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BENDROJI DALIS 

 

         2017-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros, Tautinio 

kostiumo ir Piliakalnių, rašytojų Ievos Simonaitytės, K. Bradūno ir A. J. Greimo metais. 

Ataskaitiniais metais ypatingą dėmesį skyrėme ne tik knygai, kalbai, raštui, kultūrai, bet įvairiais 

renginiais, puikiomis kūrybinėmis iniciatyvomis minėjome ir šventėme Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos 80-metį, rašytojo kraštiečio Bernardo Brazdžionio 110-ąsias gimimo metines. 

Jubiliejinių metų renginius ir veiklas skyrėme kultūros, socialinių naujovių idėjų tęstinumui 

įprasminti, bendruomenės atsakomybei ugdyti, kultūros paveldo istorijai turtinti, kultūriniams 

ryšiams plėtoti, parodyti lietuvių kalbos unikalumą, originalumą ir skambumą bei bibliotekos 

svarbą bendruomenei. Siekėme  įtvirtinti inovatyvios, veiklios, kuriančios bibliotekos nuostatas, 

duodančias naudą visuomenės narių gyvenimo kokybei, socialinei, kultūrinei bei ekonominei 

raidai. 

  Bibliotekose atsirandančios technologijos ir naujovės padidina galimybes praturtinti 

bendruomenės gyvenimą. Jose teikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo socialinio statuso, padeda 

įveikti atskirtį, bibliotekose sukurtos galimybės mokytis, tobulėti, bendrauti, leisti laisvalaikį, 

puoselėti kūrybiškumą, vertinti individualybę. Šeimoms, vaikams – netikėtų atradimų ir pasiekimų, 

ramybės ir  bendravimo erdvės, jaunimui – idėjų, interpretacijų, svajonių ir vilčių. Biblioteka – ne 

tik informacijos išteklių, kalbinės kultūros, bendruomenės istorijos saugykla, pasiekiama, 

prieinama, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su visomis krašto švietimo ir kultūros  įstaigomis,  

istorinės atminties institucijomis, verslo, socialinės sferos ir kitomis įstaigomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis,  įvairiapusė ir nuolat veikianti. 

         Ataskaitiniais metais biblioteka:  

 Aktyviai  dalyvavo įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose ir  kūrė  

naujų modernių paslaugų sistemą bei  stiprino  vartotojų  motyvaciją naudotis bibliotekos 

paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT. 2017 m. buvo įgyvendinami 6 projektai, tęsiamos 5 

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

projektą „Business Bag“(2017-2019) ir rengė medžiagą projekto paraiškai – 2014-2020 

metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

per sieną programai. 

 Siekė racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono 

gyventojams inovatyvias,  kokybiškas ir prieinamas  paslaugas. Viešojoje bibliotekoje 

įvyko struktūriniai pakeitimai: įkurtas Vartotojų aptarnavimo centras. 
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 Rūpinosi  universalaus profilio dokumentų fondo formavimu  tradicinėse ir skaitmeninėse 

laikmenose  ir  išlaikė  jau sukaupto fondo tęstinumą. 

 Skatino  knygnešystę ir savanorystę rajono bibliotekose bei  išlaikė  mobiliąją biblioteką, 

kurios pagalba buvo aptarnaujami  atokesnių kaimų gyventojai. Sutelkta 161 knygnešys, 

kurie aptarnavo 166 skaitytojus ir išdavė 5695 egz. dokumentų. Rajone sutelkta  218 

savanorių.  

 Toliau tęsė  virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos – Pasvalio 

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

portale www.pasvalia.lt publikavo naujus dokumentus. Per 2017 m. suskaitmeninta dešimt 

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos metrikų knygų, 1620 vaizdų. Suskaitmeninti 

parodos-konkurso „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“ dokumentai – 63 objektai. 

Skleidžiant ir populiarinant portale esantį skaitmeninį turinį bendradarbiauta su Pasvalio 

krašto muziejumi, rajono švietimo ir ugdymo įstaigomis. Vyko  diskusija prie apskritojo 

stalo „Atnaujinta Pasvalia – vaidmuo, svarba ir ateitis“,  pristatytas atnaujintas „Pasvalios“ 

portalas. Atnaujintas interaktyvus žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio krašto 

nekilnojamojo turto objektus“ bei įdomybių testas apie Pasvalio kraštą. 

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

parodomis, įvairiomis akcijomis paminėjo  Jubiliejinius bibliotekos metus, Tautinio 

kostiumo ir Piliakalnių, Lietuvių kalbos kultūros metus, kitas valstybines šventes, žymių 

krašto žmonių jubiliejus ir literatūrines datas.   

 Įgyvendino projektus, susijusius su skaitymo skatinimu ir edukacija: „Biblioteka ir 

bendruomenė: istorijų tiltai“; Europos dienos šventės projektas „Žinok, pažink, dalinkis!“; 

„Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, 

naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas“; „Kino dienos Pasvalio krašte 2017: 

lietuviško kino atradimai“; „Literatūros dienos ir naktys: skaitymo prieskoniai“; 

„Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok“. Biblioteka kaip partneris dalyvavo 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos  projekte „Vasara su knyga“, 

„ETNO kilimas“ ir Erasmus+ programos finansuojamame tarptautiniame projekte 

„Senjorai ir skaitmeninės technologijos“.  

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

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

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

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

http://www.pasvalia.lt/
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skirtas bendruomenės skaitmeninės kompetencijos ugdymui, ypatingą dėmesį skyrė vaikų 

ir jaunimo edukacijai. Per metus parengta 37 (sukurta naujų – 34 ir redaguotos 3) programos.  

 Jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“, mobilioje kūrybinėje laboratorijoje, aprūpintoje 

šiuolaikine IRT įranga ir kitomis priemonėmis bei sukurtame interaktyvaus jaunimo 

bendravimo tinkle (tarp 7 rajono bibliotekų), suteikiančiame  unikalią nuotolinio 

bendravimo tarpusavyje galimybę –  organizavo  įvairius renginius: susitikimus, parodas,  

kino filmų peržiūras, karaoke,  interaktyvias sąšaukas, diskusijas, protmūšius, audiomūšius, 

mokymus.  

 Plėtojo partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių viešosiomis bibliotekomis, bendravo 

su Pasvalio Kraštiečių bendrija, užsienyje gyvenančiais lietuviais.  

 Aktyviai bendradarbiavo su seniūnijomis, vietos  bendruomenėmis, kultūros, švietimo 

įstaigomis, gerino  bibliotekų materialinę bazę: į naujai suremontuotas patalpas perkelta  

Nairių kaimo biblioteka, pradėtas remontas – Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje. Viešojoje 

bibliotekoje atlikti I a. remonto darbai.  

  Talkino  leidžiant žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“ ir  koordinavo viešosios bibliotekos                

padalinių veiklą bei teikė  metodinę pagalbą kitų žinybų bibliotekininkams.  

 

I. BIBLIOTEKŲ  PRIEINAMUMAS 

 Bibliotekų skaičius  

       2017 m. bibliotekų tinklo struktūra nekito. Pasvalio rajone veikė 33 bibliotekos: Mariaus 

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

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

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

daugiafunkciais centrais ir  aptarnauja mikrorajono ir mokyklų bendruomenes. Kaimo bibliotekos 

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

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos struktūrą sudaro Administracija, 

Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centras (IMIIC), Informacijos, mokymo ir 

dokumentavimo skyrius, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros bei Ūkio skyriai ir Mobili 

biblioteka. Vadovaujantis Bibliotekų valdymo rekomendacijomis ir įvertinus materialiuosius bei 

žmogiškuosius išteklius, įvertinus darbo pasiskirstymą, krūvius, bibliotekoje įvyko struktūriniai 

pakeitimai ir  nuo 2017 m. sausio 1 d.  pradėjo veiklą naujas skyrius – Informacijos, mokymo ir 

dokumentavimo, sujungęs  Informacijos ir mokymo skyrių su Krašto kultūros dokumentavimo 

centru.   Skyriaus struktūra: Interneto skaitykla, Verslo biblioteka, Informacijos ir užsienio kalbų 
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skaitykla, Mokymų klasė, Rankraštynas, Kraštiečių dovanotų knygų fondas, Skaitmeninimo 

sektorius, Mariaus Katiliškio atminimo kambarys, Jono Mikelinsko biblioteka. Etatų skaičius – 6: 

1 – skyriaus vedėjas, 2 – vyriausieji bibliografai, 3 – vyresnieji bibliotekininkai. Nuo sausio 1 d. 

Ūkio skyriaus vedėjo pareigybė perkelta į Administraciją – Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir 

bendriesiems reikalams.  

Dėl efektyvesnės veiklos, geresnių ir patogesnių sąlygų vartotojams ir darbuotojams 

sudarymo bei siekiant išvengti kai kurių funkcijų dubliavimosi – visuotiniame viešosios 

bibliotekos darbuotojų susirinkime vėl diskutuota apie struktūrinius pakeitimus viešojoje 

bibliotekoje 2018 metais. Planuojama sujungti 3 skyrius: Informacijos, mokymo ir 

dokumentavimo, Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros ir įkurti Vartotojų aptarnavimo centrą. 

 

 

 

Rajono bibliotekų išsidėstymo schema ir atstumai kilometrais 

 

 Nestacionarinis aptarnavimas   

Mobilios bibliotekos aptarnaujamas mikrorajonas – 21 kaimas, kuriame gyvena 2165 

gyventojai. Mobilios bibliotekos fondas – 2514 fiz. vnt. įvairių dokumentų, fonoteka ir žaisloteka. Per 

2017 m. mobilios bibliotekos fondas papildytas 199 egz. naujų knygų, o nurašyta – 394 egz. 

dokumentų. Čia prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai. 
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2017 metais mobili biblioteka aptarnavo skaitytojus kiekvieną mėnesį nuo 1 iki 15 dienos (2 

savaites). Bibliobusas važiavo po kaimus ir skaitytojus aptarnavo tik 43 (2016 m – 86) dienas.  Dėl 

bibliobuso remonto (bibliobuso gamybos metai – 1995) ir darbuotojų ligos bei atostogų –  mobili 

biblioteka nevažiavo 64 (2016 m. – 20) dienas, todėl nebuvo pilnai išnaudotos mobilios bibliotekos 

galimybės  dirbti efektyviai, nors mobili biblioteka teikė ir knygnešystės paslaugas (pristatė 

skaitytojams knygas į namus). Per 2017 metus  sutelkti 156 vartotojai (2016 m. - 196 vartotojai; 2015 

m. – 187 vartotojai), apsilankymų – 1146 (2016 m. – 1725; 2015 m. – 1256), jiems išduota 1544 egz. 

(2016 m. - 3405 egz.; 2015 m. – 2204 egz.)  dokumentų.  

Kitų nestacionarių bibliotekų rajone nėra. 

 

 Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas 

Daugiausia neįgalių žmonių gyvena mobilios bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje, kur veikia Lavėnų 

socialinės globos namai  (aptarnauja Mobili biblioteka). Su regėjimo negalia viešosios bibliotekos 

paslaugomis naudojosi 15 skaitytojų, kurie per metus apsilankė 64 kartus. Jiems buvo išduota 188 egz. 

garsinių knygų.  Biblioteka, palaikydama ryšius su silpnaregių sąjunga, kvietė jos narius į bibliotekoje 

organizuojamus renginius, kuriuose jie  noriai dalyvavo. 2017 metais lapkričio mėn. viešojoje  

bibliotekoje Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Klaipėdos krašto atstovybės nariai 

surengė meninę akciją „Muzika tamsoje“. Jos metu žiūrovai dalyvavo užrištomis akimis, kad galėtų 

pajusti nereginčio pasaulį. Renginio metu atlikėjai dainavo klasikines dainas, naudojo aromaterapiją. 

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

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

leidiniais. 

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

ugdymu. Organizuojami bendri renginiai. Jau tradicija tapo kasmet, gegužės mėnesį rengti Gerumo 

dieną, renginius ir veiklas, skirtas Europos dienai paminėti kartu su Pasvalio specialiąja mokykla ir 

kitomis įstaigomis, dirbančiomis su neįgaliaisiais, socialinės atskirties žmonėmis, specialių poreikių 

vaikais ir našlaičiais. Suorganizuota teatralizuota šventė Miesto aikštėje, skirta Europos dienai. Tęsiant 

vaikų kūrybos parodų ciklą „Pristatome save“ rengiamos auklėtinių  parodos bibliotekoje: antrus metus 

savo piešinius eksponuoja užimtumo centro „Viltis“ lankytojas Tomas Šernas, 2017 m. surengęs 

perskaitytų knygų iliustracijų parodą „Su gimtadieniu, Kake Make“, centro lankytoja Kristina Bliutaitė 

su atvirukų paroda „Širdį čia sudėjau...“,  Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centro 

lankytojai bei Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai rengia savo piešinių parodas. Šių įstaigų 
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auklėtiniai noriai dalyvauja bibliotekoje vykstančiuose renginiuose: edukaciniuose užsiėmimuose 

„Surask lobį“, „Nesibaigianti vaikystės šalis su A. Lindgren“, „Kartu su biblioteka“ ir kt., garsiniuose 

skaitymuose, protmūšiuose, karaokėje, filmukų peržiūrose. Kasmetinėje Amatų mugėje-parodoje 

„Antras daiktų gyvenimas“, pristatė savo darbus, sukurtus iš antrinių žaliavų, dalyvavo Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus projekto 

„ETNO kilimas“ pristatymuose. Vyko garsiniai knygelių skaitymai, žaidimų valandos su darželio 

„Žilvitis“, užimtumo centro „Viltis“ lankytojais ir Grūžių vaikų globos namų auklėtiniais. Taip pat jie 

dalyvavo Sigutės Ach edukacinėse dirbtuvėse „Spalva ir vaizduotė“, kuriuose vedė dailininkė S. Ach. 

Vaikų literatūros skyriaus darbuotojai lankėsi užimtumo centre „Viltis“ ir išbandė naują užsiėmimą – 

būsimų kalėdinių dirbtuvėlių veiklas: skaitė Indrės Povilonytės knygą „Didžiosios tvoros paslaptis“ ir 

kūrė sniego paukštelius iš popierinių servetėlių. Taip pat lankėsi specialiojoje mokykloje, kur vyko 

edukacinis užsiėmimas apie naminių gyvūnų auginimą ir priežiūrą ir kūrė katinėlius iš popieriaus, kurie 

„apsigyveno“ skaityklos lentynose.  

            Savanoriai knygnešiai talkino bibliotekai aptarnaujant senyvo amžiaus, neįgalius skaitytojus 

namuose. Praėjusiais metais rajono bibliotekos turėjo 206 knygnešius (2016 m. – 208 knygnešius), kurie 

lankė  272 skaitytojus. Jiems išduota  9199 knygų, žurnalų, laikraščių, garsinių įrašų. Daugiausiai 

knygnešių turi Saločių kaimo biblioteka – 31, Raubonių, Jurgėnų, Meškalaukio, Pušaloto, Tertirvinų 

bibliotekos po 10 knygnešių, nes  šių bibliotekų aptarnaujamas mikrorajonas yra didesnis.  Atsirado dar 

viena knygnešių kategorija – tai kaimo bibliotekininkės, kurios iš viešosios bibliotekos veža knygas 

savo skaitytojams. 2017 m. savo skaitytojams jos pristatė 1800 egz. knygų. 

Knygnešių ir jų aptarnaujamų vartotojų bei literatūros išduotiems rodikliai išlieka stabilūs nors ir  

išaugus bibliotekos paslaugų įvairovei, ieškant įvairesnių vartotojų aptarnavimo formų, keitėsi ir 

nestacionarinis vartotojų aptarnavimas. Vienai bibliotekai vidutiniškai teko 6 knygnešiai, vienas 

knygnešys vidutiniškai aptarnavo 1,3 skaitytojo, vidutiniškai jiems išdavė po 33 dokumentus. 

 

II. FONDO BŪKLĖ IR ORGANIZAVIMAS  

Rajono bibliotekose yra sukauptas  257688 fiz. vnt. dokumentų fondas. Lyginant su 2015 m.,  

fondas sumažėjo 1809 fiz. vnt. dokumentų. Fondai mažėja todėl, kad gaunamas finansavimas 

neleidžia pakankamai papildyti bibliotekų fondų ne tik knygomis, bet periodiniais leidiniais. Nors 

bendras pavadinimų skaičiaus didėjimas yra nemažas, tačiau atskiruose bibliotekos padaliniuose 

dokumentų pavadinimų irgi mažėja. 
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 Iš viso rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

Joniškėlio 

miesto 

biblioteka 

Gauta egz.   8347 2821 4874 652 

Nurašyta  egz. 12321 3372 7854 1095 

Fondo dydis 2017-01-01 253714 85206 153546 14962 

Bibliotekos fondo judėjimas 

 

 

 Fondo dydis Grožinė 

literatūra 

Šakinė literatūra 

(be periodikos) 

Periodiniai 

leidiniai 

Fiz. vnt. Pavad. 

sk. 

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

Viešojoje 

bibliotekoje 

85206 48695 36525 42,9 34769 40,8 13912 16,3 

Joniškėlio m. 

bibliotekoje 

14962 14053 8632 57,7 5605 37,5 725 4,8 

Kaimo bibliotekose 153546 20494 105742 68,9 41988 27,3 5816 3,8 

Iš viso  

sistemoje 

253714 54439 150899 59,5 82362 32,5 20453 8,0 

Fondo sudėtis fiz. vnt. ir proc. 

 

Mobilios bibliotekos fondą sudaro 2514 fiz.vnt. dokumentų. Iš jų: 

- grožinė literatūra – 1685 fiz.vnt. (67,0%) 

- šakinė literatūra (be periodinių leidinių) – 513 fiz.vnt. (20,4%) 

- periodinių leidinių – 316 fiz.vnt. (12,6%). 

Iš viso sistemoje yra informacinės literatūros – 7624 fiz.vnt. (arba 3,00% viso fondo). 

Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 5201 fiz.vnt. 

Joniškėlio m. bibliotekoje – 471 fiz.vnt. 

Kaimo bibliotekose – 1952 fiz.vnt. 

Fondo sudėtis, lyginant su 2016 metais  keitėsi nežymiai: 0,19% padidėjo  knygų ir tęstinių 

leidinių, 0,16% sumažėjo periodinių leidinių.   
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Fondo sudėtis, lyginant su 2016 metais, keitėsi nežymiai.  

 

 

 

 

Aprūpinimas dokumentais: 

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 10,1 fiz. vnt.: 

rajono savivaldybės VB – 12,5 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 7,5 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 9,4 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka dokumentų – 35,7 fiz. vnt.: 

rajono savivaldybės VB –  fiz. 42,9 fiz. vnt..  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 24,5 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 34,1 fiz. vnt.  

Vienam vartotojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,30 fiz. vnt.  

rajono savivaldybės VB – 0,81 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,18 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 0,07 fiz. vnt.  

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

rajono savivaldybės VB – 0,06 fiz. vnt.  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,01 fiz. vnt.  

kaimo bibliotekose – 0,01 fiz. vnt.  

 

 

89,70% 

0,83% 

0,04% 0,06% 

0,01% 0,08% 8,06% 

0,41% 
0,80% 

Knygos ir tęstiniai leidiniai Garsiniai ir regimieji dokumentai

Kartografiniai dokumentai Natos

Vaizdiniai dokumentai Elektroniniai dokumentai

Periodiniai leidiniai Rankraščiai

Kiti dokumentai
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Dokumentų gautis 

2017 metai, kaip ir daugelis praėjusių metų, bibliotekos fondų komplektavimui nebuvo sėkmingi: 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2017 metams fondų komplektavimui skyrė 20068,00 

eurus ( iš jų: 19918,00 eurų buvo skirta spaudinių, 150,00 eurų - garso, vaizdo ir elektroninių 

dokumentų įsigijimui).  Periodinių leidinių prenumeratai Pasvalio rajono savivaldybė  skyrė tik 

9000,00 eurus.  

 1. Per metus gauta 8347 fiz. vnt. dokumentų (1814 naujų pavadinimų) už 38785,11 Eur. 

Inventorinamų dokumentų įsigyta 6564 fiz. vnt.  ( 1802 pavad.) už 28680,35 Eur. 

Pagal finansavimo šaltinius gauta:  

iš Valstybės lėšų – 3125 fiz. vnt. už 20579,45 Eur (iš Kultūros ministerijos lėšų įsigyta 3080 fiz. 

vnt. dokumentų už 20068,00 Eur); 

iš savivaldybės lėšų - 1631 fiz. vnt. dokumentų už 9623,26 Eur; 

gauta paramos – 633 fiz. vnt. už 560,11 Eur; 

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

dengimai ir kt.) – 2958 fiz. vnt. inventorinamų dokumentų už 8022,29 Eur. 

 

Pagal dokumentų rūšis įsigyta fiz. vnt. 

 Gauta iš viso Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros (be 

periodikos) 

Periodinių 

leidinių 

 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. 

Fiz. 

vnt. 

Pavad. 

sk. / iš 

jų 

naujų 

Iš viso VB 

 sistemoje 
8347 1814 4592 935 1972 867 1783 82/12 

Viešojoje 

bibliotekoje 
2821 1572 1034 825 973 735 814 80/12 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 
652 473 371 344 139 127 142 17/0 

Kaimo 

bibliotekose 
4874 1046 3187 677 860 369 827 10/0 

 

Lyginant su 2016 metais, gauta 1176 fiz. vnt. mažiau.  

 

Vienam gyventojui dokumentams įsigyti teko lėšų – 1,54 Eur. 

 Iš jų: 

Kultūros ministerijos lėšos – 0,79 Eur; 
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Savivaldybės skirtos lėšos periodinių leidinių prenumeratai ir nemokamai perduoti 

dokumentai – 0,38 Eur; 

Kiti šaltiniai – 0,34 Eur; 

Vidutinė pirkto naujo inventorinamo dokumento kaina – 6,51 Eur. 

Jau daugelį metų besikartojantis lėšų stygius fondų komplektavimui didele dalimi nulemia 

tai, kad fondai nuvertėja  ne tik kiekybine, bet, kas ir yra svarbiausia, kokybine prasme. Ypač savo 

kokybinę vertę ir skaitytojų poreikių atitikimą praranda kaimo bibliotekų fondai. Bibliotekai, 

nebeišgalinčiai nupirkti naujų, vartotojų poreikius atitinkančių leidinių,  kyla grėsmė prarasti 

pagrindinę savo funkciją: išsaugoti rašytinį paveldą ir skatinti skaitymą, sudaryti sąlygas 

visuomenės savišvietai ir savikūrai.  

Pasvalio rajono savivaldybė jau keletą metų skiria nepakankamai lėšų periodinių leidinių 

prenumeratai. Nuo susidariusios padėties gelbsti Spaudos, radijo ir televizijos fondas 

užprenumeruodamas bibliotekai 42 pavadinimų periodinius leidinius. 

 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,33 fiz. vnt. 

rajono savivaldybės VB – 0,41 fiz. vnt. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 0,32 fiz. vnt. 

kaimo bibliotekose – 0,29 fiz. vnt. 

Vienam vartotojui tenka naujai gautų dokumentų – 1,17 fiz. vnt. 

rajono savivaldybės VB – 1,41 fiz. vnt. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 1,06 fiz. vnt. 

kaimo bibliotekose – 1,08 fiz. vnt. 

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde – 3,28 

rajono savivaldybės VB – 3,31 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 4,35 

kaimo bibliotekose – 3,17 

Dokumentų nurašymas 

Iš viso nurašyta  12321 fiz. vnt. dokumentų 750 pavad. (inventorinamų – 10262 fiz. vnt., 

periodinių leidinių – 2046 fiz. vnt., grupuojamųjų dokumentų – 13 fiz. vnt. 

Iš jų:  

rajono savivaldybės VB – 3372 fiz. vnt.  1086 pavad. 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 1095 fiz. vnt. 970 pavad.  

kaimo bibliotekose – 7854 fiz. vnt. 311 pavad. 
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Dokumentų nurašymo priežastys įvairios: 

susidėvėję dokumentai – 9951 fiz.vnt. (80,8 %) 

vartotojų prarasti dokumentai – 59 fiz. vnt. (0,5 %) 

perduoti į mainų fondą – 60 fiz. vnt. (0,05  %) 

dėl kitų priežasčių (trūksta patikrinus fondus ir kt.) –205 fiz. vnt. (1,6  %) 

periodiniai leidiniai, pasibaigus saugojimo laikui – 2046 fiz. vnt. (16,6 %) 

Nurašyta 3974 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu gauta.  Tai paaiškinti galima tuo, kad 

daug susidėvėjusių ir nepaklausių dokumentų nurašyta siekiant pagerinti fondų kokybę. Dėl to 

nurašytos neturinčios jokios išliekamosios vertės, daugelį metų neskaitomos knygos. 

 

Fondo naudojimas 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,17 

rajono savivaldybės VB – 1,73 

Joniškėlio miesto bibliotekoje – 1,60 

kaimo bibliotekose – 0,82 

Fondo apsaugos klausimai 

Metų eigoje fondai patikrinti Diliauskų, Mikoliškio, Saločių, Krinčino, Norgėlų, Daujėnų, 

Jurgėnų  kaimo bibliotekose, Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriaus (buvęs Krašto 

kultūros dokumentavimo centro fondas) ir  mobilios bibliotekos fondas. Iš viso nustatytas 205 fiz. 

vnt. trūkumas (nuo 2 iki 138 fiz. vnt.).  

Mainų fondas 

Mainų fonde yra 678 fiz. vnt. dokumentų 

66,2 % mainų fondo dokumentų sudaro grožinė literatūra 

Metų eigoje mainų fondas papildytas – 60 fiz. vnt. 

Metų eigoje iš mainų fondo perduota kaimo bibliotekoms – 25 fiz. vnt.  

Nurašyta praradusių aktualumą – 86 fiz.vnt.  

Atsarginis fondas 

Atsarginiame fonde yra  652 fiz. vnt. dokumentų 

Metų eigoje fonde pasikeitimų nevyko. 

LIBIS PĮ diegimas 

 Iš viso LIBIS kompiuteriniame kataloge yra 163043 įrašai. Iš jų: 69614  dokumentų, 

93429 analizikos. Per metus LIBIS kompiuterinis katalogas papildytas 5560 įrašais. Iš jų: 1965 naujai 
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gautų dokumentų, 3595 analizikos. Reaguojant į nuolat tobulinamą Universaliąją dešimtainę 

klasifikaciją (UDK), bibliotekos kataloge esančių dokumentų senieji indeksai keičiami naujais.  

2017 metais LIBIS SAP buvo įdiegtas Grūžių, Jurgėnų, Kiemėnų, Meškalaukio, Raubonių, Tetirvinų 

ir Žadeikonių  kaimo bibliotekose. Dabar automatizuotai aptarnaujami skaitytojai viešojoje, 

Joniškėlio m. ir 16 kaimo bibliotekų. Liko 15 kaimo bibliotekų, kuriose reikia įdiegti SAP. 

    

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Rajono gyventojų skaičius 

   Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. Pasvalio rajone gyveno 24,8 tūkst. 

nuolatinių gyventojų. Pasvalio mieste – 6800 tūkst., Joniškėlio mieste – 887 (bibliotekos 

aptarnaujamas mikrorajonas –1996), kaimo vietovėse – 17113 gyventojai. Kaimo bibliotekų 

darbuotojai pateikia seniūnų pasirašytas pažymas su seniūnijose gyvenančių žmonių skaičiais, kurie 

nežymiai skiriasi nuo Statistikos departamento, todėl bibliotekinio gyventojų aptarnavimo rodikliai 

skaičiuojami vadovaujantis seniūnijų pateiktais duomenimis (rajone – 25121 gyventojų).  

       Vidutinis gyventojų skaičius rajone, tenkantis vienai bibliotekai 752,  kaime – 526. 

 

Rajono gyventojų sutelkimo į vartotojus procentas 

 2017 2016 

Rajone 28,6 28,3 

Pasvalio mieste 29,2 30,3 

Joniškėlio m. bibliotekoje 30,7 32,6 

Kaimo bibliotekose 27,6 27,0 

       Lyginant su 2016 m. gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas išlieka stabilus, labai 

nežymiai padidėjo  kaimo bibliotekose, sumažėjo Joniškėlio m. bibliotekoje. Didžiausias gyventojų 

sutelkimo į bibliotekas procentas yra Gulbinėnų (50%), Norgėlų (47 %), Grūžių (46%), Pumpėnų 

(40%), kaimo bibliotekose. Mažiausias – Valakėlių (14%), Mikoliškio (14%), Žilpamūšio (16%), 

Namišių (16,7%) kaimo bibliotekose. Namišių, Valakėlių, Žilpamūšio kaimo bibliotekos  dirba 0,25 

etato arba 10 valandų per savaitę, Mikoliškio kaimo biblioteka – 0,5 et., tačiau metų eigoje keitėsi 

darbuotojai ir tai turėjo įtakos kiekybiniams rodikliams. 

Registruotų vartotojų skaičius 

 Registruoti vartotojai Perregistruoti Naujai užregistruoti 

 2016 2017 Skirtuma

s 
2016 2017 Skirtuma

s 
2016 2017 Skirtu

mas 

VB 2123 1987 -136 1873 1777 -96 250 210 -40 
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Joniškėlio m. 

bibliotekoje 

670 611 -59 621 558 -63 49 53 +4 

Kaimo bibliotekose 4505 4501 -4 4078 4091 +13 427 410 -17 

Rajono SVB 7298 7099 -199 6572 6426 -146 726 673 -53 

 

Lyginant su 2016 m. registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 199 arba 2,7 proc. Kasmetinį bendrą 

pagrindinių rodiklių mažėjimą lemia prastėjanti demografinė situacija (neigiamas mirčių ir gimimų 

balansas, emigracija tiek į užsienį, tiek į didžiuosius miestus. Ataskaitiniais metais rodiklių mažėjimą 

lėmė Bibliobuso prastovos, nes dėl techninių problemų (bibliobuso gamybos metai – 1995) ir 

darbuotojų ligos jis važiavo tik 20 dienų. Žymiai išaugo virtualių lankytojų skaičius – 32857 ir išduotis: 

kaimo ir miesto bibliotekos ieškojo papildomo rėmimo periodikai, knygoms, organizavo  įvairias 

akcijas. Bendruomenės, ūkininkai, verslininkai, rėmėjai, organizacijos dovanojo bibliotekoms 

periodinius leidinius ir knygas.  

Apsilankymų skaičius ir lankomumas 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio 

miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

Vidutinis 

lankomumas 

2017 metai 216038 63281 16195 136562 30,4 

2016 metai 218899 66296 16716 135887 29,9 

2015 metai 206953 62934 15557 128462 27,8 

2014 metai 211887 62377 17379 132131 28,3 

2013 metai 228518 63343 19522 145653 29,2 

Skirtumas -2861 -3015 -521 +675 +0,5 

 

Vidutinis lankomumas: 30,4 (2016 m. – 29,9; 2015 m. – 27,8; 2014 m. – 28,3; 2013 m. – 29,1) 

Viešojoje bibliotekoje – 31,8 (2016 m. –  31,2; 2015 m. – 28,4; 2014 m. – 29,1; 2013 m. – 28,4) 

Miesto bibliotekoje – 26,5 (2016 m. – 24.9; 2015 m. – 23,0; 2014 m. – 27,3; 2013 m. – 29,7) 

Kaimo bibliotekose – 30,3 (2016 m. – 30,1; 2015 m. – 28,4; 2014 m. – 28,1; 2013 m. – 29,2) 

Išduotis 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2017 metai 298286 147785 24011 126490 

2016 metai 296334 146395 24243 125696 

2015 metai 282676 141274 22045 119357 

2014 metai 292716 143842 23810 125064 

2013 metai 300671 143147 27173 130351 
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Skirtumas +1952 +1390 -232 +794 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2017 metai 142166 41718 15322 85126 

2016 metai 152515 44519 16573 91423 

2015 metai 141013 39727 16273 85013 

2014 metai 148126 39429 17382 91315 

2013 metai 154386 40108 19076 95202 

Skirtumas -10349 -2801 -1251 -6297 

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

 Rajone Viešojoje 

bibliotekoje 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

Kaimo 

bibliotekose 

2017 metai 156120 106067 8689 41364 

2016 metai 143819 101876 7670 34273 

2015 metai 141663 101547 5772 34344 

2014 metai 144590 104413 6428 33749 

2013 metai 146285 103039 8097 35149 

Skirtumas +12301 +4191 +1019 +7091 

 

Į namus išduota  48 proc.  (2016 m. – 51,4 proc. ; 2015 m. – 49,9 proc., 2014 m. – 50,6  proc., 2013 

m. – 51,3 proc.)  nuo bendros išduoties,  

 vietoje –  52 proc. (2016 m. – 48,5 proc.; 2015 m. – 50,1 proc., 2014 m. – 49,4  proc., 2013 m. 48,7 

proc.) 

Viešojoje bibliotekoje į namus išduota –  28,2 proc. (2016 m. – 30,4 proc.; 2015 m. – 28,1 proc.; 2014 

m. – 27,4 proc., 2013 m. –28,0 ), vietoje – 72 proc. (2016 m. – 69,5 proc.; 2015 m. – 71,8 proc.; 2014 m. – 

72,6 proc., 2013 m.– 72,0). 

Joniškėlio miesto bibliotekoje į namus išduota –  64 proc. (2016 m. – 68,3 proc.; 2015 m. – 73,8 

proc.; 2014 m. – 73,0 proc., 2013 m. – 70,2 proc.), vietoje –  36 proc. (2016 m. – 31,6 proc.; 2015 m. – 

26,2 proc.; 2014 m. – 27,0 proc.,2013 m. –29,8proc.).  

Kaimo bibliotekose į namus išduota –  67 proc. (2016 m. – 72,7 proc.; 2015 m. – 71,2proc., 2014 m. – 

73,0 proc., 2013 m. – 73,0 ), vietoje –  33 proc. ( 2016 m. – 27,2 proc.; 2015 m. – 28,8 proc., 2014 m. – 

27,0 proc., 2013 m. – 27,0). 
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Grožinės, šakinės literatūros ir periodinių leidinių išduotis 

 (vnt. ir proc. nuo bendros išduoties) 

 Grožinė Proc. Šakinė * Proc. Periodika Proc. 

VB 29330 19,8 22407 15,2 96048 65,0 

Joniškėlio m. b-koje 9316 38,8 2377 9,9 12318 51,3 

Kaimo bibliotekose 50633 40,0 5844 4,6 70013 55,3 

Rajono SVB 89279 30,0 30628 10,3 178379 60,0 

*Šakinės literatūros išduoties rodikliai be periodinių leidinių  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo naudojimas 

Bendras fondo apyvartos rodiklis – 1,17 

Viešojoje bibliotekoje – 1,73 

Joniškėlio miesto bibliotekoje –  1,6 

kaimo bibliotekose – 0,8 

Vidutinis skaitomumas 

bendras rajone –   42 proc. (2016 m. – 40,6; 2015 m. – 38,1, 2014 m. – 39,1; 2013 – 38,4) 

viešojoje bibliotekoje –  74 proc. (2016 m. – 68,9; 2015 m. – 63,7, 2014 m. – 67,1; 2013 – 64,2) 

Joniškėlio miesto bibliotekoje –  39 proc. (2016 m. – 36,1; 2015 m. –  32,6, 2014 m. – 37,4; 2013 – 

41,3) 

kaimo bibliotekose –  28 proc. (2016 m. – 27,9 ; 2015 m. – 26,4, 2014 m. – 26,6; 2013 – 26,3) 

 

89279 

30628 

178379 

Išduotis rajono SVB 

grožinė

šakinė

periodika
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Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

iš viso rajone –   430 (2016 m. – 424; 2015 m. – 415, 2014 m. – 411, 2013 m. – 409) 

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

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

kaimo bibliotekose –  327 (2016 m. – 321; 2015 m. – 309, 2014 m. – 307, 2013 m. – 320) 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius rajono bibliotekose 

Visos rajono bibliotekos, įskaitant ir mobiliąją, kompiuterizuotos.  2017 metais bibliotekose  

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

 Vartotojams Darbuotojams 

 2016 2017 2016 2017 

Viešojoje bibliotekoje 26 25 34 33 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

10 10 2 2 

Kaimo bibliotekose 119 117 32 32 

Rajone 155 152 68 67 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

Prieiga ir sąlygos 

   Per praėjusius metus viešoji ir Joniškėlio miesto bibliotekos skaitytojus aptarnavo pirmadieniais 

– penktadieniais nuo 10 iki 18 val., šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. Paskutinis mėnesio penktadienis – 

Švaros diena. Iš viso vartotojai buvo aptarnaujami 302 darbo dienas  per metus  arba 47 val. per 

savaitę.  

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

ir Joniškėlio m. bibliotekose), buvo skirtingas, priklausomai nuo etato dydžio.  

40 val. per savaitę dirbo 5 kaimo bibliotekos, 

30 val. per savaitę  – 11 kaimo bibliotekų,  

20 val. per savaitę – 12 kaimo bibliotekų,  

10 val. per savaitę – 4 kaimo bibliotekos. 

 TBA 

               Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų vartotojai TBA paslaugomis nesinaudojo. Kadangi 

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

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

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

paslaugomis. 
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 Renginiai 

 Iš viso Kompleksi

niai 

Žodiniai Vaizdiniai Lankytojų 

skaičius 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

VB 242 291 94 114 86 100 62 77 20081 20480 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

75 68 6 9 44 28 25 31 2157 1777 

Kaimo bibliotekose 735 793 125 168 248 242 362 383 21679 24174 

Rajone 1052 1152 225 291 378 370 449 491 43917 46431 

 

 Iš viso renginiuose dalyvavo 46431 lankytojų, t.y. 21,5 proc. visų apsilankiusiųjų bibliotekose 

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

2017 metais M. Katiliškio viešoji biblioteka ir jos padaliniai  įvairiais renginiais minėjo  

Bibliotekos 80-metį, buvo sudaryta Bibliotekos 80-mečio renginių programa.  Daugiausia dėmesio  

skyrėme bibliotekų lankytojams.  Organizavome  renginius, plėtojome tradicines ir kūrėme naujas 

virtualias ir interaktyvias paslaugas, siekėme gerinti bibliotekos paslaugų įvairovę, kokybę, didinti 

prieinamumą, pasiekiamumą. Organizuojant jubiliejinius bibliotekos  renginius daug padėjo ir talkino 

bibliotekos globėjai rajono meras Gintautas Gegužinskas, radistas, radijo ir televizijos laidų vedėjas 

Jonas Nainys bei bibliotekos partneriai. 

                        Įvairiais renginiais rajono bibliotekos minėjo  Lietuvių kalbos kultūros, Tautinio kostiumo ir 

Piliakalnių, rašytojų Ievos Simonaitytės, A. J. Greimo, K. Bradūno metus, kitas valstybines šventes, žymių 

krašto žmonių jubiliejus.   

 Organizavome ir dalyvavome Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių savaitės 

renginiuose, vyko diskusijos, susitikimai, filmų peržiūros, mokymai,  rengtos meno bei dokumentų 

parodos, įvairios akcijos. 

Renginiai, skirti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 80-mečiui: 

 Vasario ir kovo mėnesiai buvo labai dosnūs renginiais: 

  Renginys, skirtas kraštiečiui, tautos šaukliui, iškiliajam poetui Bernardui Brazdžioniui 110-ųjų 

gimimo metinių proga. Renginyje skambėjo poeto eilės – ir skaitomos, ir dainuojamos. Pasvalio Petro 

Vileišio gimnazijos moksleiviai pristatė meninę poeto gyvenimo ir kūrybos apžvalgą (mokytojos 

Regina Grubinskienė ir Vitalija Indrišionienė). Gimnazistės Jovilė Kazilevičiūtė ir Samanta Giedraitytė 

parodė savo kūrybos filmą apie poeto atminimo įamžinimą Pasvalio krašte. Prisiminimais dalijosi poetą 

po Pasvalio kraštą lydėję tuometinis Kultūros skyriaus vedėjas Vidutis Lauraitis ir fotografas, filmų 



 20 

kūrėjas Jonas Jakimavičius. Fotografas J. Jakimavičius surengė viktoriną apie poetą ir nugalėtojams 

dovanojo savo fotografijas. Dainininkė Irena Bražėnaitė skaitė  eilėraščius ir padainavo dainų.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje veikė parodų ciklas „Bernardo Brazdžionio 

asmenybės atskleisties ženklai fotografijose ir dokumentuose“. Konferencijų salėje esančioje 

parodoje „Sugrįžimas į Tėvynę“ lankytojai galėjo pamatyti J. Jakimavičiaus užfiksuotas akimirkas iš 

poeto apsilankymų Pasvalio krašte 1989 m. ir 1991 m. Paroda „Šimtą metų aš gyvensiu“ atskleidė 

Vytės Nemunėlio kūrybą, buvo eksponuojami vaikų piešinėliai ir nuotraukos iš poeto viešnagių 

Žadeikių mokykloje. Krašto galerijoje veikė dokumentų ir fotografijų paroda „Nuo tėviškės iki 

grįžtančio pavasario balsų“ supažindinusi su poeto leidiniais ir biografija. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Akimirkos iš renginio, skirto poetui B. Brazdžioniu 

  Rimanto Kuprio knygos „Saugoti amžiams. Mūsų šeimos tremties istorija“ pristatymas. 

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai. Dalyvavo knygos autorius Rimantas Kuprys ir knygos literatūrinis 

konsultantas, Nepriklausomybės akto signataras, lietuvių literatūros klasikas Kazys Saja. 

Susirinkusiems pasvaliečiams rašytojas Kazys Saja sakė, kad knyga „Saugoti amžiams“ skirta ne 

skausmui sužadinti. Priešingai – rašytojas tikisi, kad knygoje papasakota jo redaguota tremtinių Kuprių 

istorija mokys džiaugtis gyvenimu ir išlikti optimistais net ir dideliuose gyvenimo sunkumuose. 
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Knygos autorius Rimantas Kuprys papasakojo skaudžią savo šeimos tremties istoriją. Ypatingą dėmesį 

skyrė tremtyje gimusiam broliui Pauliui Kupriui. Jis buvo talentingas smagių paveikslėlių kūrėjas. 

Žiūrint į anksti mirusio Pauliaus Kuprio meną sunku patikėti, kad jis savo spalvingus piešinius piešė 

mirtinos ligos patale. Pauliaus Kuprio iliustracijos vėliau papuošė ne vieną vaikams skirtą knygą ir yra 

profesionalių menininkų vertinamos iki šiol.  

Knygos autoriaus pusbrolis Kazys Kuprys papasakojo šeimos istoriją. Knygos literatūrinis 

konsultantas, rašytojas Kazys Saja pasistengė, kad iš archyvų prikelti tremtinių Kuprių bei jų Sibiro 

draugės amerikietės Gertrūdos balsai neštų visiems viltį ir tikėjimą žmogaus tvirtybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Rašytojas Kazys Saja ir knygos autorius Kazys Kuprys 

Renginys „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio lietuvių literatūros muziejaus diena 

Pasvalio bibliotekoje“, skirtas poeto B. Brazdžionio 110-ųjų gimimo metinių paminėjimui. Dalyvavo 

poetė, prozininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, Bernardo Brazdžionio literatūros 

premijos laureatė Aldona Ruseckaitė. Pranešimo tema „Bernardas Brazdžionis grįžta į Tėvynę“. 

Pranešėja Aldona Ruseckaitė išsamiai papasakojo kaip ir koks poeto Bernardo Brazdžionio literatūrinis 

ir memorialinis palikimas (knygos, rankraščiai, laiškai ir pan.) atkeliavo iš tolimosios Kalifornijos į 

Lietuvoje esantį Maironio lietuvių literatūros muziejų. Pranešimą „Mes atveriam senų legendų klėtį...“ 

pristatė Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė. Papasakojo, kokius 

išskirtinai reikšmingus ir unikalius poeto B. Brazdžionio dokumentus saugo Maironio lietuvių 

literatūros muziejus. Pranešimo pabaigoje pranešėja padarė išvadą, kad gausioje poeto palikimo 

medžiagoje atsiskleidžia Bernardas Brazdžionis – žmogus, poetas, visuomenininkas, mylintis vyras, 

rūpestingas tėvas ir senelis, švelniai vadinamas Tėtuku, humoru trykštantis bičiulis ir kaimynas, jautrus 

brolis ir artimas giminaitis. 

Konferencijos paskutinį pranešimą „Vytė Nemunėlis – vaikų poezijos klasikas“ perskaitė vaikų 

literatūros muziejaus skyriaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė. Apžvelgė poeto B. Brazdžionio kūrybą 

vaikams.  
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„Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio lietuvių literatūros muziejaus diena Pasvalio 

bibliotekoje 

 

Kovo mėn. Pasvalio bibliotekoje lankėsi legendinis kraštietis - aktorius Regimantas Adomaitis su 

autobiografine  knyga „Smėlio pilys: vaidmenys, tekstai, laiškai“. Drauge su aktoriumi viešėjo knygos 

sudarytoja teatrologė Daiva Šabasevičienė. 80-metį švenčiantis aktorius sveikino Pasvalio biblioteką 

su tokiu pačiu jubiliejumi ir susitikimą skyrė prisiminimams apie Pasvalio kraštą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygos „Smėlio pilys“pristatymas. Direktorė D. Abazoriuvienė, akt. R. Adomaitis ir knygos sudarytoja, 

teatrologė D. Šabasevičienė 

 

Pristatyta  rašytojo Romualdo Tinfavičiaus knyga „Nuo Juodosios jūros iki Trakų“. Kartu 

su  knygos autoriumi atvyko ir jo draugai, poetas Aleksandras Zajančauskas ir rašytojas Antanas Žilėnas. 

R. Tinfavičius trumpai apžvelgė Lietuvos karaimų literatūrinį palikimą. R. Tinfavičius pasidžiaugė, kad 

karaimų atsiradimas Lietuvoje yra glaudžiai susijęs su didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vardu. 

Apie Vytautą ir Trakus, jų grožį yra daug sukurta karaimiškų poetinių kūrinių, dainų. Savo kūrybą 

trumpai pristatė kiti atvykę svečiai.  
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Rašytojas R. Tinfavičius su draugais 

 

Antras susitikimas tądien bibliotekoje –  su kraštiečiu poetu, prozininku, publicistu, vertėju 

Mykolu Karčiausku. Kartu atvyko ir literatūros kritikė Janina Ryškutė.  Literatūros kritikė Janina 

Ryškutė apžvelgė rašytojo kūrybą, negailėdama puikaus ir nuoširdaus kūrybos įvertinimo. 

Poetas supažindino pasvaliečius su naujais eilėraščiais, kurie dar laukia eilės į spaustuvę. Toliau 

skambėjo įvairių laikotarpių, žanrų ir įvairių temų autoriaus kūryba, jo mintys apie kūrėjo misiją Žemėje 

ir apie gimtą kraštą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Literatūros kritikė J. Ryškutė ir  rašytojas Mykolas Karčiauskas                                 

 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai: 

             Per nacionalinę bibliotekų savaitę  biblioteka kvietė į renginius: 
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Nacionalinėje bibliotekų savaitėje „Tu esi biblioteka“ padėkota  geriausiems skaitytojams ir 

rėmėjams. 2017 m. viešojoje bibliotekoje geriausiais skaitytojais tapo Augustė ir Austėja Šaulytės, 

Arnas Katinas, Nijolė Stonkuvienė, o kaimo bibliotekų tarpe išrinkti geriausieji - Lukas Jovaiša, Agnė 

Strelčiūnaitė, Stefanija Blaževičiūtė. Už rėmimą padėka įteikta Pasvalio muzikos mokyklos 

bendruomenei. Geriausius skaitytojus sveikino Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros ir jaunimo 

skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė 

Danguolė Abazoriuvienė. Jiems įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos. Visiems renginio 

dalyviams padovanota ypatinga dovana - Šiaulių dramos teatro aktoriaus Vlado Baranausko 

monospektaklis „Akių sunka“, kurio keturiolika dalių - ašarų - pervedė žiūrovus per rašytojo, poeto 

vyskupo Antano Baranausko neramų gyvenimą, kuriame užteko vietos ir paklydimams, ir 

atsivertimams į Dievą, meilės pokštams, mokslui, gimtajai kalbai ir moteriai.  

 

 

 

 

 

 

 

Geriausių skaitytojų apdovanojimai                         Šiaulių dramos teatro akt. Vladas Baranauskas                           

                                                                                                 

Diskusija prie apskritojo stalo „Atnaujinta Pasvalia – vaidmuo, svarba ir ateitis“. Buvo pristatytas 

atnaujintas „Pasvalios“ portalas, sukviesti pagrindiniai partneriai (klebonas Albertas Kasperavičius, 

Paulius Petkevičius, Bronislava Lapinskaitė, Vida Stokienė, Gražvydas Balčiūnaitis, Danutė Ratinskienė, 

salotietė, istorijos mokytoja Reda Jakubonienė, Pasvalio P. Vileišio gimnazijos istorijos muziejaus 

vadovė Irena Matjošaitienė) ir įteiktos atminimo dovanėlės. 
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          Diskusija prie apskritojo stalo „Atnaujinta Pasvalia – vaidmuo, svarba ir ateitis“ 

 

 Pasvalio viešojoje bibliotekoje per nacionalinę bibliotekų savaitę viešėjo žymi kraštietė - žurnalistė, 

buvusi LRT laidų vedėja ir rengėja Algimanta Žukauskienė. Daug metų buvusi LRT veidu, žurnalistė šiuo 

metu nebedirba, tačiau ją šiltai prisimena daugelis Lietuvos televizijos žiūrovų. Apie tai liudijo ir nemažas 

pasvaliečių būrys, atėjęs į susitikimą bibliotekoje. Renginys buvo skirtas LRT 60-mečiui.  

Algimanta Žukauskienė pakvietė pasvaliečius atvirai pakalbėti apie darbą televizijoje, žvaigždės 

gyvenimą ir populiarumo kainą.  Ji pasidalijo atsiminimais apie savo darbo pradžią TV naujienų studijoje, 

jaudulį eteryje, plieskiančius prožektorius, bendravimą su žymiais diktoriais, kalbininkais, menininkais, 

režisieriais, pastangas suderinti šeimą ir karjerą ir savo kurtas aktualias laidas, kurios sulaukė pasisekimo 

žiūrovų tarpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LRT laidų vedėja ir rengėja, žurnalistė Algimanta Žukauskienė 
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Vaikų knygos šventė „Didžioji pasakų gatvė“ Joniškėlio m. bibliotekoje,  skirta nacionalinei 

bibliotekų savaitei „Didžioji pasakų gatvė“. Pasakų personažai Kakė Makė  ir Kempiniukas 

(bibliotekininkės)  vaikams papasakojo apie knygas, apie biblioteką, pasidžiaugė jaunaisiais gerais, daug 

skaitančiais, vaikais, juos apdovanojo. Vaikai davė priesaiką mylėti knygas, jų neskriausti, neplėšyti,  

neprirašinėti. 

Visų susirinkusių vaikučių laukė siurprizas: spektakliukas, pagal G. Rodari knygą "Pasakos telefonu", 

kurį padovanojo Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus ir PKC Ustukių skyriaus 

jungtinio vaikų teatro "šaKAR, maKAR" jaunieji artistai. (Vad. R. Balčiauskienė ir V. Stepanovienė). 

 

 

 

 

                                                           Renginio akimirkos  

Pumpėnų kaimo bibliotekoje  lankėsi teatro, kino ir televizijos aktorius, renginių ir TV laidų vedėjas 

Gintaras Mikalauskas. Svečias skaitė poetų Justino Marcinkevičiaus ir Ramutės Skučaitės eiles, pasakojo 

apie įsimintiną pažintį su poetu Justinu Marcinkevičiumi ir besitęsiantį bendradarbiavimą su poete Ramute 

Skučaite (paruošta kompaktinė plokštelė „Gaudom vėjus, ar gerai?“, skirta vaikams, turintiems regėjimo 

sutrikimų). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su teatro, kino ir televizijos aktoriumi, renginių ir TV laidų vedėju Gintaru Mikalausku 
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Pušaloto bibliotekoje įvyko renginys „Mūsų kraštiečiai sugrįžta“ 

 

 Susitikimas su  kraštiečiu Petru Palilioniu ir pažintis su Gino Žiemio kūrybos darbų 

paroda. Poetas P. Palilionis kalbėdamas pažėrė įdomių pamąstymų apie besikeičiančia lietuvių 

kalbos kultūrą, tarmės pabaigos ir gramatikos pradžios tarpsnį savo gyvenime ir kūryboje. 

Rašytojas trumpai apžvelgęs G. Žiemio braižą prisipažino, jog jo paties kūrybos stilius 

susiformavo gimtajame krašte, nuo kurio jis deja jaučiasi nutolęs. Atsidėkodamas rašytojas 

skaitytojams ir bibliotekai padovanojo neseniai išleistas savo kūrybos knygas. 

Apie literatą, Kauno rašytojų sąjungos narį Giną Žiemį išsamiai papasakojo ir jo kūrybą 

pristatė buvusi klasės draugė Genovaitė Kriaučiūnienė. 

Taip pat į renginį buvo atvykusi kraštietė Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės Bitės 

bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, tarp knygų lobyno besidarbuojanti per 30 metų. G. 

Petkevičaitės Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ laureatė, už krikščioniškų vertybių 

saugojimą 2006 m. tapusi pasaulio lietuvių metų moterimi. Kalbėdama  kraštietė priminė knygos 

svarbą G. Petkevičaitės-Bitės laikais, dalinosi žiniomis ir prisiminimais iš to laikmečio, iš 

Joniškėlyje gyvenusios rašytojos Bitės gyvenimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Rašytojas P. Palilionis                                                       Kraštienė A. Saladūnaitė 

 

Naujos prisiminimų apie Vandą Zaborskaitę  knygos „Ir aš ją pažinojau...“ pristatymas Vaškų V. 

Zaborskaitės bibliotekoje.  

 Prie stalelio,  uždengto profesorės Vandos Zaborskaitės staltiese, susodinti renginio svečiai ir 

pakviesti išsakyti savo prisiminimus, savo pajautimus.  Ir  tie, kurie turėjo garbės profesorę pažinti, 

bendrauti , matyti. Kalbėjo ir rašiusieji prisiminimus į tą dieną pristatomą knygą, ir tie kurie tik 

trumpai profesorę buvo sutikę savo gyvenimo kelyje, ir tik dabar turėjo progą tai visiems 

papasakoti.  
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Kalbėjo buvę studentai:  Algimantas Kaminskas, Vitalijus Šopis, Vaškų bibliotekininkė Aldona 

Oniūnienė, ir kt. Susirinkusieji daug įdomaus apie profesorę išgirdo iš jos dukros Virgilijos 

Stonytės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiminimų knygos apie V. Zaborkaitę „Ir aš ją pažinojau...“ pristatymas Vaškų V.   Zaborskaitės 

bibliotekoje. 

 

Daug įdomių renginių ir veiklų vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės metu ir kitose rajono kaimo 

bibliotekose. 

Gegužė Poezijos mylėtojams  Pasvalio krašte buvo ypatinga: žymūs poetai ir vietos literatai tądien 

susitiko bendruose poezijos skaitymuose. Vaškuose, Pumpėnuose ir Krinčine skambėjo eilės, skaitomos 

tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2017“ svečių ir Pasvalio rajono poezijos šventės „Krinčino 

verdenės“ dalyvių – literatų klubo „Užuovėja“ narių, pasvaliečių gimnazistų.  

Pasvalio krašte apsilankė  „Poezijos pavasaris 2017“ festivalio dalyviai: literatūrologas, kritikas, 

poetas Vainius Bakas, poetai ir prozininkai Julius Žėkas, Ineza Juzefa Janonė, aktorė Olita Dautartaitė, 

vertėja Nora Strikauskaitė bei poetai iš Norvegijos Inger Elisabeth Hansen ir Torgeir Schjerven. 

Atvykusius kūrėjus su pasvalietiška duona pasitiko Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos darbuotojai. 

Bibliotekos Konferencijų salėje svečiams surengtas sutikimas ir Pasvalio muzikos mokyklos mokinių 

koncertas (pianinu skambino Domas Sargevičius, akordeonu grojo Nedas Stankevičius). Atvykusius į 

molio, smegduobių ir apynių kraštą kūrėjus sveikino Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas 

Povilas Balčiūnas, Kultūros ir jaunimo skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė, bibliotekos direktorė 

Danguolė Abazoriuvienė. Svečiai paliko bibliotekos skaitytojams dovanų - „Poezijos pavasaris 2017“ 

almanachą su savo autografais. Panevėžietė rašytoja Ineza Juzefa Janonė taip pat padovanojo savo 

impresijų knygą „Galudaržės krunė“, kuriame be kitų istorijų paprašo savo tėvo gyvenimą Pumpėnuose. 
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„Poezijos pavasario 2017“ dalyviai viešojoje bibliotekoje 

Vakaras su aktoriumi Andriumi  Bialobžeskiu  Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje, kuris 

sutraukė pilną salę klausytojų. Skambėjo Justino Marcinkevičiaus eilės iš rinkinio „Viešpatie, 

nejaugi neprašvis" , ištraukos iš poeto autobiografinės knygos „Taburetė virš galvos", 

literatūrologo Valentino Sventicko citatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikimas su aktoriumi A. Bialobžeskiu 
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 Julijono Lindės-Dobilo 145 metinių minėjimas. Buvo pristatyta Juozo Brazausko knyga 

„Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje“, skirta Julijonui Lindei-Dobilui  bei Lietuvos moksleivių 

literatų „Meno kuopai“ (1922–1941). Dalyvavo autorius – pedagogas, mokytojas-ekspertas, istorijos ir 

visuomenės mokslų dėstytojas, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai“ 

laureatas Juozas Brazauskas, bibliotekininkė, visuomenininkė, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medalio „Tarnaukime Lietuvai“ laureatė Albina Saladūnaitė, aktorius, muziejininkas Donatas Juzėnas, 

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Svečiai kalbėjo apie Julijono Lindės-

Dobilo ir Meno kuopos (1921–1945) vaidmenį Panevėžyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio svečiai ir organizatoriai 

Gruodį  Pasvalį su gimtadieniu pasveikino mažieji pasvaliečiai, nupiešę  280 atvirukų ir atidarę jų 

parodą bibliotekos 3a. fojė. Pasvalį taip pat pasveikino gimnazistai surengę miesto bibliotekoje 

literatūrinę kompoziciją „Jaunimas kuria miestui“. Petro Vileišio gimnazijos lietuvių literatūros 

mokytojos Vitalijos Indrišionienės vadovaujami 1-3 gimnazijos klasių mokiniai scenoje atgaivino 

ištraukas iš klasikinių literatūros kūrinių: Sofoklio „Antigonės“, Viktoro Hugo „Paryžiaus katedros“, 

Petro Cvirkos ir Icchoko Mero apsakymų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazistų pasirodymas 
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Prieš pat Adventą, prieš didžiąsias metų šventes, bibliotekos vartotojai ir miesto gyventojai 

susirinko į biblioteką –  susikaupimo, apmąstymo apie gyvenimą valandą.  Tą šventę dovanojo 

Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, suvaidinęs vienuolį monodramoje „Tikiu visa 

apimančia tavo meile“ pagal Aldyht Morris pjesę „Damien“. Tai jaudinanti vienuolio gyvenimo 

istorija, pasakojanti apie didžią auką raupsuotųjų bendruomenėje, paaaukojęs savo gyvybę, 

padėdamas sergantiems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, suvaidinęs vienuolį monodramoje „Tikiu visa 

apimančia tavo meile“ 

 

Naktiniai skaitymai prie Pyvesos.  

     Jau devintąjį kartą Pyvesos slėnis sukvietė poezijos mylėtojus į Naktinius skaitymus prie 

Pyvesos.  Poezijos skaitymai buvo skirti krštiečio, Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 Šventė prasidėjo iškilminga G. Gumbelevičiaus ir J. Čeponytės daina ,,Aš čia, gyva“. Prie Jų B. 

Brazdžionio eilėmis prisijungė Diliauskų skaitovai ir mišrus ansamblis. Baltu žmogumi, kaip baltu 

angelu – per Pyvesos tiltą, skaitydamas poeto eiles, atėjo aktorius Petras Venslovas.  

 Į improvizuotą menę tarti žodį žengė seimo narys A. Matulas, meras G. Gegužinskas, Pasvalio 

kaimo seniūnijos seniūnas S. Triaba. Po gražių sveikinimo žodžių, po giedru rugpjūčio dangumi ėmė 

lietis eilės apie meilę, gamtą, lietuvišką žodį. Naktinius skaitymus tęsė  kraštietis J. Mališauskas. Iš 

Šiaulių atvyko V.Mickienė iš Panevėžio Jau devinti metai atvyksta V. Stunžienė. Pasvalietę Ž. Žemaitytę 

keitė Kotryna Karpavičiūtė. Kaimo dainius A.Samuolis pradžiugino paprastu, bet šmaikščiu žodžiu apie 

gyvenimo peripetijas. Šventės kulminacija – aktorius P. Venslovo ir muzikologės D. Šeškauskaitės 
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pasirodymas. Aktoriaus skaitomos eilės ir bendrine ir pasvalietiška tarme visų širdis ir jausmus pakylėjo 

iki pat debesų. Muzikologės rankoms pakluso ir kanklės, ir smuikas, ir gitara. 

         Nepastebimai nusileidus saulei, įsižiebė žibintai, o ugnies misteriją ir šokį su ugnimi 

dovanojo ugnies magai ,,Fenix“. Kol visi šventės dalyviai susižavėję stebėjo ugnies šokį, šeimininkai 

baigė virti tradicinę žuvienę ir visus pakvietė naktipiečių. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“ 

Šventiniai renginiai, skirti Bibliotekos 80-mečiui: 

 

Rugsėjo 7 d. Bibliotekos jubiliejiniai renginiai prasidėjo Vytauto didžiojo aikštėje Jaunimo šėlsmu:   

kartu su Jonu Nainiu grupe „Marabu Band“ ir kitais šėlome Pasvalio centre, o rugsėjo 8 d. su 

aktore Olita Dautartaite ir Pasvalio „Klėties“ teatru prisiminėme Pasvalio bei kitų Lietuvos 

bibliotekų istoriją.  

Jaunimo šėlsmo renginį   vedė bibliotekos globėjas Lietuvos TV ir radijo laidų vedėjas kraštietis 

Jonas Nainys. Drauge su meru Gintautu Gegužinsku ir Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros ir 

jaunimo ir reikalų skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaite  atidengas  Skaitymo suolelis ir Knygų 

namelis prie bibliotekos. Apdovanoti Bibliotekos premijos konkurso laureatai, kuriuos į sceną 

prizų atsiimti kvietė konkurso vertinimo komisijai vadovavusi Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė. Po apdovanojimų vyko vietos jaunimo grupių ir 

atskirų atlikėjų koncertas, Bibliotekos premijos literatus kalbino Jonas Nainys, skambėjo 

skaitomos jų kūrinių ištraukos. 
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Skaitymo suolelio atidengimas ir Knygų namelio pristatymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jaunimo grupė „Marabu“                                     Konkurso laureatų apdovanojimai 

 

Parodos „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ 

pristatymas. Pirmoji bibliotekos 80-mečio paminėjimo dalis. Konferencijų salėje buvo apžvelgta 

bibliotekoje veikiant dokumentų paroda „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio fone“. Į jubiliejaus šventę bibliotekininkų pasveikinti atvyko kolegos iš Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono bibliotekų, iš Latvijos Iecavos ir 

Bauskės bibliotekų, o taip pat 80-metį mininčių Kupiškio, Pakruojo, Anykščių bibliotekų, buvę 

bibliotekos darbuotojai, Pasvalio rajono švietimo ir kultūros įstaigų atstovai, Pasvalio kraštiečių bendrija 

ir jų pirmininkas fizikas Rimantas Kanapėnas, rajono literatai, bibliotekos lankytojai. Renginį vedė 

Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė, pasisakė LR Seimo narys Antanas Matulas, Anykščių L. 

ir S. Didžiulių bibliotekos direktorius Romas Kutka, Pasvalio krašto literatų klubo „Užuovėja“ narė 

Konstancija Vinkelienė, nuolatinė bibliotekos skaitytoja Toma Armonavičiūtė. 
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Parodą sudaro 20 stendų su nuotraukomis ir 80 metų jubiliejų pažyminčių Lietuvos bibliotekų 

pristatymais. Stendų nuotraukose ir aprašymuose atsiskleidžia panašus Lietuvos viešųjų bibliotekų ir 

jomis besinaudojančių žmonių nueitas kelias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodos „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ 

pristatymas 

Antroji jubiliejaus šventės dalis vyko Pasvalio krašto muziejuje, kur buvo parodytas Pasvalio 

„Klėties“ teatro spektaklis „Juodai balta kelionė laiku“ (scenarijaus autorė: Aurelija Kutkauskienė; 

režisierės: Aurelija Kutkauskienė ir Ramunė Uždavinienė). Spektaklyje du metraštininkai vertė 

bibliotekos istorijos puslapius. Baigiantis spektakliui scenoje susibūrė dabartinis bibliotekos 

kolektyvas. Padėkos raštus jiems teikė LR Seimo narys Antanas Matulas,  rajono meras Gintautas 

Gegužinskas, Kultūros ministerijos Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyr. specialistė Gražina 

Lamanauskienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičatės-Bitės bibliotekos direktorė Rima 

Maselytė. Jubiliejaus šventėje netruko nė torto su žvakutėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektaklio „Juodai balta kelionė laiku“ akimirkos 
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Jubiliejiniai sveikinimai 

 

 

Meno parodos Konferencijų salėje: 

2017 m. buvo surengtos meno darbų parodos:  

       1. dail. Arvydo Gudo darbų paroda #Tau 

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

       3.   Dailininkės Agnės Nauninkaitės paroda 

       4.  Iecavos (Latvija) tapybos mėgėjų būrelio narių paroda „Iecavai – 525 metai“ 

Kadangi 2017 metai buvo Bibliotekos jubiliejiniai metai – konferencijų salėje rengėme ir eksponavome 

istorines, kraštotyrines, literatūrines  parodas. 

        

Mokamos paslaugos 

Biblioteka teikia tokias mokamas paslaugas: LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimas bei 

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

spiralinis ir terminis dokumento įrišimas, mokymo klasės ir konferencijų salės nuoma. 

Per praėjusius metus  už mokamas paslaugas  buvo surinkta 1505,00 € (2015 m.–1046,81 €; 

2014 m.–1274 €). 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas  

Informacija apie bibliotekas buvo viešinama įprastais ir elektoriniais informavimo kanalais: 

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

amžius“, žurnaluose „Tarp knygų“, „Šiaurietiški atsivėrimai“), bibliotekos interneto svetainėse (www. 
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psvb.lt, www.pasvaliodirva.lt, www.pasvalia.lt, www.edukacija.psvb.lt, http://verslui.pasvalys.lt,  

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

2017 m. apie bibliotekas ir jų veiklą buvo išspausdinta 346 straipsniai: 11 vietinėje 

spaudoje, 7 – respublikinėje, 328 – internete.  Bibliotekos darbuotojai parengė  ir perskaitė virš 10  

pranešimų Lietuvos ir užsienio bibliotekose. Direktorės skaityti pranešimai: „Bibliotekos vieta krašto 

praeities ir dabarties kontekste, jos vaidmuo XXI amžiuje“, „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

vadovų tarptautiniai mobilumo vizitai Portugalijos bibliotekose“, „XXI amžiaus visuomenė: iššūkiai 

Lietuvos bibliotekoms“, „Viešoji biblioteka ir bendruomenė: nueiti keliai, jungiantys ryšiai ir 

bendradarbiavimo perspektyvos“. Rita Bedulytė ir Toma Mikalajūnaitė skaitė pranešimą, pristatantį 

bibliotekos vykdytą projektą „LIBR-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ Nac. Martybo Mažvydo 

bibliotekoje vykusiame nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė informacija bibliotekoms“ 

(angl. Electronic Information for Libraries, EIFL) iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ 

(angl. The Young African Library Innovators initiative, YALI) viešųjų bibliotekų inovacijų seminare.  

Bibliotekos darbuotojai dalyvavo leidžiant Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalą 

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

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

2016 metais“, elektroninė žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ versija.  

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

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

spausdinama medžiagos iš bibliotekos rankraštyno.  

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 

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

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

narė, Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, 2017 m. aktyviai 

dalyvavo žurnalų „Tarp knygų“  redkolegijos darbe.  

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

pirmininkas; 1 – dirba ir daugiafunkciniame centre. 

Rajono bibliotekininkus vienija Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pasvalio skyrius. Jo 

nariais yra 33 bibliotekininkai. 

Puoselėjami ryšiai ir su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais.  Jų dėka pildosi bibliotekos 

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

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

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

žemynų valstybių.  

http://www.pasvalia.lt/
http://www.edukacija.psvb.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
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IV. DARBAS SU VAIKAIS 

Gyventojų vaikų iki 14 metų skaičius 

Pasvalio rajone 2017 m. gyveno 3338 (2016 m. – 3488; 2015 m. – 3617) vaikų iki 14 metų 

amžiaus. Vaikų skaičius rajone kasmet mažėja. Rajono bibliotekose lankosi ir skaito 2512  (2016 m. – 

2498 m.; 2015 m. – 2694) vaikų.       

Vartotojų vaikų aptarnavimas 

Vartotojų vaikų skaičius 

 Vartotojų vaikų skaičius Vaikų proc. nuo bendro 

vartotojų skaičiaus 

 2016 2017 Skirtumas 2016 2017 

VB 711 661 -50 33,5 33,3 

Joniškėlio m. 228 203 -25 34,0 33,2 

Kaimo bibliotekose 1558 1648 +90 34,6 36,6 

Rajone 2497 2512 +15 34,2 35,4 

 

Vaikų apsilankymų skaičius ir lankomumo rodiklis 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

 2016 2017 Skirtumas 2016 2017 

VB 19928 18396 -1532 28,0 27,8 

Joniškėlio m. 8293 8334 +41 36,4 41,0 

Kaimo bibliotekose 63883 68301 +4418 41,0 44,4 

Rajone 92104 95031 +2927 36,9 37,8 

 

Išduotis vaikams fiz. vnt. ir skaitomumo rodiklis 

 Išduotis Skaitomumas 

 2016 2017 Skirtumas 2016 2017 

VB 10281 8907 -1375 14,5 13,5 

Joniškėlio m. 9102 9172 +70 39,9 45,2 

Kaimo bibliotekose 42326 41286 -1040 27,2 25,1 

Rajone 61709 59365 -2344 24,6 23,6 

 

Renginiai vaikams 

 Sparčiai besikeičiančios bibliotekos, nuolat įgyvendindamos naujas ir įvairias veiklas, skatinančias 

neatsilikti nuo vaikų poreikių, sudarė sąlygas vaikams pamėgti biblioteką,   turiningai ir įdomiai leisti 

laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla. Bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, 

susijusiomis su vaikų ugdymu, socialine globa, neformalia laisvalaikio veikla, dirbo skaitymo skatinimo 

ir teigiamo požiūrio ugdymo į jį srityje.  Buvo rašomi projektai ir gautas finansavimas suteikė galimybes 

organizuoti įdomias, inovatyvias veiklas, pasitelkiant populiarias ir pažangias technologijas, pasiūlyti 

išskirtines paslaugas, siekiant įtraukti į bibliotekos paslaugų vartotojų gretas kuo daugiau moksleivių ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvelius.  
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Toliau tęsėme veiklą, skirtą vaikų skaitymo skatinimui ir edukacijai, socialinės integracijos, 

pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimui: vyko tęstinis projektas “Literatūros dienos ir naktys 

2017: Skaitymo prieskoniai“, laimėjęs Kultūros ministerijos dalinį finansavimą, kuris leido pasikviesti į 

Pasvalį dvi puikias dailininkes, knygų iliustruotojas Sigutę Ach ir  Jūratę Račinskaitę bei linksmą 

rašytojo Tomo Dirgėlos ir aktoriaus Giedriaus Arbačiausko duetą. Įsijungėme į kitus skaitymo skatinimo 

renginius bei akcijas, regioninius projektus: Metų knygos rinkimai, akcijos „Saugaus interneto savaitė“, 

„Knygų Kalėdos“, PAVB Vaikų literatūros centro projektus „Vasara su knyga“, „Etnokilimas“ ir kt. 

Toliau vyko renginiai ir veiklos kartu su bibliotekos Jaunimo erdve „Mono arba Stereo“ – protmūšiai, 

vasaros skaitymai, karaokė, filmų peržiūros, žaidimų turnyrai ir kt.  

            Ataskaitiniais metais rajone vaikams buvo suorganizuotas 466 (2016 m. – 461; 2015 m. – 381) 

renginys: 354 kaimo bibliotekose, 32 – Joniškėlio m. bibliotekoje ir 80 – viešosios bibliotekos  vaikų 

literatūros skyriuje. 

 Vaikų literatūros skyriaus renginiai 

Praėjusiais metais vaikų literatūros skyriuje iš viso įvyko 80 renginių, iš jų: 42 kompleksiniai, 15 

žodinių ir 23 vaizdiniai. Į šį skaičių įeina ir 32 edukaciniai užsiėmimai, 10 vaikų darbų parodų, 6 

protmūšiai, 13 literatūros parodų, 10 pažintinių ir edukacinių ekskursijų vaikams ir suaugusiems, 9 

garsiniai skaitymai, kurie buvo jungiami ir prie aktualių literatūros parodų bei kitų renginių, kelios 

žaidimų popietės. Ataskaitiniais metais sėkmingai veikė 12 edukacinių programų. iš jų viena nauja, 

sukurta priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams „Surask lobį“, kuri linksma žaidimo forma, 

pasitelkiant populiarų vaikų knygų personažą, supažindina dalyvius su bibliotekos erdvėmis, joje 

esančiomis įdomybėmis, darbuotojais ir knygų fondais, vaikams skirta veikla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai su Kake Make ieško lobio... 
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Dar viena edukacinė programa „Nesibaigianti vaikystės šalis su Astrida Lindgren“ buvo iš 

pagrindų atnaujinta, papildyta nauja pažintine medžiaga, žaidimais. Ši programa buvo vykdoma beveik 

visus metus ir skirta rašytojos A. Lindgren jubiliejui. 

    Sausio mėnesį aktyviai įsijungėme ir dalyvavome akcijose „Renkame metų knygą“, 

„Mėgstamiausių 2016 metų knygų penketukas“, platinome reklamą, anketas, informaciją apie skaitytojų 

galimybes dalyvauti šiose akcijose. Surinktas anketas išsiuntėme į LNB vaikų literatūros departamentą. 

Sausio mėn. skyriuje veikė dokumentų paroda iš Vaikų literatūros skyriaus fondų „Vaikai apie laisvę“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protmūšis „Esu blaivus ir sąmoningas“ 

 

    Nuo vasario 2-os dienos šventėme mūsų kraštiečio poeto B. Brazdžionio – Vytės Nemunėlio 

gimtadienį: III aukšto fojė veikė dokumentų, fotografijų ir vaikų piešinių paroda „100 metų aš 

gyvensiu“, Vytės Nemunėlio skaityklėlėje visą mėnesį vyko akcija „Skaitau Brazdžionį“, kurios metu 

visi, atėję į mūsų erdves, galėjo išbandyti save poezijos skaitymuose. Vasario mėn. vyko  protmūšis apie 

sveiką gyvenseną Saločių bibliotekje. Garsinių knygų skaitymuose, stalo žaidimų valandėlėje lankėsi 

Grūžių vaikų globos namų auklėtiniai. Vasario 9-11 ir 13-15 dienomis Vaikų literatūros skyrius įsijungė 

į Saugesnio interneto savaitės „Nuotraukų viešinimas internete“ veiklas: individualiai konsultavo 

lankytojus apie saugų asmeninės informacijos talpinimą socialiniuose tinkluose.  

Vasario –  kovo mėn. skaitykloje vyko atviri piešimo užsiėmimai „Čia mano namai“, skirti 

Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės datoms pažymėti. Visi lankytojai buvo aprūpinti piešimo 

priemonėmis, skaitykloje galėjo išbandyti savo kūrybines galias, piešiniai kovo 11-28 dienomis buvo 

eksponuojami parodoje Vaikų literatūros skyriuje. Taip pratęsėme jau ne vienus metus vykstantį vaikų 

meninių darbų parodų ciklą „Pristatome save“: neįgaliųjų užimtumo centro „Viltis“ lankytojo Tomo 

Šaulio piešinių parodą, o nuo kovo 27 – P. Vileišio gimnazijos mokinių kūrybinių darbų parodą „Tapyba 

plastilinu ir moliniai stebuklai“; antroji Tomo Šaulio piešinių – perskaitytos knygos iliustracijų paroda 

„Su gimtadieniu, Kake Make“ bei kitos centro lankytojos Kristinos Bliutaitės atvirukų paroda „Širdį čia 

sudėjau...“. 
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    Kovo mėnesį Vaikų literatūros skyriuje lankėsi Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų 

dienos centro lankytojai, dalyvavo garsiniuose skaitymuose, spalvino mandalas, žaidė stalo žaidimus. 

Kovo mėn. vaikų literatūros  skyriuje lankėsi Darbo biržos projekto „Atrask save“ dalyviai, susipažino 

su skyriaus veikla, bibliotekininko profesija. Kovą startavo nauja edukacinė programa, kurią parengė 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja ir bibliotekos metodininkė „Surask lobį“. Pasitelkus populiarų vaikų 

knygų personažą Kakę Makę ir lobio paieškas, vaikai buvo supažindinami su bibliotekos erdvėmis, 

darbuotojų veikla, Vaikų literatūros skyriumi, lankytojų teisėmis ir pareigomis. Kovo mėn. įvyko 5 

„lobio paieškos“ Pasvalio „Svalios“, Valakėlių pagrindinės mokyklų vaikams, užimtumo centro „Viltis“ 

lankytojams, iš viso turėjome apie 90 dalyvių.  

    Balandžio mėnesį minėjome Tarptautinę vaikų knygos dieną. Beveik pusę mėnesio šventėme 

rašytojos Astridos Lindgren jubiliejų. Buvo iš pagrindų atnaujinta edukacinė programa „Nesibaigianti 

vaikystės šalis su Astrida Lindgren“, papildyta naujomis veiklomis ir edukacine medžiaga. Įvyko 5 

užsiėmimai vaikų literatūros skyriuje, Pušaloto, Diliauskų bibliotekose, be pasvaliečių juose dalyvavo 

mokiniai iš Vaškų gimnazijos, Grūžių vaikų globos namų. Iš viso Vaikų knygos savaitėje dalyvavo apie 

100 vaikų. Balandžio 11 d. kartu su Jaunimo erdve Grūžių vaikų globos namuose vedėme dar vieną 

protmūšį „Esu blaivus ir sąmoningas“. Labai džiaugėmės balandžio 6 dienos edukacinio užsiėmimo 

„Surask lobį“ dalyviais – Pasvalio mamytėmis su mažyliais bei jų vyresniais broliukais ir sesutėmis. Du 

iš jų atkeliavo vežimėliuose – tai mus, bibliotekos darbuotojus, ypatingai džiugina – auga nauja 

skaitytojų karta. Antra balandžio pusė pažymėta Nacionalinės bibliotekų savaitės „#tuesibiblioteka“ 

ženklu. Vykdėme edukacinių veiklų ciklą „Kartu su biblioteka“ (renginiai „Ne bėda gimti tarp ančių, 

svarbu, kad iš gulbės kiaušinio“, „Nesibaigianti vaikystės šalis“, „Surask lobį“, „Apie meškiukus“, 

literatūrinis protmūšis apie knygas ir skaitymą) Vaikų literatūros skyriuje ir kaimo bibliotekose 

(Diliauskų, Joniškėlio, Pumpėnų, Namišių), jose dalyvavo vaikai ir suaugę iš Pasvalio, Gulbinėnų, 

Pušaloto. Į Joniškėlio biblioteką vykome kartu su mobiliąja biblioteka. Nacionalinės savaitės renginiuose 

dalyvavo apie pusantro šimto dalyvių. Balandžio 21-ąją dalyvavome Jaunimo erdvės renginyje „Naktis 

bibliotekoje“ su dailininku Arvydu Gudu. Savaitės pabaigoje tradiciškai apdovanojome savo geriausius 

skaitytojus.  

     Gegužę vyko „Surask lobį“ edukacija Svalios mokyklos pirmokams ir įsijungėme į projekto, 

skirto Europos dienai paminėti veiklas: teatralizuotą šventę Pasvalio savivaldybės aikštėje, protmūšį 

jaunimui „Ką žinai apie Europos sąjungą“ Jaunimo erdvėje. Vyko garsiniai jos knygų skaitymai, o 

konferencijų salėje – knygų iliustratorės Sigutės Ach keliaujanti paroda „Vaikų kambarys“. Gegužės 16 

d. Pasvalio bendruomenei atvėrėme tradicinę jungtinę parodą-mugę „Biblioteka ir draugai“, skirtą 

bibliotekos 80-mečiui, kurioje savo rankdarbius, daiktus iš antrinių žaliavų, piešinius ir popieriaus 

plastikos darbelius pristatė įstaigų, organizacijų, dirbančių su neįgaliaisiais bei socialinę atskirtį 
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patiriančiais žmonėmis, lankytojai, mokiniai, auklėtiniai, klubų dalyviai. Per visą parodos eksponavimo 

laiką joje apsilankė apie 300 lankytojų. Pajiešmenių bibliotekoje vykdėme veiklas iš programos 

„Nesibaigianti vaikystės šalis“, o Vaškuose vedėme protmūšį apie knygas ir skaitymą. Gegužės 

pabaigoje vėl sulaukėme savanorių iš projekto „Atrask save“ pažintinės ekskursijos. 

    Birželio pirmoje pusėje su edukaciniais užsiėmimais vykome į vaikų vasaros stovyklas: 

Ustukiuose vyko edukacinis užsiėmimas „Apie animaciją“ ir judrieji žaidimai; programa „Nesibaigianti 

vaikystės šalis“ keliavo į Svalios mokyklos vasaros stovyklą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. 

Gedulo ir vilties dieną – birželio 14-ąją pažymėjome edukacija apie tremtį „Gyveno senelis ir bobutė“ 

jaunimo erdvėje. Nuo birželio 15 d. vykdėme vasaros skaitymus „Vasaros nuotykis su biblioteka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bibliotekos erdvėse ir kitose Pasvalio miesto vietose. Lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ skaitymai vyko 

atskirose grupėse ir puikioje darželio Lauko klasėje. Bibliotekos 80-mečiui Liepaitės vaikučiai piešė 

piešinius apie tai, kokią norėtų matyti biblioteką. Per vieną iš skaitymų aptarėme jų piešinukus, vaikai 

pasidalino mintimis apie jų svajonių biblioteką. Toliau draugavome su užimtumo centro „Viltis“ 

lankytojais: jie lankė bibliotekos parodas, keitėsi knygas Vaikų literatūros skyriuje, dalinosi įspūdžiais 

apie tai, ką perskaitė. 

    Liepos mėn. vėl lankėsi projekto „Atrask save“ savanoriai susipažinti su bibliotekininko 

profesija ir Vaikų literatūros skyriaus veiklomis. Veikė skaityklos lankytojų vaikų piešinių paroda 

„Laisvalaikis skaitykloje“. Piešiniais vaikai pasakojo, ką galima veikti per vasarą mūsų skaitykloje: 

piešti, karpyti karpinius, skaityti knygas ir žurnalus, žaisti kompiuterinius ir stalo žaidimus, diskutuoti, 

pasakoti nuotykius, padėti bibliotekininkėms, restauruoti knygas, klausytis įrašų, žiūrėti filmus, gerti 

arbatą lietingomis dienomis... Liepos mėn. įvyko dar vieni vasaros skaitymai, kurių metu su vaikais 

skaitėme Rebekos Unos knygą „Barbora ir pelkių senelis“.  

    Rugpjūtį pradėjome bibliotekos 80-mečiui skirto videoklipo filmavimais Vaikų literatūros 

skyriuje. Surengėme savo skaitytojos Andrėjos piešinių parodą „mano mylimiausi“, literatūros parodą, 
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skirtą rašytojos Enid Blyton 120-osioms gimimo metinėms „Nuo stebuklingo tolumų medžio iki 

Šauniojo penketuko“, skaitykloje vyko stalo žaidimų popietės, garsinių knygelių skaitymai. Rugpjūčio 

28 dieną surengėme PAVB Vaikų literatūros skyriaus regioninio projekto „ETNO kilimas“ mini 

sutiktuves. Kartu su Ustukių ir Kiemėnų bibliotekomis esame šio projekto partneriai. Vaikų literatūros 

skyriui teko koordinuoti Pasvalio rajono dalyvių veiklas, konsultuoti, pasirūpinti informacija, teikti 

pagalbą ir užtikrinti konkurso nugalėtojų dalyvavimą baigiamajame renginyje. Atkeliavus į biblioteką 

išmaniajam ETNO kilimui, jį išbandėme ir aptarėme, kaip juo naudosimės. Pirmiausia kilimas iškeliavo į 

Ustukius. 

Rugsėjo 27 d. įvyko du edukaciniai renginiai iš Kultūros tarybos dalinai finansuoto socialinės 

integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projekto „Literatūros dienos ir naktys 

2017: Skaitymo prieskoniai“: dvejas edukacines dirbtuves „Spalva ir vaizduotė“ (vienos – specialistams, 

dirbantiems su vaikais, vienos – vaikams, tame tarpe ir socialinę atskirtį patiriantiems) vedė dailininkė 

Sigutė Ach. Dirbtuvėse mokėmės, kaip kūrybinių užsiėmimų, skaitymo pagalba lavinti vaiko vaizduotę.  

 

 

 

 

 

 

 

        Spalio mėn. įvyko du projekto „Literatūros dienos ir naktys 2017: Skaitymo prieskoniai“ 

renginiai vaikams. Spalio 3 d.  vaikai iš Pasvalio, Pumpėnų, Saločių, Valakėlių rinkosi į literatūrinį 

muzikinį rytmetį „Su Domu, Tomu ir ragana Šiokia Tokia“ Žadeikių edukaciniame centre. Čia susitiko 

su rašytoju Tomu Dirgėla ir aktoriumi Giedriumi Arbačiausku.  
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Spalio 30 d. bibliotekos salėje vaikams edukacines dirbtuves „Stebuklingų daiktų ir burtų pilna 

diena“ surengė dailininkė Jūratė Račinskaitė. Dirbtuvėlėse skambėjo dailininkės mamos Ramutės 

Skučaitės eilėraščiai, kuriuos skaitė dukra, o paskui vaikai iliustravo eilėraštį dailininkės atsivežtomis 

priemonėmis ir pačių atsineštais daiktais, gamtinėmis medžiagomis. Nuo spalio vidurio įsijungėme į 

akciją „Renkame metų knygą“: parengėme vaikų ir paauglių knygų penketukų parodėles, informaciją 

viešinome bibliotekos vaikų svetainėje, socialiniuose tinkluose, skaitėme knygutes Vytės Nemunėlio 

skaityklėlėje. 

    Lapkričio mėnesį toliau vykdėme edukacinius užsiėmimus: vedėme edukaciją „Skaityk 

išmaniai“ Pakruojo Balsių mokyklos mokiniams, o edukacinė programa „Nesibaigianti vaikystės šalis“ 

viešėjo Saločių pagrindinėje mokykloje, kuri šventė Astridos Lindgren jubiliejų ir programos dalyviai  

buvo apsirengę rašytojos knygų herojų kostiumais; užimtumo centre „Viltis“  išbandėme naują 

užsiėmimą – būsimų kalėdinių dirbtuvėlių veiklas: skaitėme Indrės Povilonytės knygą „Didžiosios 

tvoros paslaptis“ ir kūrėme sniego paukštelius iš popierinių servetėlių; edukacinis užsiėmimas su 

Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniais –  apie naminius gyvūnėlius – kates,  kūrėme katinėlius iš 

rulonėlių nuo tualetinio popieriaus. Šie katinėliai apsigyveno skaityklos lentynoje. 

    Gruodžio mėn. pradėjome su priešmokyklinio amžiaus vaikų ir I-IV klasių mokinių rankų darbo 

atvirukų parodos „Pasveikink savo miestą“, skirtos Pasvalio miesto įkūrimo 520-ajam gimtadieniui, 

atidarymu, kuris įvyko gruodžio 5 dieną. Miestas gavo iš vaikų net 280 atvirukų, programėlę paruošė 

Vaškų gimnazijos pradinukai, o įdomiausių sveikinimų autoriai buvo apdovanoti bibliotekos prizais. Per 

visą parodos eksponavimo laikotarpį joje apsilankė daugiau kaip 500 vaikų ir suaugusiųjų. Vaikų 

literatūros skyriuje veikė parodos: teminė paroda iš skyriaus fondų „Žiemos išdaigos“ ir dokumentų, 

vaikų darbelių ir fotografijų paroda „Ką mes veikėme šiemet...“, kurioje atsispindėjo projektinių renginių 

vaikams įspūdžiai ir veiklos; edukacinių dirbtuvėlių „Pasidaryk sniego paukštelį“ darbelių paroda; 

paroda, skirta rašytojui Vladui Dautartui;  rašytojai ir dailininkei Nijolei Kepenienei;  poetei Juditai 

Vaičiūnaitei „Margų skersgatvio sapnų poetė“; paroda, skirta rašytojo Sigito Poškaus gimtadieniui,  

rašytojų Onos Jautakės ir Gintarės Adomaitytės jubiliejams  ir kt.  

Ustukių, Kiemėnų, Namišių kaimo bibliotekos aktyviai įsijungė į projekto „ETNO kilimas“ 

veiklas, „Skaitymo iššūkį“ priėmė ir nugalėtojais tapo skaitytojai iš Gulbinėnų, Meškalaukio, Ustukių 

kaimo ir  Joniškėlio miesto  bibliotekų.   

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

naktis bibliotekose, viktorinas, protmūšius, skaitymo skatinimo akcijas ir ypač daug dėmesio skyrė 

edukacinių programų rengimui ir pristatymui (2017 m. viešojoje bibliotekoje paskelbtas konkursas 

„Edukacinė programa bibliotekoje“). 
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               Renginiai jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“.  Įkūrus viešojoje bibliotekoje jaunimo 

erdvę „Mono arba Stereo“ – žymiai išaugo jaunimo domėjimasis biblioteka. Joje organizuojami 

konkursai, žaidimų turnyrai,  protmūšiai, viktorinos, įvairios edukacijos, susitikimai su jaunimui 

įdomiais žmonėmis, diskusijų klubo popietės.  

Ataskaitiniais metais Jaunimo erdvėje suorganizuoti 57 renginiai. 

Stalo ir kompiuterinių žaidimų turnyrų – 16; muzikinių popiečių karaokė – 8; Viktorinų, protmūšių ir 

protmūšių teletiltu – 11:  „Esu blaivus ir sąmoningas“, Europos dienai; Literatūriniai protmūšiai. 

Panevėžio Atvira Jaunimo erdvė mūsų bibliotekoje surengė literatūrinį protmūšį, skirtą Lietuvių kalbos 

kultūros metams; Vyko Protmūšis teletiltu Joniškėlis – Pušalotas – Pasvalys „Atraskime Lietuvą kartu“, 

kuriame rungėsi 3 komandos. 

Užsiėmimų kūrybinėje laboratorijoje – 7. Užsiėmimai vyko ne tik jaunimo erdvėje, bet Kūrybinė 

laboratorija vyko į Saločių, Pajiešmenių, Pušaloto ir Pumpėnų kaimo bibliotekas. Suorganizuota 10 stalo 

žaidimų popiečių ir 6 stalo futbolo turnyrai; 8 karaokė muzikinės popietės. 

Jaunimo erdvėje įvyko Pasvalio rajono jaunimo susitikimas su Panevėžio INTERACT klubo įkūrėjais. 

Vyko diskusija jaunimui aktualiais klausimais. Taip pat suorganizuotos dar trys diskusijų klubo popietės: 

„Kuriu ateitį Pasvalyje, nes...“; „Sveikas maistas sveikam kūne“; „Moku bendrauti be patyčių“.  

Net 46 savanoriai, dalyvaujantys Lietuvos darbo biržos projekte „Atrask save“, kurio partneris yra 

biblioteka, savanoriavo viešojoje ir kaimo bibliotekose. 

Jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“ jau antrus metus, per Nacionalinę bibliotekų savaitę,  

organizuojama Naktis bibliotekoje. Jaunimo erdvė kviečia vietos jaunuolius panaktinėti bibliotekoje.  Po 

darbo ištuštėjusioje bibliotekoje pasilikti panoro pasvalietis dailininkas Arvydas Gudas su draugais ir 

būrys Šv. Jono Krikštytojo vaiko dienos centro lankytojų. Biblioteka laikinai buvo paversta grafiti kūrėjų 

dirbtuvėmis.  

Visi, kas dalyvavo naktinėse dirbtuvėse, gavo pasidarbuoti pieštuku, peiliu ir purkštuvu. Buvo gaminami 

trafaretai, ant gruntuotos faneros lakštų purškiami grafiti, o sukurtus kūrinius dalyviai galėjo parsinešti 

namo. Kas nenorėjo darbuotis dirbtuvėse, galėjo erdvėje lošti stalo žaidimus ar pažiūrėti filmą. 

Naktinėtojai buvo vaišinami vėlyvais naktipiečiais ir dalyvavo orientaciniame žaidime „Bibliotekos 

labirintai“ 
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Gegužę atidaryta dailininko Arvydo Gudo darbų paroda. Naujausių dailininko Arvydo Gudo darbų 

parodoje – kompiuterine grafika kurti metaforiški piešiniai, perkelti ant tekstilės. Dailininkas pavadino 

savo parodą #Tau, o eksponuojamus darbus paliko be pavadinimo, kad atėjęs žiūrovas pats nuspręstų, ką 

kiekvienas kūrinys jo supratimu vaizduoja. Susirinkusiems į parodos atidarymą dailininkas trumpai 

papasakojo apie savo kūrybinį kelią: nuo vaikystės jaustą potraukį piešti, prieš kelis metus baigtas 

studijas Šiaulių universitete ir savo lūkesčius bei mintis sugrįžus dirbti į mažą, ramų provincijos miestelį 

Pasvalį. Parodos atidaryme jaunąjį kūrėją sveikino susirinkę draugai, Pasvalio kultūros centro 

darbuotojai, su kuriais dailininkas dirba kurdamas scenines dekoracijas renginiams, bibliotekos 

darbuotojai ir lankytojai. Klasikinės gitaros koncertą surengė Pasvalio muzikos mokyklos mokytojas 

Juozas Svetika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunimo erdvėje rengia parodas ir savo darbus eksponuoja P. Vileišio gimnazijos mokiniai.  

Jaunimo erdvėje viešėjo ir su jaunimu susitiko radistas Jonas Nainys.  Grupė „Poezijos medžiotojai“ iš 

Klaipėdos dovanojo stipraus, gero ir gyvo garso koncertą „Mono arba stereo“ erdvėje. Muzikantai į 

Pasvalį užsuko prieš savo didįjį pasirodymą Panevėžyje. Jie atliko  autorinių baladžių bei padovanojo 

klausytojams savo albumų. 
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Renginiai Mediatekoje.   Ataskaitiniais metais Mediatekoje suorganizuotos viktorinos: „Išgirsk, 

paklausyk, atspėk“ ir Animacinių filmų viktorina; karaokė.  Mediatekoje vyko filmų peržiūros: rež. A. 

Žebriūno vaid. filmo „Velnio nuotaka“;  rež. G. Bendoriūtės „Gyveno senelis ir senelė“; rež. I. Jonyno 

vaid. filmo „Lošėjas“; filmų „Žiemos paslaptys“, „Bebriuko nuotykiai“, „Gustavo enciklopedija ir 

„Zootpia“. Suorganizuota popietė „Palinkėjimai Lietuvai“, skirta Vasario 16-ajai.  

Įgyvendinant projektą „Kino dienos Pasvalio krašte: lietuviško kino filmo atradimai“ vyko susitikimai 

su aktoriais – pagrindinių vaidmenų atlikėjais ir filmų peržiūros: Š. Barto filmo „Ramybė mūsų 

sapnuose“ aktore Lora Kmieliauskaite; Š. Barto filmo „Šerkšnas“  aktoriumi Mantu Jančiausku, 

Alantės Kavaitės romantine kino drama „Sangailės vasara“.  

Viešojoje bibliotekoje viešėjo mūsų kraštietė žurnalistė, televizijos laidų vedėja ir rengėja Algimanta 

Žukauskienė. Ji susitiko su pasvaliečiais ir papasakojo apie darbą televizijoje. Renginys buvo skirtas 

LRT 60-mečiui. 

 

             V.   KRAŠTOTYROS  VEIKLA 

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

2001 m. kuriama elektroninė kraštotyros duomenų bazė Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 

sistemos (LIBIS) Analizinės bibliografijos posistemyje – kortelinės kraštotyros kartotekos tęsinys. Iš 

viso joje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 209677 bibliografiniai įrašai, automatizuotai parengtų įrašų 

skaičius – 89734. 

Duomenų bazėje kaupiami: 

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

bibliografiniai įrašai; 

 monografijų bei serialinių leidinių sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai; 

 retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai; 

 kopijuoti kraštotyros straipsnių bibliografiniai įrašai iš Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banko (NBDB) bei LIBIS suvestinio katalogo. 

2017 m. sukurti 3595 analiziniai bibliografiniai įrašai (2016 m. – 2833), iš jų – 1978 (2016 m. 

– 1908) rajono laikraščio „Darbas“ ir žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių įrašai, 1617 (2016 

m. – 925) – visų kitų leidinių sudėtinių dalių analiziniai bibliografiniai įrašai. Rajono spaudos 

bibliografiniai įrašai 2017 m. sudarė 55 proc. visų įrašų (2016 m. – 67 proc.), visi kiti įrašai sudarė – 

45 proc. (2016 m. – 33 proc.) visų sukurtų įrašų.   
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Nuo 2003 m. kartu su kitomis Lietuvos bibliotekomis dalyvaujama kuriant Nacionalinės 

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

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

bibliografiniai analiziniai įrašai. 2017 m. į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką išsiųsti 394 

įrašai (2016 m. – 377), tai yra apie 11 proc. visų bibliografinių įrašų (2016 m. – 13 proc.). 

Pirmą kartą nuo 2008 metų sukurtų analizinių bibliografinių įrašų skaičius ne mažėjo, o 

padidėjo. Šį padidėjimą (762 įrašais) sąlygojo tai, kad sujungus du bibliotekos struktūrinius 

padalinius, įrašus kuria nebe 2, o 4 darbuotojos. 

Skaitmeninimo veikla, bibliotekos skaitmeninės kolekcijos formavimas, elektroninės 

bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas 

2017 m. parengti ir bibliotekos direktoriaus patvirtinti skaitmeninimo veiklos dokumentai: 

Bibliotekos skaitmeninės kolekcijos nuostatai, skaitmeninimo tvarkos aprašas, objektų atrankos 

komisijos darbo reglamentas. Skaitmeninimo veiklų darbo planas 2018 metams integruotas į 2018 

metų skyriaus veiklos planą. 

Per 2017 m. suskaitmeninta dešimt Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos metrikų knygų, 

1620 vaizdų. Suskaitmeninti parodos-konkurso „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“ 

dokumentai – 63 objektai. Visi šie dokumentai dar neįkelti į e. biblioteką „Pasvalia“, nes neveikė 

svetainės duomenų bazė DiziHIVE. Laimėtas projektas „Pasvalios atsivėrimai“, bus atnaujinama 

DiziHIFE duomenų bazė. Po šio proceso, dokumentai bus sukelti į e. biblioteką „Pasvalia“.   

Per 2017 metus e. bibliotekoje „Pasvalia“ apsilankė 7114 vartotojai (2016 m. – 7330). Jie 

peržiūrėjo 11317 puslapių rodinius (2016 m. – 11607). Domėjosi gyventojai ir bibliotekos 

paskelbta medžiaga Europeanoje.  Naudotojai – iš 74  pasaulio šalių. Ataskaitiniais metais 

apsilankymų skaičius Pasvalio krašto e. bibliotekoje www.pasvalia.lt sumažėjo, nes po 2016 m. 

vykusių svetainės atnaujinimo darbų ji tinkamai neveikė (buvo taisomos programavimo klaidos), 

be to, ji nebuvo pildoma naujais dokumentais (neveikė DiziHIFE duomenų bazė). 

Rūpintasi „Pasvalios“ sklaida.  Skleidžiant ir populiarinant portale esantį skaitmeninį turinį 

bendradarbiauta su Pasvalio krašto muziejumi, rajono švietimo ir ugdymo įstaigomis. 2017 m. 

balandžio 25 d. diskusijoje prie apskritojo stalo „Atnaujinta Pasvalia – vaidmuo, svarba ir ateitis“ 

buvo pristatytas atnaujintas „Pasvalios“ portalas, sukviesti pagrindiniai partneriai ir įteiktos jiems 

atminimo dovanėlės. Atnaujintas interaktyvus žaidimas „Surask ir pažink Pasvalio krašto 

nekilnojamojo turto objektus“ bei įdomybių testas apie Pasvalio kraštą. Parengtos dvi virtualios 

parodos: Pasvalio miesto gimtadieniui skirta virtuali paroda „Pasvalio kraštas senosiose 

fotografijose“ ir virtuali paroda „Fotografijos atveria poeto Eugenijaus Matuzevičiaus gyvenimo ir 

kūrybos kelią“, skirta poeto 100-sioms gimimo metinėms. 



 48 

 Rankraščių tvarkymas ir sklaida 

2017 m. Rankraštyne  pradėjo dirbti nauja darbuotoja.  

Parengti ir bibliotekos direktoriaus patvirtinti Rankraščių tvarkymo dokumentai: Rankraštyno 

nuostatai, bibliotekos rankraštyno fondo dokumentų komplektavimo, apskaitos, tvarkymo, 

saugojimo ir naudojimo tvarka.  

Sutvarkytos rankraščių fondų lentynos, pradėti vykdyti rankraščių fondo tvarkymo darbai: 

aprašytos bibliotekos 2017 m.  renginių nuotraukos, saugomos Rankraštyno fonde; iš giminių 

gavus a. a. ilgametės bibliotekos darbuotojos, buvusios Krašto kultūros dokumentavimo centro 

vedėjos  Vitalijos Kazilionytės, rankraščius, jie atrinkti į naujai formuojamą rankraščių fondą. Per 

metus rankraštynas pasipildė 796 fiz. vnt. Viso rankraštyne – 4142. fiz. vnt. 

Kaimo bibliotekose saugomi:  

  Vaškų kaimo bibliotekoje – literatūrologės, profesorės Vandos Zaborskaitės biblioteka, 

rankraščiai, nuotraukos, daiktai; 

Norgėlų kaimo bibliotekoje – poetės Anastazijos Kanoverskytės–

Sučylienės asmeninė biblioteka; 

Deglėnų kaimo bibliotekoje – miškininko, biologijos mokslų daktaroMykolo 

Jankausko rankraščiai;  

Joniškėlio miesto bibliotekoje – Lietuvos pedagogo, psichologo, profesoriaus, 

habilituoto socialinių mokslų daktaro Zenono Bajoriūno bibliotekos fragmentas. 

Kalendoriniais metais fondui leidinius dovanojo: Algis Mickūnas, Algimantas 

Kaminskas, Petras Palilionis ir kiti. 

 

Ryšiai su kraštiečiais 

Palaikėme ryšius su kraštiečiu filosofu  prof. Algiu Mickūnu dovanojusiu bibliotekai naujausias 

savo knygas, JAV gyvenančiais Živile ir Žilvinu Ramašauskais, Česlovu Senkevičiumi, prof. Rimantu 

Mykolu Kanapėnu, Kraštiečių bendrijos nariais; kartu su kraštiečiu bendrija antrus metus 

organizuojamas konkursas-paroda, kurio rezultatai skelbiami rugsėjo mėn. per Miesto dieną. 2017 

metais organizuotas konkursas-paroda „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“; Kraštiečiai prisideda ir 

prie Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekos organizuojamo konkurso „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“ 

organizacinių darbų. 

 

 Kraštotyros darbų rengimas ir leidyba 

2017 m. skyriaus darbuotojai dalyvavo leidžiant Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalą 

„Šiaurietiški atsivėrimai“: redagavo dviejų 2017 m. išleistų žurnalo numerių kalbą, žurnalo 
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pirmajame numeryje išspausdinta jos parengta „2016 metais kraštiečių išleistų knygų apžvalga“;  

parengė žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ straipsnių bibliografinę rodyklę.  

Buvo išleistas M. Katiliškio viešosios bibliotekos 80-ies metų jubiliejaus šventei skirtas 

leidinys „BIBLIOTEKA TAU“.  

Buvo rengiami elektroniniai leidiniai:  

 bibliotekos svetainėje www.psvb.lt publikuotas bibliografinis sąrašas „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 2017 metais“; 

  sudarytas elektroninis sąrašas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos renginiai 

2017 metais“, kuriame išsamiai aprašytos 2017 metų bibliotekos renginių nuotraukos, 

saugomos Rankraštyne; 

 elektroninė Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ versija 

buvo pildoma ir atnaujinama nauja informacija. 

Pradėta rengti a. a. ilgametės bibliotekos darbuotojos Vitalijos Kazilionytės bibliografija. 

Pumpėnų kaimo bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Virginija Čeponienė parengė 

Vietovardžių rodyklę Algimanto Stalilionio ir Vykinto Vaitkevičiaus knygai „Laisvės ir Tėvynės 

ginti 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“, talkino  Kotrynos Kavaliauskaitės Buračienės 

knygos rengimo darbuose.  

 Kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida 

Kraštotyros informacija kaupiama kraštotyros informacijos fonde (rajono laikraščio 

„Darbas“ komplektai, iki 2015 m. buvo tvarkomi teminiai kraštotyros aplankai, nuo 2015 m. 

kaupiama kraštotyros skaitmeninė kolekcija (atrenkami kraštotyrinio pobūdžio straipsniai iš 

respublikinės periodinės spaudos, jie aprašyti ir skaitmeninės kopijos saugomos visatekstėje 

kompiuterinėje duomenų bazėje.  

Pildomas kraštiečių sąvadas, kuriame saugoma ir tvarkoma informaciją apie žymius Pasvalio 

krašto žmones.  

Bibliografinė informacija kaupiama bibliotekos elektroniniame kataloge, kraštotyros, 

personalijų kartotekose. Nuo 2001 metų, bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, korteliniai katalogai 

bei kartotekos toliau nebepildomi.  

Vykdoma kraštotyros informacijos sklaida:  

 informacija apie Pasvalio kraštiečius skelbiama bibliotekos interneto svetainėje, bibliotekos 

facebooko puslapyje;  

 organizuojamos ir vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai  Mariaus Katiliškio 

atminimo kambaryje, rašytojo Jono Mikelinsko bibliotekoje; 
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 kurtas turinys Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengiamam informaciniam 

kompiuteriniam terminalui; 

 atsakoma į vartotojų užklausas apie Pasvalio krašto istoriją, visuomenės ir kultūros raidą, 

bendruomenės gyvenimą, žymius kraštiečius. 2017 m. gautos ir atsakytos 3890 (2016 m. –

563) kraštotyros užklausų.  

 organizuojami kraštotyros žodiniai renginiai bei dokumentų parodos. 

Kraštotyros renginiai Viešojoje bibliotekoje: 

 Parodų ciklo „Bernardo Brazdžionio asmenybės atskleisties ženklai fotografijose ir 

dokumentuose“. Renginys, skirtas kraštiečiui, tautos šaukliui, iškiliajam poetui Bernardui 

Brazdžioniui 110-ųjų gimimo metinių proga (žr. psl. 19-20). 

 Rimanto Kuprio knygos „Saugoti amžiams. Mūsų šeimos tremties istorija“ pristatymas. 

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai (žr. psl. 20-21). 

 Konferencija  „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

diena Pasvalio bibliotekoje“ (žr. psl. 21-22). 

 Diskusija prie apskritojo stalo „Atnaujinta Pasvalia – vaidmuo, svarba ir ateitis“ (žr. psl. 

24). 

 Knygų „Tėvo Roko paslaptis“ ir „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“ 

pristatymas. Susitikimas skirtas mūsų kraštiečio iš Jurgeniškių k. kapucino Tėvo Roko 

(Kazimiero Macelio) 115-osioms gimimo metinėms paminėti.  

 Parodos „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ 

pristatymas. Parodą sudarė 20 stendų su nuotraukomis. Pirmoji bibliotekos 80-mečio 

paminėjimo dalis (žr. psl. 32-34). 

 Pasvalio „Klėties“ teatro spektaklis „Juodai balta kelionė laiku“, antroji bibliotekos 80-

mečio paminėjimo dalis. 

 Parodos „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“ atidarymas, skirtas Pasvalio miesto 520 

metų šventei „Pasvalys – tai mes“. Parodą inicijavo Pasvaliečių bendrija ir jos pirmininkas 

Rimantas Kanapėnas. Pristatytuose Pasvalio krašto dokumentuose vertinga informacija 

apie Pasvalio krašto istoriją ir jo gyventojus. Dokumentai iš 1909–1953 m. laikotarpio, 

parašyti lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. 

 Julijono Lindės-Dobilo 145 metinių minėjimas. Buvo pristatyta Juozo Brazausko knyga 

„Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje“, skirta Julijonui Lindei-Dobilui  bei Lietuvos 

moksleivių literatų „Meno kuopai“ (1922–1941) (žr. psl. 30). 
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 Krašto kultūros veikėjos, ilgametės bibliotekos darbuotojos a. a. Vitalijos Kazilionytės 

pirmųjų mirties metinių minėjimas. Atminimo renginys „Pasikalbėkim mintimis. 

Pasikalbėkime laiškais“.  

 Paroda poetui Bernardui Brazdžioniui 110-ųjų gimimo metinių paminėjimui „Nuo tėviškės 

iki grįžtančio pavasario balsų“.   

 Paroda „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo spalvos...: 2007–

2017“, skirta bibliotekos 80-mečiui.  

Ataskaitiniais metais viešojoje, miesto ir kaimo bibliotekose vyko susitikimai su 

kraštiečiais, kartu su bendruomene bibliotekos organizavo Kraštiečių susibūrimus, šventes, 

konkursus, parodas.  Išskirtiniai kraštotyros renginiai kaimo bibliotekose: Pušaloto kaimo 

biblioteka – „Mūsų kraštiečiai sugrįžta“; Joniškėlio m. biblioteka – knygų „Tėvo Roko paslaptis“ ir 

„Gerontologija pagal Tėvą Stanislovą“ pristatymas; Deglėnų kaimo biblioteka – kraštiečių 

susitikimas „Pasimatymai Deglėnų parke“; Diliauskų kaimo biblioteka – kraštiečio, literato Jono 

Mališausko poezijos knygų pristatymas ir edukacinė, pažintinė kelionė dviračiais „Gimtojo krašto 

keliais“ aplankant ir susipažįstant su apylinkių istoriniais, literatūriniais, architektūriniais 

paminklais; Gulbinėnų kaimo biblioteka – Susitikimas su kraštiečiais: biologijos mokslų dr. V. 

Rašomavičiumi ir literatu A. Leiva; Jurgėnų kaimo biblioteka – išvyka į etnografinę Dirvonų 

kaimo sodybą ir edukacija; Kiemėnų kaimo biblioteka – Kraštiečių šventė „Ir vėl grįžtu namo...“; 

Meškalaukio kaimo biblioteka – renginys  „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį“, skirtas 

kraštiečiui kunigui, poetui Pranciškui Masilioniui; Pumpėnų kaimo biblioteka – Susitikimas su 

kraštiete, kultūros istorike, humanitarinių mokslų dr.ir prof. Rasa Šileikaite-Čepaitiene ir jos 

knygos  „Vietos dvasios beieškant“ pristatymas; Vaškų V. Zaborskaitės biblioteka – prisiminimų 

knygos „Ir aš ją pažinojau...“ apie V. Zaborskaitę pristatymas ir kūrybinio konkurso „Eilėraščio 

menas ir jo interpretacija“ renginys. 

Konkurso „Eilėraščio menas ir jo interpretacija“ renginys. Renginys vyko jau trečią kartą. 

Jį organizavo Vaškų Vandos Zaborskaitės biblioteka kartu su Vaškų gimnazija. Kūrybiniame 

konkurse dalyvavo šešių Panevėžio apskrities gimnazijų mokiniai. Dalyvių – 43.  Jie pateikė 

konkursui savo forma įvairių kūrybinių darbų: interpretacijų, savos kūrybos eilėraščių, piešinių, 

sukurtų dainų, pagal lietuvių poetų eiles, filmų. Komisijos nariai įvertinę darbus, skyrė pinigines 

premijas.  Taip pat buvo paskatinamosios, atskirų asmenų įsteigtos premijos. Konkursui pristatyti 

darbai liko Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekoje.  
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Bendra konkurso dalyvių nuotrauka                        Komisijos narys literatūrologas Virginijus Gasiliūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrybinį darbą pristato Vaškų gimnazijos moksleivės 

 

Informacinis vartotojų aptarnavimas 

Informacinės užklausos 

 2016 2017 

 Gauta Įvykdyta Gauta Įvykdyta 

Viešojoje bibliotekoje 20873 20869 21207 21203 

Joniškėlio miesto bibliotekoje 1731 1620 1689 1674 

Kaimo bibliotekose 9086 8931 9779 9628 

Iš viso SVB 31690 31420 32675 32505 

                 

                Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose gauta 32675 užklausų, 985 užklausomis daugiau 

nei 2016 m.,  įvykdyta 32505; elektroninėmis priemonėmis gauta 1919 (2016 m. – 1673) užklausos. 
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Atsakant į vartotojų informacines bei bibliografines užklausas buvo naudojamasi bibliotekos 

elektroniniu katalogu, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, Lietuvos nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos Suvestiniu katalogu, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių 

bazės 1994–2002 m. archyvu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų duomenų 

bazėmis, prenumeruojamomis Infolex, EBSCO Publishing, Naxos Music Library duomenų 

bazėmis, internetu, bibliotekos fondu, skyriaus darbuotojų nuo 2015 m. kuriama visateksčių 

kraštotyros dokumentų baze. 

Viešosios bibliotekos informacijos ir  mokymo  skyriuje 2017 m. gauta ir atsakyta 12014 

(2016 m. – 10431) informacinė užklausa.  Elektroniniu paštu gauta ir atsakyta 306 (2016 m. – 225) 

užklausos, iš jų tik 2 (2016 m. – 9) užklausos gautos per bibliotekų interaktyvių paslaugų portalą 

ibiblioteka.lt.  

2017 m. keitėsi vartotojų, pateikusių užklausas, grupės: sumažėjo (nuo 10 proc. 2016 m. iki 

6,93 proc. 2017 m.) moksleivių užklausų, padidėjo (nuo 3 proc. 2016 m. iki 6,24 proc.) studentų 

užklausų ir šiek tiek pasikeitė  (nuo 87 proc. 2016 m. iki 86,82 proc. 2017 m.) suaugusiųjų 

vartotojų, pateikusių užklausas (žr. 2 lent.).  

2017 m. padidėjo pateiktų užklausų skaičius pagal visas rūšis, ypač adresinių (+16,04 proc.) 

ir teminių (+16,8 proc.) (žr. 3 lent.). Teminių užklausų paskirstymą mokslo šakomis iliustruoja 4 

lentelė: lyginant su 2016 m., padaugėjo užklausų geografijos ir istorijos, religijos ir filosofijos, 

medicinos, technikos ir žemės ūkio temomis, tačiau žymiai sumažėjo literatūros mokslo ir 

kalbotyros, meno, sporto ir gamtos mokslo temomis. 

 

2 lent. Vartotojų grupių užklausos 

Vartotojų grupės 2016m. 2017 m. 

Suaugusieji 9134/87 proc. visų užklausų 10431/86,82proc. visų 

užklausų 

Studentai 294/3 proc. visų užklausų 750/6,24 proc. visų užklausų 

Moksleiviai 1003/ 10 proc. visų užklausų 833/6,93 proc. visų užklausų 

 

3 lent. Užklausų rūšys 

Užklausų rūšys 2017m. 2016 m. Pokytis/proc. 

Faktografinės 686 631 +55/+8,72 

Tikslinamosios 602 569 +33/+5,8 

Adresinės 8487 7314 +1173/+16,04 

Teminės 2239 1917 +322/+16,8 

 

4 lent. Teminės užklausos mokslo šakomis 

Mokslo šakos 2017 m. 2016 m.  

Bendrasis skyrius 326 338 

Filosofija 41 25 

http://search.epnet.com/
http://www.naxosmusiclibrary.com/
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Religija 128 24 

Visuomenės mokslai 121 126 

Gamtos mokslai, matematika 59 73 

Medicina, technika, žemės ūkis 177 87 

Menas, sportas 36 64 

Literatūros mokslas, kalbotyra 489 753 

Grožinė literatūra 24 23 

Geografija, istorija 838 404 

 

Interneto prieiga 

 

         Šiuo metu rajono bibliotekose yra 219 kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekose, 152 

skirtos vartotojams ir 67 darbuotojams. Vienai vartotojui skirtai kompiuterizuotai darbo vietai su 

prieiga prie interneto tenka  47  vartotojai. 

Interneto skaitykloje vartotojams skirtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos ir  vienas 

kompiuteris – bibliotekos II a. fojė, skirtas paieškai bibliotekos elektroniniame kataloge. 

Kompiuteriuose įdiegta Microsoft Windows 7 operacinė sistema. Vartotojai gali naudotis 

Microsoft Office 2010 programų paketu, iš jų pagrindinės – Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 

2010.  

Viešosios interneto prieigos vartotojai registruojami Vartotojų registracijos ir statistikos 

sistemoje (VRSS). 2017 m. užregistruoti 104 svečiai (taip vadinami interneto skaityklos vartotojai, 

neturintys bibliotekos skaitytojo pažymėjimo). 

 Interneto vartotojų apskaita nėra tiksli, nes nemažai vartotojų interneto paslaugomis 

naudojasi WiFi bevieliu ryšiu savo išmaniuosiuose mobiliuosiuose prietaisuose – šie vartotojai 

neapskaitomi. 

Interneto prieiga daugiausia naudojasi socialiai pažeidžiamo visuomenės sluoksnio žmonės: 

bedarbiai, socialiai remtini asmenys, neįgalieji, kurie čia praleidžia ištisas dienas. Darbingo 

amžiaus asmenys, studentai, moksleiviai vis rečiau beužsuka į Interneto skaityklą, nes dauguma 

kompiuteriais ir internetu naudojasi darbe, mokyklose ar namuose. Šie asmenys bibliotekos 

teikiama interneto prieiga naudojasi tik labai retais atvejais: sugedus kompiuteriui ar prireikus 

skubiai pasinaudoti internetu, atsispausdinti dokumentus. Dar viena grupė asmenų, 

besinaudojančių interneto prieiga bibliotekoje – neturintys pakankamai darbo kompiuteriu įgūdžių 

ir norintys, kad padėtų susitvarkyti reikalus, pakonsultuotų bei pamokytų bibliotekininkas. 

2017 m. apsilankymų (interneto seansų) skaičius – 2640, tai yra 273 mažiau nei 2016 m. 

(2913). Kompiuteriais 2017 m. buvo naudotasi 2907 val. 25 min., tai yra apie 307 val. mažiau nei 

2016 m. (3214 val.).  
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Viso seansų skaičius rajono bibliotekose – 42294 (2016 m. – 50516); Viešojoje bibliotekoje 

– 6325; kaimo bibliotekose – 35969. 

Kaip minėta anksčiau, viena iš vartotojų apsilankymų mažėjimo priežasčių ta, kad vis 

daugiau gyventojų pajėgia patys įsigyti kompiuterius. Be to, kompiuteriai jau yra pakankamai seni, 

lėti, jie genda (ir 2017 m. keliais sugedusiais kompiuteriais vartotojai negalėjo naudotis keletą 

savaičių). Naudojimo statistiką mažina ir kompiuteris skirtas vien tik paieškai bibliotekos 

elektroniniame kataloge (kažkodėl VRSS jis rodomas tik I–VII mėn.), juo  naudotasi 5 val. 27 

min., 54 seansai. Vadinasi, likusieji penki kompiuteriai naudoti maždaug po 580 val., apsilankymų 

(seansų) skaičius, naudojantis kiekvienu iš jų – 517. Dar viena interneto seansų mažėjimo 

priežasčių – vartotojai, praleidžiantys Interneto skaitykloje beveik ištisas dienas.  

 

 Kitos paslaugos 

Bibliotekos vartotojams padarytos 6981 (2015 m. – 6449, 2016 m. – 8457) dokumentų 

kopijos:  

 fotokopijų popieriuje – 881 (2015 m. – 1284, 2016 m.– 2019); 

 išsaugota informacijos kompiuterinėse laikmenose – 740 (2015 m. – 719, 2016 m. – 

1037); 

 išspausdinta dokumentų – 4909 (2015 m. – 3930, 2016 m. – 4897); 

 skenuota dokumentų – 451 (2015 m. – 516, 2016 m. – 501).  

2017 m. išsiplėtė bibliotekoje teikiamų paslaugų sąrašas: nemokama teisinė konsultacija; 

mokamos – foto juostų negatyvų skenavimas ir vaizdo pervertimas skaitmeniniu JPG arba BMP 

formatu; teksto rinkimas. Prie bibliotekos, aikštėje, įrengtas Knygų namelis ir Skaitymo suolelis; 

Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengtas informacinis-edukacinis kompiuterinis terminalas, 

leidžiantis inovatyviai pristatyti sukauptą dokumentinį rašytojo palikimą; sukurta medijų ir 

informacinio raštingumo programa bei mokymosi medžiaga vyresnio ir senyvo amžiaus žmonėms.  

 Vartotojų supažindinimas ir mokymas 

2017 m. viešosios bibliotekos vartotojai tradiciškai buvo mokomi savarankiškai orientuotis 

bibliotekoje bei jos informacijos paieškos sistemoje, atlikti paiešką elektroninės informacijos 

šaltiniuose, įvairiuose interneto ištekliuose, vedamos ekskursijos. Iš viso tam skirta 132 val. 

Viešojoje bibliotekoje vartotojai buvo konsultuojami, kaip dirbti kompiuteriu, naudotis 

Microsoft Office taikomosiomis programomis, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, interneto 

ištekliais. Vartotojams suteiktos 6651 konsultacija, 1028 konsultacijomis daugiau nei 2016 m. 

(2016 m. – 5623).  
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Viso rajono gyventojų, pateikusių skaitmeninio raštingumo užklausas – 10455; Gyventojų, 

dalyvavusių skaitmeninio raštingumo renginiuose – 885; Gyventojų, dalyvavusių kituose 

mokomuosiuose renginiuose – 2791. 

Vartotojai buvo individualiai mokomi ieškoti informacijos bibliotekos elektroniniame 

kataloge, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) Suvestiniame kataloge, 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB) ir užsisakyti dokumentus bibliotekos 

elektroniniame kataloge.  

Viešojoje bibliotekoje individualiai 2017 m. mokyti 67 vartotojai (2016 m. – 155), šiems 

mokymams skirta apie 64 val. laiko (2015 m. – apie 106 val.). Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, 

individualiai mokyta šių temų: 

 naudojimosi kompiuteriu; 

 darbo Word programa; 

 darbo PowerPoint programa; 

 naudojimosi interneto naršykle; 

 naudojimosi elektroniniu paštu; 

 paieškos internete; 

 paieškos bibliotekų kataloguose; 

 naudojimosi elektroninėmis paslaugomis; 

 darbo paieškos internete. 

Ekskursijos. Iš viso rajono bibliotekose vyko 145 ekskursijos, dalyvavusių – 1071 (t.sk. 

viešojoje bibliotekoje – 27, dalyvavusių – 168) per kurias dalyviai supažindinti su bibliotekomis  ir 

jose teikiamomis paslaugomis, mokomi naudotis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis.  

 

Edukacijos 
Rajono bibliotekose parengtos ir atnaujintos 47 edukacinės programos. Ataskaitiniais metais 

buvo skelbtas konkursas „Edukacinė programa bibliotekoje“. Kaimo bibliotekininkės konkursui 

pateikė net 30 edukacinių programų, Vaikų literatūros skyrius parengė 1 naują edukacinę programą 

„Surask lobį bibliotekoje“. Jose dalyvavo 2599 Pasvalio ir Pakruojo rajonų moksleiviai, t.sk. 

viešojoje bibliotekoje – 1239. 

 

Vartotojų grupių mokymai 
Mokymų klasėje 2017 m. surengti 23 vartotojų grupių kompiuterinio raštingumo mokymai, 

apmokyti 146 asmenys.  Vartotojų grupių mokymų padaugėjo pradėjus bendradarbiauti su Trečiojo 

amžiaus universitetu Pasvalyje.  
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Vykdyti vartotojų grupių mokymai šiomis temomis: Windows 10 operacinės sistemos 

pagrindai, saugus internetas, priklausomybė nuo interneto, interneto naršyklės, interneto naršyklės 

Google chrome nustatymai ir plėtiniai, medijų ir informacinis raštingumas, išmaniosios 

technologijos kasdieniniame gyvenime. 

Šiuo metu Pasvalio krašto bendruomenės kompiuterinio raštingumo lygis labai padidėjo, 

vartotojų nebetenkina vien pradinis kompiuterinis mokymas. Atsirado poreikis sužinoti apie 

platesnes kompiuterinių programų galimybes, išmokti naudotis įvairesnėmis ir sudėtingesnėmis 

kompiuterinėmis programomis, interneto galimybėmis. Šiuos poreikius patenkinti nėra lengva: 

reikia rengti naujas mokymų programas ir siūlyti jas vartotojams, o tam darbuotojai turi neatsilikti 

nuo informacinių technologijų naujovių, labai daug laiko skirti savo kvalifikacijos kėlimui. 

 

 ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

 

Elektroninės paslaugos vartotojams teikiamos bibliotekos interneto svetainėje, kitose 

bibliotekos kuriamose interneto svetainėse: www.pasvaliodirva.lt, http://verslui.pasvalys.lt, 

http://edukacija.psvb.lt, http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt, forume „Pasvalys Library Goes 

English“, skirtame anglų kalbą besimokantiems vartotojams, „Facebook“ socialinio tinklo 

bibliotekos puslapiuose. Vartotojams buvo suteikta galimybė naudotis laisvai prieinamomis bei 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 

Bibliotekos interneto svetainė 

Bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt  teikiamos elektroninės paslaugos, leidžiančios 

vartotojams neišeinant iš namų naudotis bibliotekos paslaugomis ir informaciniais resursais: 

 Elektroniniame bibliotekos kataloge susirasti norimą knygą ir ją užsisakyti arba 

rezervuoti, jei knyga paimta kito skaitytojo. 2016 m. užsakyti 27 (2016 m. – 31) 

dokumentai.  

 Pasinaudoti bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis.  

 Susirasti visą reikalingą informaciją apie biblioteką: jos darbo laiką, darbuotojų 

kontaktus, teikiamas paslaugas ir pan. 

 Sekti bibliotekos naujienas, informaciją apie naujas knygas. 

 Pasinaudoti paslauga „Klausk bibliotekininko“ ir operatyviai gauti atsakymus į 

visus rūpimus klausimus. Informacinės paslaugos „Klausk bibliotekininko“ tikslas – suteikti 

trumpą informaciją vartotojams elektroniniu paštu. Elektroniniu būdu 2017 m. buvo gautos 306 

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/
http://www.psvb.lt/
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informacinės užklausos (2016 m. – 225), iš jų 2 (2016 m. – 9) užklausos gautos per bibliotekų 

interaktyvių paslaugų portalą ibiblioteka.lt. 

 Pasinaudoti bibliotekos tinklalapiu kaip vartais į kitų Lietuvos ar užsienio šalių 

bibliotekų katalogus. 

 Naudotis tikslinėmis paslaugomis vaikams, bibliotekininkams). 

 Naudotis bibliotekos parengtais elektroniniais leidiniais (Pasvalio krašto istorijos ir 

kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ elektroninė versija).  

2017 m. bibliotekos interneto svetainėje apsilankė 204 (2016 m. – 1004) virtualūs lankytojai.  

 

Interneto svetainė žemdirbiams 

2017 m. toliau buvo teikiamos elektroninės paslaugos 2011–2012 m. vykdyto projekto „Libr-

A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ metu sukurtoje žemdirbiams skirtoje svetainėje 

www.pasvaliodirva.lt: 

 Visateksčiai Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ straipsniai žemės ūkio temomis; 

 Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus informacija; 

 Naudingų Lietuvos ir Pasvalio krašto interneto adresų katalogas;  

 Mokslininkų rekomendacijos žemdirbiams. 

2017 m. svetainėje apsilankė 5986 (2016 m. – 8333) virtualūs vartotojai. 

 

Interneto svetainė verslininkams 

Buvo teikiamos elektroninės paslaugos 2013–2014 m. vykdyto projekto „Tarpvalstybinio 

verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ metu verslininkams skirtoje interneto svetainėje 

http://verslui.pasvalys.lt/: 

 Informacija apie bibliotekoje esančius verslininkams naudingus leidinius bei 

galimybė juos užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge.  

 Informacija apie savivaldybės, privačių asmenų, verslininkų parduodamą, 

išnuomojamą, privatizuojamą ar bešeimininkį nekilnojamąjį turtą. Sudaryta galimybė patiems 

vartotojams (registruotiems) įkelti informaciją.  

 Katalogas „Pasvalio rajono verslo įmonės“. Pasvalio rajono įmonės sugrupuotos 

pagal veiklą. Pateikiamas įmonių veiklos sričių sąrašas. Pateikiami duomenys apie įmonę: 

kontaktai, veiklos rūšis, teikiamos paslaugos, interneto svetainė (jei yra), pageidautina vieta 

žemėlapyje. Galima paieška pagal pavadinimą, bet kokį žodį. 

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
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 Interaktyvus investicinis gidas-žemėlapis „Verslo aplinka Pasvalio rajone“. 

Žemėlapis, kuriame nurodyti  objektai Pasvalio rajone, į kuriuos galima investuoti. 

 Informacija apie verslui skirtus renginius. Publikuojami renginių anonsai ir renginių 

archyvas. Sudaryta galimybė patiems vartotojams (registruotiems) įkelti informaciją. 

Sudaryta galimybė informaciją prenumeruoti RSS, užsiregistravusiems vartotojams galimybė 

užsiprenumeruoti naujienlaiškį. 

2017 m. svetainėje apsilankė 4000 (2016 m. – 3794) virtualių vartotojų. 

 

Interneto svetainė edukatoriams 

Interneto svetainė edukatoriams http://edukacija.psvb.lt, skirta skaitmeninės kompetencijos 

ugdytojams. Joje jie gali dalintis savo žiniomis ir patirtimi, talpinti sukurtas mokymo programas, 

pamokų planus, praktines užduotis, pateiktis ir kitą informaciją, naudingą ugdymo procesui.  

Svetainės skiltyje „Aktualijos“ talpinama informacija apie skaitmeninės kompetencijos 

ugdymo naujoves, informacija apie svetainės turinio papildymus, naujų edukacinių programų 

anonsai, skiltyje „Edukacija“ pateikiamos bibliotekos sukurtos edukacinės programos (visa 

medžiaga), suskirstytos į kelias kategorijas skirtingo amžiaus ir poreikių vartotojams. Be to, 

pateikiama informacija apie projektą, yra skiltis apie svetainę: ką joje galima rasti ir kaip naudotis. 

2017 m. svetainėje apsilankė 9156 (2016 m. – 9531) virtualūs vartotojai. 

 

Anglų kalbos forumas 

2014 m. lapkričio mėn. bibliotekos darbuotoja Juratė Genytė pradėjo vartotojus mokyti anglų 

kalbos. Bibliotekos kuriamoje interneto svetainėje http://edukacija.psvb.lt/ buvo sukurtas anglų 

kalbą besimokantiems vartotojams skirtas forumas „Pasvalys Library Goes English“. Forumą 

administruoja skyriaus vedėja Rita Bedulytė, forumo moderatorius – metodininkė viešiesiems 

ryšiams ir rinkodarai Juratė Genytė. Forume besimokantys anglų kalbos vartotojai gali tobulinti 

savo kalbos įgūdžius, atlikti namų darbus, gauti įvairios naudingos informacijos apie anglų kalbos 

gramatiką ar leksiką.   

Vartotojams buvo teikiamos konsultacijos kaip prisijungti prie forumo ir juo naudotis. 

 

Duomenų bazės 

Interneto skaitykloje vartotojai turėjo galimybę naudotis laisvai prieinamomis ir 

prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 

Nemokamos lietuviškos duomenų bazės: 

http://edukacija.psvb.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
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 Bibliotekos elektroninis katalogas. 

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas. 

 Nacionalinės bibliotekos elektroninis katalogas. 

 Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. 

 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazės 1994–2002m. (archyvas) 

CD. 

 Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų bazė. 

 Lietuvos respublikos Seimo Teisės aktų ir Seime įregistruotų teisės aktų projektų 

paieška. 

Prenumeruojamos duomenų bazės: 

 „EBSCO Publishing“ duomenų bazių paketas. 

 Naxos Music Library. 

 Lietuviška teisinė duomenų bazė INFOLEX. 

Duomenų bazėmis bibliotekos vartotojai naudojosi nelabai aktyviai. Pagrindinės priežastys – 

nėra poreikio bei anglų kalbos žinių trūkumas.  

                              

VI. METODINĖ VEIKLA 

           Viešoji biblioteka bendradarbiauja su kitų žinybų bibliotekomis,  teikia praktinę, teorinę pagalbą 

miesto, kaimo ir kt. žinybų  bibliotekininkams. Rūpinasi bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų reklama, 

skleidžia bibliotekininkystės naujoves. Siekia, kad bibliotekininkai naudotųsi profesinio lavinimosi 

galimybėmis, skatina darbuotojų profesinį, kūrybinį, kultūrinį tobulėjimą. Bibliotekos veiklos kokybei  

lemiamą reikšmę turi darbuotojo išsimokslinimas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, savišvieta, aktyvus 

dalyvavimas bendruomenės gyvenime.  

     Bibliotekoje, įvykus struktūriniams pakeitimams  nuo 2017 m. sausio 1 d.  pradėjo veiklą naujas 

skyrius – Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius. Informacijos ir mokymo skyriuje bei 

Krašto kultūros dokumentavimo centre dubliavosi kai kurios funkcijos, todėl vadovaujantis Bibliotekų 

valdymo tobulinimo rekomendacijomis, kurių tikslas efektyviai panaudoti finansinius, materialiuosius ir 

žmogiškuosius išteklius, buvo nuspręsta du padalinius sujungti.  

 Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriaus struktūra: Interneto skaitykla, Verslo biblioteka, 

informacijos ir užsienio kalbų skaitykla, Mokymų klasė, Rankraštynas, Kraštiečių dovanotų knygų 

fondas, Skaitmeninimo sektorius, Mariaus Katiliškio atminimo kambarys, Jono Mikelinsko biblioteka. 

Etatų skaičius – 6: 1 – skyriaus vedėja, 2 – vyriausieji bibliografai ir 3 vyresnieji bibliotekininkai. 
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Bibliotekoje kiekvieną savaitę vyksta skyrių vedėjų, o kartą per mėnesį – visų darbuotojų 

pasitarimai – Metodinės dienos, kuriuose analizuojama struktūrinių padalinių ir bendroji bibliotekos 

veikla. Administracija,  pagal kompetenciją, savo posėdžiuose nagrinėja bibliotekos veiklos klausimus, 

kai nebūtina kviesti visuotinio darbuotojų pasitarimo. Per ataskaitinius metus įvyko 42 darbuotojų 

pasitarimai ir metodinės dienos, 12 administracijos posėdžių, 1 visuotinis darbuotojų pasitarimas dėl 

viešosios bibliotekos struktūros pakeitimo. Iš viso 55.  

Bibliotekos darbuotojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją. Tobulinasi individualiai, dalyvauja 

specializuotuose renginiuose: konferencijose, teoriniuose bei praktiniuose seminaruose, nuotoliniuose 

mokymuose,  kuriuos organizuoja Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo, Panevėžio 

apskrities viešoji G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos. Rajono bibliotekininkai lankėsi nac. Martyno 

Mažvydo, Molėtų, Anykščių, Šiaulių miesto, Biržų bibliotekose, kasmetinėje Vilniaus Knygų mugėje.  

Direktorė D. Abazoriuvienė viešėjo Portugalijos bibliotekose, D. Abazoriuvienė ir A. Likienė –  

Lenkijos, R. Bedulytė, R. Baltrukienė – Suomijos bibliotekose, tikslu -  perimti iš kolegų naują, įdomią 

patirtį bei pasidalinti savąja, susipažinti su bibliotekinio darbo naujovėmis.  

Ataskaitiniais metais 52 profesionalūs bibliotekininkai ir 5 kvalifikuoti specialistai kėlė 

profesinę kvalifikaciją, kai kurie po keletą kartų. 

2017 m. viešojoje bibliotekoje suorganizuotas seminaras: „Biblioteka – kultūrinės  

nepriklausomybės kūrėja ir bendruomenės stiprėjimo garantas“.  

Išvažiuojamasis seminaras  gegužės mėn. „Geros praktikos sklaida“ į nac. Martyno Mažvydo ir 

Molėtų  bibliotekas. 

Bibliotekininkai dalyvavo: 

 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitė-Bitės viešosios bibliotekos ir nac. M. Mažvydo 

bibliotekos  organizuotuose seminaruose Bibliotekų specialistų mokymai – „Vadovų ir darbuotojų 

ugdymas“; „Pokyčių valdymas“; Šiaulių AVB – „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo 

turinio naudojimo teisių priskyrimo ir ženklinimo metodika“; „Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų pareigybių aprašymų rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka: nauji reikalavimai ir 

praktinis vertinimas“; „Etnokultūros lobynas“; „Bibliotekos skaitmeninė kolekcija: praktika“; Pasvalio 

kraštiečiai – lietuvių kalbos puoselėtojai“ 

Mokymuose-stažuotėse – „Rankraščių fondų tvarkynmas ir katalogavimas“; „Edukacija 

bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“; „Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“; 

„Parodų organizavimas“; „Įgyvendinti idėjas – praktiškai ir suprantamai apie mentorystę“ (Bauskė, 

Latvija); „Kaip dirbti su neformalaus verslumo ugdymo programomis, skirtomis vaikams ir  jaunimui“; 

Suaugusiųjų švietimo platforma „Epale“; „Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo 
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kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas“ (Bauskė, Latvija); „Senjorai ir skaitmeninis 

pasaulis“ 

Nuotoliniuose mokymuose: „Emocinis intelektas“; „Pasitikėjimo savimi ugdymas“; „Deja poo 

in social media“; „Konstruktyvus mąstymas“; „Streso valdymas“; „Viešo kalbėjimo baimės įveikimas“; 

„Asmeninių įgūdžių stiprinimas“; „Inovacijų plėtra“; „Klientų aptarnavimo standartas“; Įvadas. Protinga 

reklama“; „Metinis vertinimo pokalbis: kaip sukurti vertę žmogui ir organizacijai“ ir kt.  

Tarptautiniuose teoriniuose-praktiniuose mokymuose „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“ 

(Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija) Zarasuose. 

              Bibliotekininkai susitiko ir klausė paskaitų  bibliofilo Gitano Nausėdos „Asmeninių bibliotekų 

įtaka kultūrai ir asmenybės ugdymui“; žurnalisto, komunikacijos konsultanto Giedriaus  Drukteinio 

„Septynios didžiosios žydų sėkmės paslaptys: pažadink savyje žydą“ paskaitų, dalyvavo skaitymo 

akcijose ir renginiuose: „Vasara su knyga“,  „Skaitymo iššūkis“, „ETNO kilimas“. 

              Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos organizuoti mokymai kaimo 

bibliotekininkams: „Kraštotyros informacijos paieška bibliotekų elektroniniuose kataloguose“; „Darbas 

su LIBIS SAP “ , „Dokumentų paieškos galimybės LIBIS kataloge“ ir stažuotės naujai priimtiems 

darbuotojams. 

Bibliotekininkai noriai dalyvauja bendruomenių ar kitų įstaigų ir organizacijų organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose bei paskaitose. 

          Šiaulių valstybinėje kolegijoje (Bibliotekininkystę)  studijuoja Nakiškių kaimo bibliotekos 

bibliotekininkė Alina Aleliūnienė ir Panevėžio kolegijoje – Dagių kaimo bibliotekos bibliotekininkė 

Alvita Brazauskaitė-Velmunskienė. 

Aktyvinome bibliotekų veiklą, stiprinome ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis, 

mokyklomis,  draugijomis, bendruomenėmis ir kitomis institucijomis. Konsultavome kaimo 

bibliotekininkus rašant projektus,  dalyvaujant konkursuose. 

2017 metais į rajono bibliotekas išvykta 43 kartus,  vidutiniškai kiekviena kaimo biblioteka 

aplankyta 3–4 kartus.  Išvykų metu buvo sprendžiamos problemos, susijusios su materialinės bazės 

pagerinimu, bibliotekų fondo perdavimu pasikeitus darbuotojams, persikraustymu į naujas patalpas, 

LIBIS SAP diegimu ir kt.  Kontroliuotas kaimo bibliotekos darbas – kaip vedama apskaita, tvarkomi kiti 

bibliotekinės veiklos dokumentai. Gilintasi į kaimo bibliotekų darbo turinį, teikta įvairiapusė pagalba.  

Skatindami darbuotojus nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinį meistriškumą, įvertinti 

bibliotekininko profesinį pasirengimą ir profesinę patirtį – organizuojami bibliotekinės veiklos konkursai. 

2017 metais vyko konkursas „Edukacinė programa bibliotekoje“.   

 Parengtos 6 metodinės rekomendacijos ir scenarijai: personalinių jubiliejų datų kalendorius, 

edukacinės programos kūrimo rekomendacijos;  Europos dienos šventės, Bibliotekos jubiliejinio renginio 
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2 scenarijai ir  Bibliotekininko dienos scenarijus,   ir 4 konkursiniai nuostatai: rajono bibliotekininkams 

„Edukacinė programa bibliotekoje“;  Pasvalio kraštiečių bendrijos konkursui „Pasvalio krašto istoriniai 

dokumentai“; Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2017 m. Premijos  skyrimo nuostatai 

(konkursas „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“).  

2017 metais  bibliotekos darbuotojo apdovanojimą  „Skruzdė 2016“ gavo  Aldona Oniūnienė, Vaškų 

V. Zaborskaitės bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė. Taip pat, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos organizuotame Metų nominacijos konkurse, Vaškų kaimo biblioteka pripažinta 

„Kūrybiškiausia biblioteka“ – už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Ir apdovanota 

specialiu prizu. 

 Bibliotekos jubiliejaus proga buvo apdovanoti bibliotekininkai LR Seimo kultūros komiteto, 

Kultūros ministerijos, Seimo nario A. Matulo, rajono mero G. Gegužinsko, Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, M. Katiliškio viešosios bibliotekos Padėkos raštais. 

           Bibliotekininkų profesionalumui kelti komplektuojamas metodinės literatūros fondas.  2017 m. jis 

papildytas 12 egz. ir sudaro 782 egz. Tai literatūra ne tik bibliotekininkystės, bet ir vadybos, projekto 

rengimo, planavimo, kalbotyros, enciklopedijos, žodynai, žinynai. 

Bibliotekininko darbo aktualijos talpinamos bibliotekos tinklalapyje www.psvb.lt.   

Biblioteka dalyvauja Nacionalinėje savanorystės programoje,  yra akredituota ir įtraukta į 

duomenų bazę www.buk-savanoriu.lt 

Biblioteka bendradarbiauja su darbo birža ir yra projekto „Atrask save“ partnerė. 2017 metais 

viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose savanoriavo 46 savanoriai. Viso rajono bibliotekose sutelkta – 

218 savanorių. 

Nuo 2014 metų VB ir kaimo bibliotekose  pildomas  elektroninis bibliotekos dienoraštis.  

Konkursai 

 2017 metais paskelbtas  konkursas „Edukacinė programa bibliotekoje“. Buvo parengti 

konkurso  nuostatai. Konkurso tikslas: 

 Tobulinti bibliotekininkų gebėjimus edukacinėje veikloje ir skatinti aktyviau dalyvauti 

neformalaus ugdymo veiklose.  

             Konkurse dalyvavo 25 kaimo ir miesto, mobili bibliotekos, pateikusios 30 edukacinių 

programų. Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi  konkursui pateiktą medžiagą,  apdovanojo 

Padėkos raštais bei prizais:  

Pirma vieta – Joniškėlio m. bibliotekai už programą „Mindaugo karūna“ , bibliotekos vedėja R. 

Namikienė 

http://www.psvb.lt/
http://www.buk-savanoriu.lt/


 64 

Antra vieta – Grūžių kaimo bibliotekai – „Akmenėlio pasakojimas“, vyresnioji bibliotekininkė Danutė 

Ratinskienė ir Pumpėnų kaimo bibliotekai – „Šventinių atvirukų atsiradimo istorija ir jų gaminimas“, 

vyresnioji bibliotekininkė Virginija Čeponienė;  

Trečia vieta – Gulbinėnų kaimo bibliotekai – „Mažojo odininko dirbtuvėlės“, vyresnioji  bibliotekininkė 

Rima Mačiukienė ir Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekai – „Bitute pilkoji, iš kur medų nešioji“, vyriausioji 

bibliotekininkė Aldona Oniūnienė;  

Padėkos raštais ir paskatinamaisiais prizais apdovanotos: 

 Mikoliškio kaimo biblioteka, vyresnioji bibliotekininkė Violeta Balčėtienė ir Tetirvinų kaimo 

biblioteka, vyriausioji bibliotekininkė Dalia Balčiūnienė. 

       Bendradarbiaujant su Pasvalio kraštiečių bendrija buvo suorganizuotas konkursas-paroda „Pasvalio 

krašto istoriniai dokumentai“.  

     

Užsienio ryšiai 

Biblioteka palaiko ryšius su Latvijos Respublikos Bauskės ir Iecavos, Rundalės ir su savo regiono 

(Biržų, Panevėžio, Pakruojo r.) bibliotekomis. Bibliotekininkai važiuoja vieni pas kitus dalijasi patirtimi, 

dalyvauja seminaruose, skaito pranešimus, kartu įgyvendina projektus. Biblioteka įvairioms veikloms yra 

sutelkusi per 50 partnerių. Užmegzti ryšiai su Marselio (Prancūzija) biblioteka, Slovėnijos, Suomijos,  

Ukrainos, Portugalijos ir Lenkijos viešųjų bibliotekų asociacijomis. Direktorės D. Abazoriuvienės 

apsilankymas Portugalijos, Suomijos bibliotekose sudarė galimybę stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, 

rūpintis bibliotekos pristatymu užsienyje, perimti iš kolegų naują, įdomią patirtį bei pasidalinti savąja. 

direktorės perskaityti pranešimai: „Bibliotekos vieta krašto praeities ir dabarties kontekste, jos vaidmuo 

XXI amžiuje“, „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovų tarptautiniai mobilumo vizitai 

Portugalijos bibliotekose“, „XXI amžiaus visuomenė: iššūkiai Lietuvos bibliotekoms“, „Viešoji biblioteka 

ir bendruomenė: nueiti keliai, jungiantys ryšiai ir bendradarbiavimo perspektyvos“. 

2017 m. rugsėjo mėn. bibliotekoje viešėjo bibliotekininkė iš Švedijos, Giotenės – Lisa Gindemo ir 

Giotenės bendruomenės savivaldybės kultūros bei renginių koordinatorė Ann-Sofie Anderson.  Viešnios 

domėjosi viešųjų bibliotekų padėtimi Lietuvoje: kokie jų ištekliai, kaip organizuojama veikla, kokios 

paslaugos teikiamos lankytojams. Jų apsilankymas vyko pagal tarptautinį projektą LoRe (angliškas 

trumpinys iš „Love Reading“, o lietuviškai - „Labai mėgstu skaityti“), todėl ypatingą dėmesį skyrė  

kultūriniams ir skaitymo populiarinimo renginiams Lietuvos bibliotekose. Pasvalio bibliotekininkai 

švedėms pristatė savo miesto biblioteką ir du jos padalinius Pušaloto bei Ustukių kaimuose, taip pat 

surengė pažintines ekskursijas į viešąsias bibliotekas Anykščiuose, Šiauliuose, Panevėžyje, Biržuose. 
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Giotenės bendruomenė ir Pasvalio rajono savivaldybė palaiko broliškus ryšius nuo 1992 m. Ši draugystė 

lėmė, kad švedės savo praktiniam apsilankymui pasirinko biblioteką Pasvalyje. Pasvalio krašto 

bibliotekininkams jos surengė pristatymą apie Giotenę ir Giotenės biblioteką.  

Tvirti ryšiai biblioteką sieja su užsienyje gyvenančiais lietuviais:  prof. Algiu Mickūnu,  Živile ir 

Žilvinu Ramašauskais.  

Susirašinėjimo dėka bibliotekos Rankraštynas ir Dovanotų knygų fondas pasipildo laiškais, 

rankraščiais, fotonuotraukomis, įvairiais dokumentais ir knygomis.  

 

VII. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE  

2017 m. Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka parengė ir įvairioms finansuojančioms 

institucijoms pateikė 7 projektų paraiškas. Finansavimas gautas 5 projektams, 1 projektas bus 

įgyvendinamas 2018 metais.  

2017 metais vykdomus projektus dalinai finansavo Lietuvos Kultūros taryba prie LR kultūros 

ministerijos ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, skyrusios 18100 eurų.  

2017 metais buvo įgyvendinami 6 projektai, tęsiamos 5 tęstinių projektų veiklos. 

Bibliotekos darbuotojai prisideda įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tęstinį projektą 

„Business Bag“ (2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programa). Projektas  

įgyvendinamas 2017–2019 m. 

Bibliotekos darbuotojai prisideda rengiant medžiagą projekto paraiškai, teikiamai 2014–2020 metų 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programai. Projekto paraišką planuojama pateikti iki 2018 m. vasario 22 d.  

 

2017 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

 

Europos dienos šventės projektas „Žinok, pažink ir dalinkis!“.  

Pateiktas Europos komisijos atstovybei Lietuvoje. Dalinis finansavimas – 1000 Eur. 

Projektas įgyvendintas 2017 m. gegužės mėn.  

2017 m. švęsdami Europos Sąjungos gimtadienį didžiausią dėmesį skyrėme Europos 

ekonominės bendrijos 60-mečiui, Erasmus+ programos 30-mečiui, Lietuvos narystės Šengeno 

erdvėje 10-mečiui, į renginius įtraukiant kuo daugiau Pasvalio krašto gyventojų. Europos 

Komisijos atstovybė Lietuvoje renginiams skyrė finansinę paramą (1000 EUR) bei įvairių prizų – 

leidinių, balionų, vėliavėlių, apyrankių. 

Europos dienos šventės „Žinok, pažink ir dalinkis!“ renginiai Pasvalio krašte vyko gegužės 

2–9 dienomis.  
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Visą savaitę vyko informacinių filmukų demonstracija „Europos Sąjungos kinas bibliotekos 

erdvėse“; pokalbis-diskusija „Europos Sąjunga: nuo Romos sutarties iki Brexit‘o“ apie šiandienos 

iššūkius ES ir aktualias sukaktis bei pokalbis „Erasmus+ galimybės“ skirtas suteikti daugiau 

informacijos apie įsidarbinimo, savanoriavimo, studijavimo, mokymosi bei strateginių partnerysčių 

projektų vykdymo galimybes Europos Sąjungoje. Buvo organizuoti protų mūšiai „60+30+10“, 

skirti susipažinti su šių metų aktualiausiomis ES sukaktimis. Protmūšius organizavo Joniškėlio, 

Ustukių, Pušaloto, Vaškų, Krinčino, Pajiešmenių kaimo bibliotekos ir Pasvalio M. Katiliškio 

viešoji biblioteka. Pagrindinėje Pasvalio miesto aikštėje vyko Europos dienos minėjimas ir sveiko 

maisto patiekalų paroda-degustacija. Kadangi  Europos Sąjungos bendrija minėjo tris labai 

svarbias datas: Romos sutarties 60-metį, Europos Sąjungos programos „Erasmus“ 30-metį ir 

Lietuvos narystės Šengeno erdvėje 10-metį, buvo siekiama atkreipti dėmesį į šias svarbias Europai 

sukaktis. Pasvalio miesto institucijos – Pasvalio rajono savivaldybės kultūros ir jaunimo reikalų 

skyrius, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, Panevėžio 

teritorinė darbo birža, Pasvalio skyrius, Pasvalio krašto muziejus, Švietimo pagalbos tarnyba, 

Pasvalio r. paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems pagamino ir pasvaliečius 

vaišino sveikuoliškais patiekalais. Europos dienos minėjimą tęsė iškilmingas Pasvalio muzikos 

mokyklos akordeonistų koncertas „Su gimimo diena Europa!“. Apie Europos dienos šventę buvo 

rašyta Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.psvb.lt, bibliotekos 

facebook‘o puslapyje. 

 

Projektas „Biblioteka ir bendruomenė: istorijų tiltai“.  

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo 

projektai“. Visas projekto biudžetas 7764 Eur. Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos 

finansavimas – 4000 Eur, Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 1000 Eur, Pasvalio M. Katiliškio 

viešoji biblioteka prisidėjo 2764 Eur. Projekto pradžia 2017 m. kovo 1 d., projekto pabaiga 2017 

m. lapkričio 30 d. 

Projektu buvo siekiama bendromis Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos, Pasvalio 

krašto bei Panevėžio regiono bendruomenių veiklomis apjungti kelias jubiliejines datas: Pasvalio 

miesto įkūrimo 520-ąsias metines, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos 80-ies metų 

jubiliejų bei daugelio kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų jubiliejus ir sukurti tvirtą, reikšmingą 

visuomenės tobulėjimui, kultūros, socialinės integracijos ir pilietiškumo ugdymui tiltą tarp 

bibliotekos – valstybės kultūros dalies – ir bendruomenės – pilietinės visuomenės pamato, per 

knygos, bibliotekos, žmogaus, bendruomenės ryšį atskleisti kultūros procesų dinamiką Lietuvos 

http://www.psvb.lt/
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valstybėje ir Pasvalio krašto bendruomenėje, apibrėžti bibliotekos vaidmenį dabarties visuomenėje, 

skatinti bendruomenės narių mokymosi, savišvietos, asmeninio tobulėjimo poreikius, didinti 

atsakomybę, mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, burti, aktyvinti ir motyvuoti žmones bendrai 

veiklai, kaip ugdymo priemonę ir socialinių iniciatyvų instrumentą pasitelkiant įvairius renginius.  

Projekto tikslai: remtis pamatinėmis Valstybės šimtmečio paminėjimo idėjomis ir stiprinti 

ryšius su bendruomenėmis; telkti ir skatinti bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, 

pažintinei, edukacinei, kūrybinei veiklai; didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros dalies, svarbą 

bendruomenės gyvenime. 

Surengti įvairūs renginiai ir parodos: 03 mėn. vyko mokslinė konferencija „Biblioteka – 

kultūrinės nepriklausomybės kūrėja ir bendruomenės stiprėjimo garantas“, skirta 

bibliotekininkams, bibliofilams, švietėjams ir visiems besidomintiems bibliotekų ir informacinių 

technologijų vaidmeniu šiuolaikinėje visuomenėje. Pranešimus skaitė Vilniaus ir Vytauto Didžiojo 

universitetų, Nacionalinės M. Mažvydo, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekų darbuotojai, Pasvalio krašto švietėjai ir bibliotekininkai. 09 mėn. atidengtas Skaitymo 

suolelis prie bibliotekos, renginį jaunimui „Jaunimo muzikinis-literatūrinis šėlsmas Pasvalyje“ 

vedė bibliotekos globėjas, TV ir radijo laidų vedėjas Jonas Nainys, dalyvavo  vietos jaunimo 

grupės ir atskiri atlikėjai. 09 mėn. vyko šventinis edukacinis renginys „Ekskursija laiku: žvilgsnis į 

knygą, kultūrą, istoriją kitu kampu“ su aktore Olita Dautartaite ir Pasvalio „Klėties“ teatru 

 (spektaklis „Juodai balta kelionė laiku“).   

Parengtoje  dokumentų parodoje „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio fone“ pristatomos 2017 metais 80-mečius švenčiančios viešosios bibliotekos. 06 mėn. 

paroda pristatyta Pasvalio rajono bibliotekininkams, 09 mėn. per miesto šventę – Pasvalio 

visuomenei ir svečiams bei skirtingų Lietuvos vietovių bibliotekų darbuotojams. Nuo 12 mėn. 

paroda keliauja po kitas Lietuvos bibliotekas, šiuo metu ji eksponuojama Anykščių L. ir S. 

Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Parengta virtuali parodos versija. Organizuotas Lietuvos jaunųjų 

kūrėjų meninės raiškos konkursas „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“, 

kuriame dalyviai galėjo pateikti  rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybos inspiruotas improvizacijas, 

sukurtas naudojant įvairias meninės raiškos priemones: literatūrą, dailę, kiną, fotografiją. 

Parengtas ir 200 egz. tiražu išspausdintas leidinys „Biblioteka TAU: 80 Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo metų“ išplatintas renginiuose ir susitikimuose Pasvalyje 

ir kitose Lietuvos bibliotekose. 

 

Projektas „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir 

populiarinimas, naudojant inovatyvias ir  interaktyvias technologijas“.  
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Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai“. Visas 

projekto biudžetas 7500 Eur. Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos finansavimas  – 6000 Eur, 

Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 1500 Eur. Projekto pradžia 2017 m. kovo 1 d., projekto pabaiga 

2017 m. gruodžio 15 d. 

Tikslinė grupė: visa Pasvalio krašto bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, 

besidomintys M. Katiliškio kūryba, svarbiausią dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims. 

Įgyvendinus projekto veiklas pasiektas pagrindinis projekto tikslas: aktualizuoti, populiarinti ir 

inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą, 

siekiant keisti X, Y ir Z kartų požiūrį į literatūrą bei skaitymą ir užtikrinant bibliotekos atvirumą.  

Įvykdytos šios veiklos: 

 Įrengtas informacinis-edukacinis kompiuterinis terminalas, leidžiantis inovatyviai pristatyti 

bibliotekoje sukauptą dokumentinį rašytojo M. Katiliškio palikimą. Terminale sukaupta 

nemažai skaitmenintų vertingų, originalių visus rašytojo M. Katiliškio gyvenimo laikotarpius 

atspindinčių eksponatų – rankraštinių, ikonografinių, spausdintų dokumentų, daiktų. 

Vartotojų patogumui vaizdas terminalo ekrane taip pat rodomas didelės įstrižainės 

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

 Sukurtos ir įdiegtos interaktyvios elektroninės paslaugos, suteikiančias galimybes pažinti M. 

Katiliškio asmenybę ir kūrybą: 1. edukacinė viktorina; 2. žaidimas „Užbaik Katiliškio 

kūrinio sakinį“; 3. dėlionė „Katiliškio kelias“; 4. M. Katiliškio gyvenimo laiko juosta; 5. 

fotografijų, vaizdo ir garso galerija.  

 Surengti edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, aktyvinantys literatūros pažinimą ir 

skatinantys skaitymą bei motyvuojantys naudotis elektroninėmis paslaugomis. 

Projekto veikloms vykdyti pasitelktos įvairios kultūros ir meno institucijos, kūrybinių 

industrijų atstovais bei privatūs asmenys. 

Projekto veiklos bus tęsiamos: teikiamos sukurtos paslaugos bei kuriamos naujos 

elektroninės paslaugos (edukaciniai interaktyvūs žaidimai), moderniai pateikiančios ir kitų žymių 

krašto kūrėjų kūrybinį palikimą. 

 

Projektas „Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško kino atradimai“.  

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Kino sklaida“. Visas projekto biudžetas 1875 Eur. Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos 
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finansavimas  – 1500 Eur, Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 375 Eur. Projekto pradžia 2017 m. 

birželio 15 d., projekto pabaiga 2017 m. gruodžio 15 d. 

Projekto idėja – Pasvalio krašto gyventojams suteikti galimybę pamatyti vaidybinius ir 

dokumentinius lietuviškus kino filmus, apdovanotus kasmetiniu Lietuvos kino ir televizijos kino 

apdovanojimu „Sidabrinė gervė“ (skiriamu labiausiai nusipelniusiems aktoriams, režisieriams ir 

kino meno specialistams), bei susitikti su jų kūrėjais. 

Tikslas: skatinti profesionalaus lietuviško kino sklaidą bei supažindinti Pasvalio krašto 

bendruomenę su geriausiai įvertintais kino filmais. 

Projekto veiklos. Suorganizuotas teminis renginių ciklas –  įvyko 5 geriausių (apdovanotų 

kasmetiniu Lietuvos kino ir televizijos kino apdovanojimu „Sidabrinė gervė“, skiriamu labiausiai 

nusipelniusiems aktoriams, režisieriams ir kino meno specialistams) lietuvių vaidybinių kino filmų 

pristatymai bei susitikimai su jų kūrėjais. 10 mėn. bibliotekoje vyko bene garsiausio šiuolaikinio 

lietuvių režisieriaus Šarūnas Barto vaidybinio filmo „Ramybė mūsų sapnuose“ peržiūra ir aptarimas, 

susitikimas su jauna aktore ir smuikininke Lora Kmieliauskaite bei vaidybinio režisieriaus Šarūno 

Barto filmo „Šerkšnas“ peržiūra ir aptarimas, susitikimas-pokalbis su  aktoriumi Mantu Jančiausku; 

11 mėn. bibliotekoje organizuota vaidybinio filmo „Sangailės vasara“ (filmo režisierė ir scenarijaus 

autorė – Prancūzijos lietuvė Alantė Kavaitė) peržiūra ir aptarimas, vaidybinio filmo „Senekos diena“ 

peržiūra ir aptarimas, susitikimas su filmo režisieriumi Kristijonu Vildžiūnu vyko Vaškų 

bibliotekoje; 12 mėn. bibliotekoje surengtas režisieriaus Igno Jonyno vaidybinio filmo „Lošėjas“ 

peržiūra ir aptarimas.  

Viso projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomas veiklų ir rezultatų viešinimas. Viešinti 

projekto rezultatus, motyvuoti ir skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėje veikloje buvo naudojami 

įvairioms amžių grupėms pritaikyti tradiciniai ir šiuolaikiniai bei inovatyvūs komunikacijos su 

auditorija būdai (internetas, socialiniai tinklai, išmanieji telefonai, turintys fotokameras ir prieigą 

prie interneto). 

 

Projektas „Literatūros dienos ir naktys 2017: skaitymo prieskoniai“.  

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo 

projektai“. Visas projekto biudžetas 3750 Eur. Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos 

finansavimas  – 3000 Eur, Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 750 Eur. Projekto pradžia 2017 m. 

birželio 15 d., projekto pabaiga 2017 m. gruodžio 15 d. 
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Tikslas: sutelkti Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenės narius bendrai 

kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, didinant bendruomenių aktyvumą, socialinę 

integraciją ir pilietiškumą. 

Projekto veikla. Skirtingoms tikslinėms grupėms (vaikams, šeimoms, jaunimui, 

suaugusiems, senjorams) buvo suorganizuoti renginiai bei bendruomenės narių kūrybos 

pristatymai.  

Rugpjūčio 5 d. vyko tradiciniai 9-tieji   „Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“, sutraukę į 

Pyvesos slėnį vietinius literatus, bendruomenės narius, kuriančius svečius iš Panevėžio, Pakruojo, 

Biržų, Kauno. Vietos saviveiklininkai paruošė literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą Piliakalnių 

metams ir kraštiečio B. Brazdžionio jubiliejui pažymėti. Įspūdingos buvo ir kviestinių svečių 

programos: aktoriaus P. Venclovos ir etnologės muzikologės D. Šeškauskaitės, ugnies šou 

kolektyvo „Fenix“. Iki aušros savo kūrybą skaitė vietos ir iš kitų rajonų atvykę literatai. Rugsėjo 

27 d. dailininkė Sigutė Ach vedė net dvejas edukacines dirbtuves „Spalva ir vaizduotė“ – 

bibliotekininkams ir vaikams (pusė dirbtuvių dalyvių buvo iš socialinės rizikos šeimų, vaikų 

globos namų, dienos centrų, užimtumo centro „Viltis“). Spalio 3 d. vaikai iš Pasvalio, Pumpėnų, 

Saločių, Ustukių dalyvavo literatūriniame-muzikiniame rytmetyje „Su ragana šiokia tokia, Domu ir 

Tomu“ Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre. Čia susitiko su rašytoju T. Dirgėla ir 

aktoriumi G. Arbačiausku. Spalio 12 d. viešojoje bibliotekoje skambėjo Just. Marcinkevičiaus 

eilės, užrašytos mintys, V. Sventicko atsiminimai. Programą „Viešpatie, nejaugi neprašvis?” 

pristatė aktorius A. Bialobžeskis. Spalio 30 d. vaikams edukacines dirbtuves „Stebuklingų daiktų ir 

burtų pilna diena“ surengė dailininkė J. Račinskaitė. Jose  dalyvavo socialinę atskirtį patiriantys 

vaikai. Visus renginius, skirtus vaikams papildė knygų, iliustracijų, kūrybinių dirbtuvių svečių ir 

dalyvių kūrinių parodos. Gruodžio 8 d. įvyko 2 projekto renginiai: Kauno dramos teatro aktorius 

H. Savickis pristatė mono spektaklį „Tikiu visa apimančia tavo meile“ Ustukiuose ir Pasvalyje. 

 

Projektas „Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok“ (vykdomas 2-iem etapais) 

Pateiktas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamai programai 

„Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai“. Visas projekto biudžetas 6500 Eur. 

Gautas  dalinis Lietuvos kultūros tarybos finansavimas  – 5200 Eur (2017 m. gauta 2600 Eur), 

Pasvalio rajono savivaldybė skyrė 1300 Eur.  

Tikslai: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, 

vertinti, analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems 

kurti naują socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas informacijos 

vartotojų ugdymui. 
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Projekto veiklos: 

1. Specialiai vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi gebėjimams ir poreikiams 

pritaikytos MIR mokymo programos ir mokymosi medžiagos sukūrimas. Mokymosi programos 

(apie 56–60 akad. val.) uždaviniai ugdyti gebėjimus suprasti medijų vaidmenį visuomenėje; rasti, 

analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; išreikšti save ir kurti turinį įvairiose medijose.  

2. Vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymai, apjungiantys teorinius, praktinius 

užsiėmimus bei susitikimus-diskusijas su medijų profesionalais.  

3. Vykusių mokymų vertinimas. 

4. Mokymo programos tobulinimas, atsižvelgiant į vertinimo metu gautas pastabas. 

5. Metodinių rekomendacijų bibliotekininkams parengimas. Šis informacinis produktas turės 

ilgalaikį poveikį tikslinei grupei, juo galės naudotis ir visos Lietuvos švietėjai. 

6. Bibliotekininkų ir bendruomenių atstovų mokymai (16 akad. val.) naudotis sukurta 

mokymų programa ir metodinėmis rekomendacijomis. 

Projekto pradžia 2017 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 1 d. 

2017 m. buvo įgyvendintos 1-ajame projekto etape numatytos veiklos.  

Sukurta specialiai vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi gebėjimams ir poreikiams 

pritaikyta Medijų ir informacinio raštingumo mokymo programa (60 akad. val.), apimanti teorinius 

ir praktinius mokymus.  Mokymo programoje numatyti uždaviniai: 1. Ugdyti gebėjimus suprasti 

medijų vaidmenį visuomenėje; 2. Rasti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; 3. Išreikšti save 

ir kurti turinį įvairiose medijose. Programos turinys: 1. Kasdienio gyvenimo naujienų ir 

informacijos ištekliai; 2. Šiuolaikinės medijos, informacijos ištekliai ir visuomenės įtikinėjimas, 

propaganda, dezinformacija.; 3. Medijų turinio kūrimas.  

Pasitelkus projekto partnerius – asociaciją „Pasvalio rajono Trečiojo amžiaus universitetas“ 

ir Pasvalio rajono bendruomenių sąjungą, įsipareigojusius telkti narius mokymams ir užtikrinti 

informacijos apie mokymus sklaidą, pagal sukurtą programą vykdyti vyresnio ir pagyvenusio 

amžiaus asmenų mokymai. Iš viso surengta 10 (po 3 akad. val.)  mokymų tema „Kasdienio 

gyvenimo naujienų ir informacijos ištekliai“, kuriuose dalyvavo 30 dalyvių. II projekto 

įgyvendinimo etape mokymai bus tęsiami. Mokymų dalyviai vertino mokymų kokybę bei 

pateikiamos informacijos aktualumą. Remiantis šiais duomenimis, baigus mokymus (2018 m. 

balandžio mėn.), mokymo programa bus koreguojama ir galutinai parengiama (II projekto etapas).  

Vykdyti mokymai suteikė vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojams 

būtinąsias kompetencijas išmaniai naudotis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis bei 

šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, skatino aktyvų pilnavertišką dalyvavimą 
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socialiniame ir visuomeniniame gyvenime, prisidėjo prie mokymosi visą gyvenimą įgūdžių 

stiprinimo. 

Vyko glaudus bendradarbiavimas su Pasvalio Trečiojo amžiaus universitetu bei Pasvalio 

rajono bendruomenių sąjunga. 

2018 m. bus įgyvendinamas 2 projekto etapas. 

 

TĘSTINIŲ PROJEKTŲ VEIKLOS 

 

„Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“. 2011–2012 m., finansuotas tarptautinės 

organizacijos EIFL.  

Toliau buvo tęsiamos projekto veiklos: teikiamos spausdinimo paslaugos, pildyta Pasvalio 

krašto žemdirbiams skirta interneto svetainė http://www.pasvaliodirva.lt. 

„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. 2012 m. gegužė – 2014 m. 

lapkritis, dalinai finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimo per sieną 2007–2013 m. programos. 

 

Toliau buvo tęsiamos projekto veiklos. Įkurtame verslo informacijos centre, teikiamos 

paslaugos verslininkams: 

 Leidiniai verslui.  

 E. paslaugos interneto svetainėje http://verslui.pasvalys.lt.  

 Vieno langelio paslaugos: bendra prieiga prie visų bibliotekos teikiamų paslaugų – 

elektroninių, verslo informacijos, viešosios interneto prieigos, biuro paslaugų.  

 Erdvė verslininkams reklamuoti savo produkciją ir diskutuoti jiems aktualiais klausimais. 

 Patalpos renginiams ir susitikimams (10 darbo vietų mokymų klasė, konferencijų salė), 

kuriuose galima rengti verslumą skatinančius renginius ir/ar mokymus. 

 „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – skaitmeninės kompetencijos centras“. 2013 

m., dalies finansuotas Lietuvos Kultūros ministerijos (Bibliotekų plėtros programa). 

Buvo tęsiamos projekto veiklos. Organizuojami mokymai pagal projekte sukurtas edukacines 

programas, administruojama ir pildoma interneto svetainė http://edukacija.psvb.lt/, skirta vaikams 

ir jaunimui talpinti sukurtą skaitmeninį turinį bei skaitmeniniu ugdymu užsiimantiems 

darbuotojams dalintis savo žiniomis ir patirtimi. 

E. bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas. 

http://www.pasvaliodirva.lt/
http://edukacija.psvb.lt/


 73 

Įgyvendinus projekto „PASVALIOS modernizavimas ir plėtra“ veiklas modernizuota ir 

atnaujinta interneto svetainė. Toliau buvo kuriamas skaitmeninis „Pasvalios“ turinys: 

skaitmeninami nauji dokumentai, aprašomi nekilnojamieji objektai. Vykdoma „Pasvalios“ sklaida.  

Tęstinis projektas „Šiaurės verdenės“  

Pasvalio biblioteka yra žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos partnerė, rašo ir 

padeda įgyvendinti projektą „Šiaurės verdenės“. Projektą kasmet dalinai finansuoja Spaudos radijo 

ir televizijos rėmimo fondas 2017 m. fondas skyrė 5000 eurų,  Pasvalio rajono savivaldybė – 3000 

eurų, rėmėjas – 2000 eurų. 

Projekto dėka buvo išleisti du Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiaurietiški 

atsivėrimai“ numeriai.                                

VIII. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius 

   Bibliotekoje viso darbuotojų – 62. Etatų – 52: profesionalių bibliotekininkų – 41,25 et.; 

kvalifikuotų specialistų – 7,5 et.;  techninių darbuotojų – 3,25 et.   

        Viešojoje bibliotekoje ne visą darbo laiką dirba Mobilios bibliotekos bibliotekininkė. Kaimo 

bibliotekose – 27. Dviem kaimo bibliotekininkams yra sudarytos sąlygos dirbti dviejose bibliotekose:  

dirba po 0,25 etato vienoje ir po 0,75 etato kitoje bibliotekoje. Keturiose kaimo bibliotekose dirba pilnu 

etatu.  

Kiekvienų metų pradžioje, pagal patvirtintus „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos padalinių etatų nustatymo normatyvus“, peržiūrimi kaimo bibliotekų darbuotojų darbo 

krūviai ir nustatomi etatai. Kriterijai: konkrečios aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius, 

vartotojų, lankytojų bei išduotiems  rodikliai, renginių skaičius.  Peržiūrėjus bibliotekos veiklos 

rodiklius pagal normatyvus bibliotekose rodikliai stabilūs, kitose – mažėja, bet ne tiek, kad reikėtų 

mažinti krūvius.  

   Vadovaujantis nauju Darbo kodeksu, darbuotojams buvo suformuotos ir parengtos 2017  

metų veiklos  užduotys.  

Profesionalių bibliotekininkų išsimokslinimas 

 Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Viešojoje bibliotekoje 12 12 8 8 2 2 

Joniškėlio miesto bibliotekoje 0 0 2 2 0 0 

Kaimo bibliotekose 11 11 16 17 4 3 

Iš viso SVB 23 23 26 27 6 5 
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2017 metais  Šiaulių valstybinėje  kolegijoje „ Bibliotekos informacijos ištekliai“ studijuoja 

Nakiškių kaimo bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Alina Aleliūnienė ir 2017 m. įstojo mokytis į 

Panevėžio kolegiją –  Dagių kaimo bibliotekininkė Alvita Brazauskaitė-Velmunskienė. 

 Darbuotojų kaita  

         2017 metais keitėsi darbuotojai Diliauskų, Krinčino, Mikoliškio  kaimo bibliotekose.  

Iš viso SVB dirba 3 pensinio amžiaus darbuotojai, 2 VB, 1 – kaimo bibliotekose.  

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius vidutiniškai vienam bibliotekininkui tenka –  129 (2016 m. –  133 ; 2015 m. – 140; 

2014 m. – 149; 2013 m. – 148). 

Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui tenka – 3928 (2016 m. – 3979 ; 2015 m. – 3905; 2014 m. – 

4237; 2013 m. – 4311). 

Išduotų dokumentų  vienam bibliotekininkui tenka – 5423 (2016 m. –  5387; 2015 m. – 5333; 2014 m. 

– 5854; 2013 m. – 5673). 

 

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

   Patalpų būklė 

 

  Bendradarbiaujant  su seniūnijomis, bendruomenėmis, palaikant rajono savivaldybei 2017 metais 

perkelta Nairių kaimo biblioteka į kitas, suremontuotas patalpas, pradėti remonto darbai Vaškų V. 

Zaborskaitės bibliotekoje; viešojoje bibliotekoje: administracinėse patalpose pakeista grindų danga, 

Skaitykloje pakeisti šviestuvai; Joniškėlio m. ir Pušaloto kaimo bibliotekose sumontuotos vertikalios 

žaliuzės.  Visos kaimo bibliotekos suremontuotos, patalpos jaukios. Viešoji biblioteka pradėda  

įgyvendinti  savivaldybės tęstinį projektą „Business Bag“, kurio metu bus atlikta dalinė bibliotekos 

patalpų renovacija. Bibliotekos darbuotojai prisideda rengiant medžiagą projekto paraiškai, teikiamai 

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

per sieną programai. Projekto paraišką  pateikė 2018 m. vasario mėn. Sėkmės atveju – bus 

suremontuota kita dalis bibliotekos patalpų. 

Daugelyje kaimo bibliotekų inventorius susidėvėjęs ir morališkai pasenęs. Naujus baldus ir naują 

įrangą turi tik viešosios bibliotekos atskiri skyriai, kuriuose buvo atliktas remontas iš projektinių lėšų. 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas yra 3794 m
2
,
 
naudingas plotas bibliotekos funkcijoms atlikti – 

3303m
2
.  
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Viso fondo lentynų metrų skaičius 6554, atviro fondo lentynų metrų skaičius – 5907;  647 m. 

lentynų  yra uždaroje skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo dalyje, buvusioje saugykloje. Uždaroje 

patalpoje yra ir bibliotekos Rankraštynas. 

 

Techninis aprūpinimas 

 Kompiuterių skaičius Dauginimo priemonių skaičius 

 Iš viso Vartotojams Darbuotojams Iš viso Vartotojams Darbuotojams 

Viešojoje 

bibliotekoje 

 

58 

 

24 

 

34 

 

12 

 

4 

 

8 

Joniškėlio miesto 

bibliotekoje 

 

12 

 

10 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

Kaimo bibliotekose 149 116 32 33 32 1 

Iš viso sistemoje 219 151 67 48 38 10 

 

Biblioteka turi 3D spausdintuvą „Ultimaker 2 Extended“, knygų skenavimo įrenginį „Bookeye 3“; 

elektrinį įrišimo aparatą „Fellowes Galaxy – E500“; Fotojuostelių skenerį „Rollei PDF – 340“;  

Telefonai 

Viešojoje bibliotekoje yra 5 (su atskirais numeriais, bei 2 sublokuoti) fiksuoto ryšio  ir 3  mobilaus 

ryšio telefonai. Fiksuoto ryšio telefonai yra Joniškėlio miesto ir 11 kaimo bibliotekų.   

 

Transportas 

Biblioteka turi lengvąjį automobilį Renault Espace ir autobusą VOLVO, kuriame įrengta mobilioji 

biblioteka. 

X. FINANSAVIMAS 

Gauta lėšų  

2017 m. viešosios bibliotekos biudžetą sudarė:  

           savivaldybės –  545900 

           valstybės –  38168 

           už mokamas paslaugas – 1505 

           juridinių ir fizinių asmenų parama – 614   

           iš programų, projektų – 18100 

Išlaidos  

Darbo užmokesčiui – 365600   

Dokumentų įsigijimui – 20068  Iš jų: 

             spaudiniams – 19915,62 

             periodikai – 9000 

             elektroniniams ir kt. dokumentams – 152,38 

Automatizacijai, kompiuterinei programinei įrangai – 11511 
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Kitos bibliotekos išlaidos (įmokos SODRAI, komunalinės paslaugos, ryšiai, smulkus patalpų 

remontas ir kt.)  sudarė 179322. 

 

 

X. IŠVADOS 

Pasiekimai  

 Nors ir mažėjant  gyventojų skaičiui, išliko stabilus bibliotekų tinklas. Rajone veikia 32 viešosios 

bibliotekos padaliniai: 31 kaimo ir 1 miesto biblioteka. Atokių kaimų gyventojus aptarnauja mobili 

biblioteka. 

 Bibliotekų paslaugomis naudojasi 28,6 proc. gyventojų. 2017 m. bibliotekose sutelkta 7099  

vartotojai. 253714 lankytojams išduota 298286 egz. dokumentų. 

 Vystant kultūrinę-edukacinę veiklą rajono bibliotekose surengti 1152 renginiai, iš jų 491 

dokumentų paroda. Renginiuose apsilankė 46431 lankytojas.  

 Rajono bibliotekos pakankamai aprūpintos informacinėmis technologijomis ir šiuo metu atitinka 

sparčiai augančius vartotojų poreikius. Rajono bibliotekose yra 219 kompiuterizuotų darbo vietų: 

152 –  vartotojams ir 67 – darbuotojams. 

 Dalyvaujant įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose ir programose – 2017 m. buvo 

įgyvendinami 6 nauji projektai, tęsiamos 5 tęstinių projektų veiklos. 2017 m. biblioteka parengė ir 

pateikė 7 projektų paraiškas: finansavimas gautas 5 projektams, 1 projektas bus įgyvendinamas 

2018 m.  

Įgyvendinti projektai ženkliai pagerino vartotojų naudojimosi bibliotekos paslaugomis galimybes. 

Bibliotekos darbuotojai prisideda įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tęstinį projektą 

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

įgyvendinamas 2017 – 2019 m. 

 Bibliotekoje vyksta įvairūs mokymai: gyventojų kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos 

mokymai, edukaciniai užsiėmimai.  

 Tęsiamas virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos www.pasvalia.lt 

kūrimas. Per 2017 m. e. bibliotekoje apsilankė 7114 vartotojų iš 62 šalių.  

 Bibliotekos veiklos kokybė priklauso nuo darbuotojų išsimokslinimo, profesionalumo.  2017 m. 

kvalifikaciją kėlė 61 bibliotekos specialistas. 2 bibliotekininkai neakivaizdiniu būdu studijuoja 

kolegijose.  

http://www.pasvalia.lt/
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 Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su rajono įvairiomis kultūros, švietimo institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Vykdant projektus, bibliotekos veikloje dalyvauja per 50 

partnerių. Rajono bibliotekose sutelkta 218 savanorių. 

  Bendradarbiaujant su rajono savivaldybe, seniūnijomis  pagerinta bibliotekų materialinė bazė: 

viešojoje bibliotekoje atliktas dalinis remontas administracijos patalpose,  Nairių kaimo biblioteka 

perkelta į kitas, suremontuotas patalpas. Visos kaimo bibliotekos įsikūrę jaukiose, šiltose patalpose.   

Problemos 

 Mažėjant  gyventojų skaičiui rajone, neišvengiamai mažėja registruotų vartotojų skaičius.  

 Nepakankamas finansavimas fondų komplektavimui, vis kylančios knygų kainos ir lėšų trūkumas 

periodikai veda prie vis labiau ryškėjančio fondų nuvertėjimo.  

 Sparčiai besivystant informacinėms technologijoms, esama kompiuterinė technika sensta, 

reikalingas – atnaujinimas. 

 84,4 proc. kaimo bibliotekų  dirba nepilnu etatu, 15,6 proc. – pilnu etatu.  Tai apsunkina 

informacijos prieinamumą. 

 Viešoji biblioteka ir daugelis jos padalinių nepritaikyti žmonėms turintiems judėjimo negalią.  VB 

nėra prieigos neįgaliesiems. 16-oje bibliotekų pritaikyta prieiga neįgaliesiems, 17 – nepritaikyta.  

Kai kurioms kaimo bibliotekoms vėl  reikalingi smulkūs remonto darbai.  

 Išlieka socialinė įtampa dėl nepakankamo bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo ir jaunų 

specialistų trūkumo. 

 

 

Inovacijų, metodikos ir  

informacijos išteklių centro vedėja                                          Audronė Likienė  

 

 


