinių apie šios veiklos sampratą, jos vaidmenį ir vietą viešųjų bibliotekų veiklų struktūroje.
Šis tyrimas atliktas siekiant apibendrinti pastarųjų 6 metų (2010–2015) tiriamosios veiklos praktiką
ir patirtį Vilniaus regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose. Atliekant tyrimą buvo naudojami
kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų ir jų turinio
analizė, bibliotekose atliktų tiriamųjų darbų ir jų rezultatų sklaidai skirtų priemonių analizė,
bibliotekų vadovų ir darbuotojų anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai atskleidė prieštaringus ir
nevienareikšmius šios veiklos vertinimus, jos organizavimo savivaldybių viešosiose bibliotekose
praktiką, labiausiai paplitusias šios veiklos formas, padėjo išsiaiškinti pagrindines tiriamosios veiklos
problemas ir įvertinti šios veiklos plėtros galimybes.
 2017 m. pradėtas tyrimas „Mokymosi visą gyvenimą galimybės Vilniaus apskrities
Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje“, I etapas: renkami ir analizuojami statistiniai
duomenys apie VAVB dokumentų įsigijimą 2014–2016 m.
 Pagal Kultūros ministerijos kartu su universitetais bei kultūros įstaigomis parengtą
apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną atliktas vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis tyrimas „VAVB vartotojų pasitenkinimas paslaugomis“.

Komunikacija. Ryšiai su visuomene
2017 m. bibliotekos sėkminga komunikacija atsispindėjo ir kiekybine išraiška – padidėjo
socialinių tinklų sekėjų skaičius (ypač po Skaitymo festivalio komunikacijos kampanijos
įgyvendinimo), virtualūs lankytojai pratinosi prie naujo dizaino internetinės svetainės. Metų
pabaigoje, bibliotekos internetinėje svetainėje buvo apsilankę 78 018 virtualūs lankytojai, Facebook
socialiniame tinkle buvo užsiregistravę 3 639 sekėjai. Iš viso per metus Facebook paskelbti 332 įrašai,
socialiniame tinkle Instagram – 117 pranešimų (kartu su Skaitymo festivalio nuotraukomis).
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2017 m. daug dėmesio buvo skiriama bibliotekos paslaugų viešinimui ir vartotojų
pasitenkinimo nustatymui, lūkesčių, atsiliepimų apie paslaugas rinkimui:
 dalyvauta nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje, organizuotas skaitytojų konkursas
„#tuesibiblioteka“,
 kalbinti skaitytojai, siekiant išsiaiškinti, kaip knygos jiems padeda palaikyti gerą formą.
Surinkta informacija (nuotraukos ir atsiliepimai) panaudoti komunikacijai socialiniuose tinkluose.
 kalbinti skaitytojai apie bibliotekos paslaugas.
 įgyvendinta paslaugų viešinimo komunikacijos kampanija (paruošti 6 paslaugų ir 7 naujų
knygų vizualai)
Paslaugų viešinimas socialiniuose tinkluose

 ruošti ir viešinti internetiniai kalendoriai apie planuojamus bibliotekos kultūros renginius
(12 vnt.).
 ruošti ir viešinti bibliotekos organizuojamų kultūros renginių fotoreportažai ir
informaciniai pranešimai.
 Paruoštas bukletas „paslaugų gidas“ apie bibliotekos teikiamas paslaugas.
 Vaikų biblioteka pradėjo ruošti naujienlaiškį, skirtą skaitytojams. Naujienlaiškyje
pateikiama informacija apie skaitymą, jo naudą, būdus, literatūrą ir kt.
Naujienomis pildyta interneto svetainė, taisyti netikslumai, ieškoma būdų, kaip aiškiau joje
pateikti informaciją.
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Taip pat 2017 m. organizuota komunikacijos kampanija, skirta Skaitymo festivaliui. Derintas
dizainas, tekstai, pranešimai, paruošti atstovai, kurie bendravo su žiniasklaida. Gauta Caffeine parama
kavos kuponais (40 vnt.).
2017 m. atnaujintas darbuotojų tinklaraštis, pasirinkta nauja dizaino tema, perkeltas turinys.
Tinklaraštis turi kelias pagrindines dalis: darbuotojų kontaktai, dokumentai, naujienlaiškiai, projektai
ir mokymai, kalendorius, nuoroda į bibliotekos nuotraukų archyvą ir laisvalaikis.
Atnaujintas bibliotekos darbuotojų tinklaraštis

2017 m. buvo paruošti 23 naujienlaiškiai, skirti bibliotekos darbuotojams. Naujienlaiškiai
ruošiami, pristatant Centrų vadovų pasitarimų metu pasidalinta informacija.

Atstovavimas ir bendradarbiavimas
2017 m. biblioteka paruošė savo „vizitę kortelę“. Buvo suformuluoti bibliotekos šūkis, misija
ir vizija, išskirtos pagrindinės vertybės. Bibliotekos partneriai MB „Homo eminens“ parengė
bibliotekos rinkodaros tyrimą ir nustatė, kokie yra vartotojų poreikiai atsinaujinančiai bibliotekai.
Tyrėjai pasiūlė bibliotekai šūkį: Suteikti atradimams prasmę. Taip pat remiantis tyrimo įžvalgomis,
buvo atlikta bibliotekos vertybių analizė ir suformuluota bibliotekos misija ir vizija:
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BIBLIOTEKOS ŠŪKIS: Suteikti atradimams prasmę
Sutrumpintas variantas: Atrask – Pažink – Įprasmink
Šūkį galima keisti pagal komunikacijos prasmę:
Kvietimas: Suteik atradimams prasmę
Paskatinimas: Suteikite atradimams prasmę
Bendradarbiavimas: Suteikime atradimams prasmę
Pažadas: Suteiksime atradimams prasmę
Ir kt. variantai
BIBLIOTEKOS MISIJA. Kuriame patrauklią aplinką pažinimui ir atradimų įprasminimui.
BIBLIOTEKOS VIZIJA. Vilniaus regiono bendruomenės drąsių idėjų raiškos erdvė.
BIBLIOTEKOS VERTYBĖS:
Bendruomeniškumas ir pilietiškumas
Modernios idėjos
Išraiškos ir asmens laisvė
Nuolatinis ugdymasis
Bibliotekos specialistai aktyviai dalyvavo šalies ir užsienio renginiuose, atstovavo bibliotekai,
pristatė bibliotekos veiklas ir pasiekimus:
2017 m. liepos 24-27 d. skaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „4-th
anual International Conference on Library and International Science“ Atėnuose, Graikijoje.
2017 m. rugpjūčio 16-17 d. Vilniuje vyko IFLA 2017 lydinčioji konferencija, kurioje
bibliotekos specialistai skaitė pranešimą „Projektas „Vilnijos vartai“ – vartai į vietos istoriją“.
2017 m. rugpjūčio 16-17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje EIFL
konferencijos metu „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ pristatytas stalo žaidimo „Pasižvalgymai
po Vilnių“ pristatymas.
2017 m. rugpjūčio 19-26 d. dalyvauta 83-ojoje IFLA konferencijoje Lenkijoje, Vroclove.
2017 m. rugsėjo 13-16 dalyvauta Lvove (Ukraina) VIII tarptautiniame bibliotekininkų forume
ir skaitytas pranešimas ,,Vilniaus regiono bibliotekų projektinė veikla.
2017 m. rugsėjo 13-16 d. dalyvauta Nordplius projekto „Createams in Library“ partnerių
susitikime Danijoje, Herninge.
2017 m. rugsėjo 23 d. Varėnos kultūrinėje programoje „Knygų ir muzikos kiemelyje“ pristatyta
„Literatūrinė vaistinė“.
2017 m. rugsėjo 28-29 d. dalyvauta Gardine (Baltarusija) XII tarptautiniuose moksliniuose
skaitymuose ,,Nuo pirmo Pranciškaus Skorinos takelio” ir skaityti pranešimai: ,,Pranciškaus Skorinos
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asmenybė Lietuvos nacionalinės kultūros kontekste” bei ,,Lietuvos viešosios bibliotekos: būklė,
problemos, perspektyvos“.
2017 m. spalio 9-15 d. dalyvauta ERASMUS+ projekto „Migrate to Library“ partnerių
susitikime Lenkijoje, Žori mieste
2017 m. spalio 12 d. Klaipėdos knygų mugėje skaitytas pranešimas „Neįgaliųjų aptarnavimas
bibliotekoje. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos patirtis“.
2017 m. spalio 18-19 d. konferencijoje Šiauliuose „Neįgalus žmogus: visuomenėje, šeimoje,
bibliotekoje“ skaitytas pranešimas „Gyvenančius tyloje galima išgirsti“.
2017 m. lapkričio 13-17 d. susipažinta su Danijos Orhuso biblioteka Dokk1 pagal ERASMUS+
projektą „Tarpkultūrinis migrantų švietimas“
2017 m. gruodžio 1 dieną Sostinės knygų mugėje Karininkų ramovėje skaitytas pranešimas
„Biblioteka kurčiajam – neprieinama tvirtovė ar atvira erdvė?“.
Biblioteka aktyviai bendradarbiauja su formalaus švietimo įstaigomis. 2017 m. bibliotekoje
praktiką atliko 10 praktikantų: 3 iš universitetų, 1 iš kolegijos, 6 iš profesinės mokyklos. Taip pat
biblioteką kaip savanoriškos veiklos vietą renkasi moksleiviai, aktyviai dalyvauja studentai.
Biblioteka 2017 m. aktyviai dalyvavo įvairių asociacijų veikloje:
 dalyvauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) veikloje. Bibliotekoje įsikūręs LBD
skyrius, kurio pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė, 2017 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. Įgyvendintos bendros asociacijos
veiklos, rengti projektai. VAVB koordinavo „Skaitymo iššūkio“ veiklas.
 dalyvauta Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) veikloje.
2017 m. daug dėmesio skirta atstovavimui. Ieškota naujų partnerių ir rėmėjų Skaitymo
festivaliui, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokslo, verslo, viešojo ir visuomeninio
sektoriaus įstaigomis. 2017 m. atnaujinta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus
apskrities gestų kalbos vertėjų centru, kurios tikslas bendromis pastangomis siekti mažinti klausos
negalią turinčių žmonių socialinę ir kultūrinę atskirtį, įtraukiant juos į kultūrinę veiklą ir visuomeninį
gyvenimą.
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Vykdyta Valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programa
2017 metais buvo tęsiami bibliotekos rekonstrukcijos darbai pagal įgyvendinamą investicinį
projektą, skirtą bibliotekos infrastruktūros atnaujinimui ir pastatų rekonstrukcijos užbaigimui.
Biblioteka rekonstruojama, gavus finansavimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų
lėšų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas“

įgyvendinimo

priemonės

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
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. 2017 m. atlikta viešųjų pirkimų procedūra baldų pirkimui, vykdyti
bendrastatybiniai ir meno vertybių restauraciniai darbai, tvarkyta teritorija ir įrengtos inžinerinės
sistemos.
2017 m. investivinio projekto įvykdymas nuo bendros projekto sutarties vertės buvo 62 proc.

2018 metų bibliotekos veiklos prioritetai
2018 m. biblioteka persikels į naujas rekonstruotas patalpas ir metų pabaigoje pabaigoje pradės
dirbti naujomis sąlygomis. Pagrindiniai metų darbai yra susiję su rekonstrukcijos užbaigimu,
persikėlimų ir bibliotekos paslaugų tobulinimu. Nusimato, kad per 2018 m.: bus užbaigta 2016 m.
pasirašyta finansavimo sutartis su VĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Vilniaus
apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12,
modernizavimas“, įsigijus baldus, bus perkeliama bibliotekos fondo dalis į naujas patalpas ir
pertvarkoma nerenovuota pastato dalis bei jame esanti fondo dalis. Biblioteką planuojama atidaryti
2018 m. pabaigoje, iki to laiko bus kuriama bibliotekos navigacinė ir ženklinimo sistema, pritaikyta
žmonėms, turintiems negalią. Prieš atidarant biblioteką, bus peržiūrimi darbuotojų krūviai,
ruošiamasi dirbti naujomis sąlygomis, kuriamos arba tobulinamos skaitymo skatinimo ir edukacinės
programos. Tikimasi, kad 2018 m. taip pat bus pradėtas įgyvendinti VEPS projektas – skaitmeninami
bibliotekos dokumentai ir pateikiami viešai prieigai.
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2018 m. bus minimos Adomo Mickevičiaus 220-ųjų gimimo metinės. Bibliotekoje
organizuojamas renginių ciklas ir kuriamos parodos, skirtos atminti šio asmenybei ir kūrybai. Taip
pat biblioteka įgyvendins veiklas, skirtas Valstybės atkūrimo Šimtmečiui paminėti. Ypač daug
dėmesio bus skiriama stalo žaidimo „Pasižvalgymai po Vilnių“ turnyrų organizavimui, moksleivių
įtraukimui.
Įgyvendinti priemones, skirtas Vilniaus ir Alytaus apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų
teikiamų paslaugų prieinamumui negalią turintiems gyventojams plėtoti. 2018 m. bus kuriamos
paslaugos, skirtos žmonėms su negalia, lankytojams siūlomi kultūros renginiai su gestų kalbos
vertimu, vykdomi Vilniaus regiono bibliotekininkų mokymai.
2018 m. tęsiamas darbas su „Vasara su knyga“ programa. Planuojama organizuoti „Skaitymo
iššūkį“ Lietuvoje, bendradarbiaujant su Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir savivaldybių
viešosiomis bibliotekomis.
Pagal VAVB padalinių ataskaitų tekstus, metų ataskaitą parengė
Laura Juchnevič
Direktoriaus pavaduotoja, Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovė

46

