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PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

         2017-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros ir A. J. Greimo, 

Tautinio kostiumo ir Piliakalnių, rašytojos I. Simonaitytės, K. Bradūno metais.  Ypatingas dėmesys bus 

skiriamas ne tik knygai, kalbai, raštui, kultūrai, bet ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios  bibliotekos 

80-mečiui, Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms paminėti.  Jubiliejinių metų  renginius  

ir veiklas skirsime  kultūros, socialinių  naujovių idėjų tęstinumui įprasminti, bendruomenės 

atsakomybei ugdyti, kultūros paveldo istorijai turtinti, kultūriniams ryšiams plėtoti,  parodyti lietuvių 

kalbos unikalumą ir originalumą bei bibliotekos svarbą visuomenei. 

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

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

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

ir siekdama strateginių tikslų – tradiciniais ir inovatyviais sprendimais kurti darnią veiksmingą, visoms 

gyventojų grupėms prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą, telkti Lietuvos ir užsienio įvairias 

institucijas bei pavienius asmenis bendriems darbams ir kurti žinių visuomenę – įgyvendinimo, kelia 

sau tokius uždavinius: 

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

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

mokytis, naudotis gyvenimo gerinimo galimybėmis;  

dalyvauti įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose bei programose. Teikti paraiškas 

projektams,  kurie, sėkmės atveju, suteiktų  galimybę sustiprinti bibliotekos gebėjimus tenkinti 

bendruomenės poreikius ir įtvirtinti biblioteką kaip tvarią bendruomeninę instituciją, galinčią pagerinti 

rajono žmonių, ypač jaunimo, gyvenimo kokybę, didinti  užimtumą, mažinti socialinę atskirtį; 

racionaliai panaudojant žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikti rajono gyventojams 

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

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

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

padaliniuose. Populiarinti vartotojų tarpe prenumeruojamas informacines duomenų bazes;  

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

Pagal galimybes kaimo bibliotekose diegti LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį. Formuoti 

universalaus profilio dokumentų fondą tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, atitinkantį rajono 

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

skatinti knygnešystę ir savanorystę bibliotekose; 

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

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

publikuoti naujus dokumentus, toliau  bendradarbiauti su Europeana. 

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

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

kraštu susijusių dokumentų paiešką Lietuvos archyvuose, rankraštynuose;  

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

dokumentų parodomis, įvairiais konkursais, akcijomis paminėti  Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos 80-metį, Bernardo Brazdžionio 110-ąsias gimimo metines, kitas valstybines šventes, žymių 

krašto žmonių jubiliejus. Toliau vykdyti projektinę veiklą, susijusią su skaitymo skatinimu ir edukacija; 

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

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

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

naujas, koreguoti esančias edukacines programas, skirtas bendruomenės skaitmeninės kompetencijos 

ugdymui, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai; jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“, 

mobilioje kūrybinėje laboratorijoje, aprūpintoje šiuolaikine IRT įranga ir kitomis priemonėmis bei 

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

http://www.pasvalia.lt/
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nuotolinio bendravimo tarpusavyje galimybę –  organizuoti įvairius renginius: viktorinas, konkursus, 

disputus,  interaktyvias sąšaukas, mokymus. 

išlaikyti mobiliąją biblioteką, jos pagalba sudaryti galimybę atokesnių kaimų gyventojams 

naudotis įvairiomis bibliotekos paslaugomis. Mokyti lankytojus  kompiuterinio raštingumo pagrindų, 

organizuoti užsiėmimus mobilioje kūrybinėje  laboratorijoje. 

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

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

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

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

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

publikuoti jame bibliotekoje sukauptą medžiagą; teikti maketavimo paslaugas. 

            koordinuoti viešosios bibliotekos padalinių veiklą, teikti metodinę pagalbą kitų žinybų 

bibliotekininkams, komplektuoti dokumentų fondą bibliotekininkystės klausimais. Tobulinant 

bibliotekininkų gebėjimus edukacinėje veikloje ir skatinant aktyviau dalyvauti neformaliajame ugdyme 

-  paskelbti   konkursą „Edukacinė programa bibliotekoje“; 

pagal galimybes sudaryti tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdyti 

profesionalumą, pritaikyti tęstinio ir nuotolinio mokymo formas; 

formuoti bibliotekos įvaizdį kokybiškomis, inovatyviomis paslaugomis vartotojams,  interneto 

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

 

 

2. Kontroliniai rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2017 m. 

Įvykdyta 

2016 m. 

1. Bibliotekinis gyventojų aptarnavimas ir bibliotekos 

reklama 

  

1.1. Gyventojų sutelkimo proc.: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

27,7 

30,3 

32,7 

26,0 

 

28,3 

30,3 

32,6 

26,9 

1.2. Skaitytojų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

7143 

2121 

672 

4350 

 

 

7298 

2123 

670 

4505 

 

1.3. Suaugusių skaitytojų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

4654 

1410 

444 

2800 

 

4801 

1412 

442 

2947 

 

1.4. Skaitytojų vaikų skaičius: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

2489 

711 

228 

1550 

 

2497 

711 

228 

1558 

 

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

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2017 m. 

Įvykdyta 

2016 m. 

1.5. Apsilankymų skaičius: 

- iš viso 

-VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

219300 

65000 

16800 

137500 

 

218899 

66296 

16716 

135887 

1.6. Suaugusių  lankytojų: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

    

127170 

45810 

8460 

72900 

 

126799 

46368 

8423 

72008 

1.7. Lankytojų vaikų: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

92130 

19190 

8340 

64600 

 

92104 

19928 

8293 

63883 

1.8 

 

Lankomumas: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo filialuose 

 

30,7 

30,6 

25 

31,6 

 

29,9 

31,2 

24,9 

30,2 

1.9 Suaugusių skaitytojų lankomumas: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

27,3 

32,5 

19,1 

26,0 

 

26,4 

32,8 

19,1 

24,4 

1.10. Skaitytojų vaikų lankomumas: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

37,0 

27,1 

36,6 

41,6 

 

36,8 

28,0 

36,4 

41,0 

1.11. Išduotis: 

- iš viso 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

294854 

146560 

24300 

123994 

 

296334 

146395 

24243 

125696 

1.12. Išduoti suaugusiems  skaitytojams: 

- iš viso: 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

243281 

146560 

15180 

81541 

 

234625 

136114 

15141 

83370 

1.13. Išduoti skaitytojams vaikams: 

- iš viso: 

- VB 

- miesto padalinyje  

- kaimo padaliniuose 

 

64465 

12890 

9120 

42455 

 

61709 

10281 

9102 

42326 

1.14. Vidutinis skaitomumas: 

- bendras 

- VB 

 

41,3 

69,1 

 

40,2 

67,2 
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Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2017 m. 

Įvykdyta 

2016 m. 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

36,2 

28,5 

36,0 

27,8 

1.15. Suaugusių skaitytojų skaitomumo rodikliai: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

52,2 

103,0 

34,2 

29,1 

 

48,8 

96,3 

34,2 

28,2 

1.16. Skaitytojų vaikų skaitomumo rodikliai: 

- bendras 

- VB 

- miesto padalinyje 

- kaimo padaliniuose 

 

25,9 

18,1 

40,0 

27,4 

 

24,7 

14,4 

39,9 

27,2 

1.17. Skaitytojų aptarnavimas  nestacionarinėse bibliotekose: 

- mobili biblioteka 

- skaitytojų skaičius 

- lankytojų skaičius 

- išduotis 

 

1 

196 

1730 

3410 

 

1 

196 

1725 

3405 

1.18. Skaitytojų aptarnavimas namuose: 

- skaitytojų skaičius 

- išduotis 

 

325 

9468 

 

271 

8226 

1.19. Bibliotekos fondo populiarinimas ir bibliotekos 

įvaizdžio formavimas 

  

1.19.1. Renginiai. Iš viso:  

 

-VB 

-miesto padalinyje 

-kaimo padaliniuose 

1077 

 

242 

73 

762 

1052 

 

242 

75 

735 

1.19.1.1. Žodiniai renginiai. Iš viso: 

 

374 366 

 -VB 

 

80 86 

 - miesto padalinyje 

 

40 44 

 - kaimo padaliniuose 

 

254 236 

1.19.1.2. Kompleksiniai renginiai. Iš viso: 

 

260 237 

 -VB 

 

98 94 

 -miesto padalinyje 

 

4 6 

 -kaimo padaliniuose 

 

158 137 

1.19.1.3. Vaizdiniai renginiai. Iš viso: 

 

443 449 

 - VB 

 

64 62 

 - miesto padalinyje 29 25 



6 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2017 m. 

Įvykdyta 

2016 m. 

 

 - kaimo padaliniuose 

 

350 362 

1.19.2. Leidiniai . Iš viso: 

Iš jų: 

- bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai leidiniai bei 

lankstinukai 

31 

 

 

25 

26 

 

 

22 

 - bibliografijos leidiniai: iš viso 

- iš jų, virtualūs 

3 

2 

2 

2 

 - kraštotyros leidiniai 1 0 

1.19.3. Straipsniai. Iš viso: 

Iš jų: 

- respublikinėje spaudoje 

265 

 

10 

209 

 

18 

 - vietinėje spaudoje 59 41 

 -išeivijos spaudoje 0 0 

 - internete 200 150 

1.19.4. Atsakytos užklausos. Iš viso: 

Iš jų: 

31988 31420 

 - VB 21475 20869 

 - miesto padalinyje 1640 1620 

 - kaimo padaliniuose 8873 8931 

1.20. Elektroninio katalogo formavimas   

 Bibliografiniai įrašai. Iš viso: 5400 5289 

 - inventorinamų dokumentų įrašai 2200 2456 

 - analizinio aprašo įrašai 3200 2833 

1.21. Fondo formavimas   

1.21.1. Gauti ir sutvarkyti dokumentų. Iš viso: 

Iš jų: 

- VB 

7000 

 

2450 

9523 

 

4208 

 - miesto padalinyje 550 620 

 - kaimo padaliniuose 4000 4695 

 - vidutiniškai gauti viename kaimo padalinyje 129 151 

1.21.2. Gauti ir sutvarkyti periodinių leidinių pavadinimų: 

- VB 

 

35 

 

35 

 - miesto padalinyje 9 9 

 - vidutiniškai viename kaimo padalinyje 4 4 

1.21.3. Nurašyti dokumentų. Iš viso: 12720 11332 

 Iš jų: 

- VB 

 

4535 

 

3033 

 - miesto padalinyje 800 784 

 - kaimo padaliniuose 7385 7515 

 -  vidutiniškai viename kaimo padalinyje 236 242 

1.21.4. Bendras fondo apyvartos rodiklis VBS 

- VB 

1,15 

1,72 

1,15 

1,72 

 - miesto padalinyje 1,57 1,57 

 - kaimo padaliniuose 0,80 0,80 

1.22. Metodinė veikla   



7 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Planas 

2017 m. 

Įvykdyta 

2016 m. 

1.22.1. Išvykos:   

 - vidutiniškai vieną padalinį aplankyti kartų 4 kartus 3 kartus 

1.22.2. Pranešimų skaičius 12 10 

1.22.3. Metodikos rekomendacijos 6 4 

1.22.4. Renginiai, skirti bibliotekininkų profesionalumui ugdyti 6 6 

1.23.  Personalas   

1.23.1. Etatų skaičius iš viso: 52 52 

1.23.2. Darbuotojų skaičius 63 63 

1.23.3. Bibliotekininkų  darbuotojų skaičius. Iš jų: 

- VB 

55 

22 

55 

22 

 - miesto padalinyje 2 2 

 - kaimo padaliniuose 31 31 

 

3. Renginiai 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

1. Bibliotekos 80-mečio minėjimo renginių programa   

1.1. 10.00 val.-11. 30 val.  Tiesioginė transliacija iš LR Seimo 

– Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos  minėjimas ir Laisvės 

premijų įteikimo ceremonija LR Seimo Kovo 11-osios 

Akto salėje. 

11.30-12.00 val. Laisvės dainos 

12.00-12.20 val. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. 

10.00val. ir 16.00 val. Jaunimo erdvėje „Mono arba 

stereo“: 

Vaidybinio filmo (rež. R. Mulan)  „Mes dainuosim“ 

peržiūra. 

Virtuali paroda „Diena, kai mes iškovojom savo laisvę“  

 Dokumentų parodos:  

 „Vaikai apie Laisvę“  

„Biblioteka mini Sausio 13-ąją“  

 

01.13 

 

Administracija, 

Viešosios  

bibliotekos skyriai 

 

 

 

1.2.  Poeto Bernardo Brazdžionio 110-ųjų gimimo metinių 

paminėjimo renginiai: 

 Parodų ciklas  „Bernardo Brazdžionio asmenybės 

atskleisties  ženklai fotografijose ir 

dokumentuose“: 

I. Jono Jakimavičiaus fotografijų paroda 

„Sugrįžimas į Tėvynę“ 

II. Paroda „Nuo tėviškės iki grįžtančio pavasario 

balsų“ 

III. Paroda „100 metų aš gyvensiu...“ 

Renginys „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus diena Pasvalio bibliotekoje“ 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 

 

 

02.28 

Administracija, 

Viešosios  

bibliotekos skyriai 

 

1.3. Lietuvos jaunųjų kūrėjų meninės raiškos konkursas 

„Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio  paliesti“ 

02-09 

mėn. 

Administracija, 

Informacijos, 
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mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.4. Mokslinė konferencija „Biblioteka – kultūrinės 

nepriklausomybės kūrėja ir bendruomenės stiprėjimo 

garantas“ 

03 mėn. Administracija, 

Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.5. Susitikimas su bibliotekos bičiuliu kraštiečiu rašytoju 

Mykolu Karčiausku 

03 mėn. Administracija 

1.6. Atnaujintos Pasvalio krašto e. bibliotekos pristatymas 

Geriausių skaitytojų apdovanojimai 

Paroda „Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 

gyvenimo spalvos“ 

04 mėn. Administracija, 

Viešosios  

bibliotekos skyriai 

1.7. Gerumo diena „Biblioteka ir draugai: amatų mugė“ 05 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

1.8. Paroda „2015–2016 metų pasvalietiškos knygos 

bibliotekoje“ 

 

06-08 

mėn. 

Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.9. Dokumentų paroda „Bibliotekų praeitis ir dabartis 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ 

06 – 09 

mėn. I 

pusė  

IMIIC, 

Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.10. Virtuali paroda „Bibliotekų praeitis ir dabartis Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio fone“ 

06 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.11. Vasaros skaitymai „Vasaros nuotykis su biblioteka“ 06-08 

mėn. 

Skaitytojų 

aptarnavimo ir 

Vaikų literatūros 

skyriai 

1.12. Renginys „Jaunimo muzikinis-literatūrinis šėlsmas 

Pasvalyje“ 

09 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1.13. Šventinis edukacinis renginys „Ekskursija laiku: žvilgsnis į 

knygą, kultūrą, istoriją kitu kampu“ 

09 mėn. Administracija, 

Viešosios  

bibliotekos skyriai 

 

1.14. Pasvalio kraštiečių bendrijos organizuoto konkurso 

laureatų darbų paroda 

09 mėn. II 

pusė 

Administracija, 

IMIIC 

1.15. Susitikimas su dailininku Boleslovu Tuskėnu 10 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

1.16. Renginys „Sielos žemėlapis“, skirtas ilgametės bibliotekos 

darbuotojos Vitalijos Kazilionytės pirmosioms mirties 

metinėms paminėti 

11 mėn. Administracija, 

Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 
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1.17. Informacinio terminalo Mariaus Katiliškio atminimo 

kambaryje pristatymas  

12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

1.18. Paroda „Eugenijui Matuzevičiui – 100“ 12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

2. Renginiai   

2.1. Romualdo Tinfavičiaus knygos apie karaimus „Nuo Trakų 

iki Juodosios jūros“ pristatymas. 

02 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

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

Pasaulinei Poezijos dienai. Susitikimas su  kraštiečiu poetu 

Vitalijumi  Šopiu. 

03 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

2.3. Nuotaikingas pasikalbėjimas apie prozą ir poeziją su 

aktore Kristina Kazlauskaite. 

05 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

2.4. Paatviravimai apie vaidybą su pamąstymais. Susitikimas  

aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu (gavus finansavimą) 

09 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

2.5. Poeto Dariaus Rekio poezijos knygos „Pražydusios 

klumpės“ pristatymas. 

10 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

2.6. Tautinio kostiumo metams – Popietė „Pabūkime ilgiau 

vieni šalia kitų“, dalyvaujant Pasvalio ir Biržų krašto 

etnografiniams ansambliams 

10 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

2.7. Renginiai jaunimo erdvėje „Mono arba Stereo“ir 

Mediatekoje 

  

2.8. Protmūšiai: 

1.Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

2. Žmogus, gamta, sveikata 

3. Proto – sporto ringas 

4. Žinojimas – jėga 

01-12 

mėn. 

V. Gabrienė ir 

savanoriai 

2.9. Jaunimo susitikimų ciklas „Įdomūs susitikimai“: 

1.Susitikimas su „Misija Sibiras 2016“ dalyviais 

2.Susitikimas su pasvaliete dainininke Dovile 

Filimanavičiūte 

3. Dailininko Balio Tuskėno įspūdžiai iš kelionės 

motociklu po Ameriką.  

4. Susitikimas su dailininku Arvydu  Gudu. 

 

05 mėn. 

03 mėn. 

 

10 mėn. 

 

 

06 mėn. 

V. Gabrienė ir 

savanoriai 

2.9. Diskusijų klubo popietės:  V.Gabrienė ir 
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1. Kuriu ateitį Pasvalyje, nes... 

2.  Sveikas maistas sveikam kūnui. 

      3. Ar mokame suvaldyti stresą. 

04 mėn. 

06 mėn. 

08 mėn. 

savanoriai 

2.10. Nacionalinė bibliotekų savaitė: 

„Naktis bibliotekoje“ 

04 mėn. V. Gabrienė 

2.11. 3D spausdintuvo pamokos ( 4 pamokos) 

Stalo žaidimų vakarai  ( 6 vakarai) 

Stalo futbolo turnyrai  ( 6 turnyrai) 

01-12 

mėn. 

V. Gabrienė ir 

savanoriai 

2.12. Ketvirtadienio kino vakarai  (12 vakarų) 01-12 

mėn. 

R. Milerienė  

 V.  Gabrienė 

2.13. Susitikimas su fotografu, garso ir vaizdo įrengimų techniku 

Virginijumi Benašu 

03 mėn. R. Milerienė 

2.14. Vaikiškų dainelių karaoke 01 mėn. R. Milerienė 

2.15. Viktorina  I-IV klasių moksleiviams „Mėgstu animacinius 

filmus“ 

02 mėn. R. Milerienė 

2.16. Filmo „Niekas nenorėjo mirti“ peržiūra, skirta aktoriaus 

Regimanto Adomaičio 80-mečiui 

02 mėn. R. Milerienė 

2.17. Susitikimas su Panevėžio J.Miltinio gimnazijos teatro 

studijos moksleiviais 

03 mėn. R. Milerienė 

2.18. LRT – 60. Susitikimas su kraštiete, televizijos diktore 

Algimanta Žukauskiene. 

04 mėn. R. Milerienė 

2.19. Maestro Vytautui Kernagiui atminti –  Gatvės muzikantų 

pasirodymas. 

05 mėn. R. Milerienė 

2.20. Filmuko kūrimas „Ateik ir kurk filmą apie save ir savo 

draugus“ 

09 mėn. R. Milerienė 

2.21. Susitikimas su kraštiete „Kinas“ žurnalo redaktore Mante 

Valiūnaite 

10 mėn. R. Milerienė 

2.22. Vaidybinio-dokumentinio filmo „Radviliada“ peržiūra ir 

aptarimas, susitikimas su filmo kūrėjais:  režisiere Ramune 

Rakauskaite, aktoriumi Liubomiru Laucevičiumi.  

(Projektas: “Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško 

kino atradimai”;  gavus finansavimą) 

06 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2.23 Vaidybinio filmo „Senekos diena“ peržiūra ir aptarimas, 

susitikimas su filmo kūrėjais: režisieriumi Kristijonu 

Vildžiūnu,  aktoriais Elžbieta Latėnaite ir Arūnu 

Sakalausku. (Projektas: “Kino dienos Pasvalio krašte 2017: 

lietuviško kino atradimai”; gavus finansavimą) 

07 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2.24. Vaidybinio filmo „Sangailės vasara“ peržiūra ir aptarimas, 

susitikimas su filmo kūrėjais: režisiere ir scenarijaus autore 

Alante Kavaite, aktore Julija Steponaityte. ( Projektas: 

“Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško kino 

atradimai”; gavus finansavimą) 

08 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2.25. Vaidybinio filmo „Lošėjas“ peržiūra ir aptarimas, 

susitikimas su filmo kūrėjais: režisieriumi Ignu Jonynu, 

aktoriumi Vytautu Kaniušoniu. ( Projektas: “Kino dienos 

Pasvalio krašte 2017: lietuviško kino atradimai”; gavus 

finansavimą) 

10 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2.26. Vaidybinio filmo „Ramybė mūsų sapnuose“ peržiūra ir 

aptarimas, susitikimas su filmo kūrėjais: režisieriumi ir 

aktoriumi Šarūnu Bartu, aktore Klavdija Koršunova.  

11 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 
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(Projektas: “Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško 

kino atradimai”; gavus finansavimą) 

 Renginiai akliesiems ir silpnaregiams: 

 

  

2.27. Popietė vaikams  „Noriu žinoti apie Brailio raštą“ 06 mėn. R. Milerienė 

2.28. Susitikimas su aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariais. 

Pokalbis knygų įgarsinimo tema. 

08 mėn. R. Milerienė 

2.29. Baltosios lazdelės dienos paminėjimas 11 mėn. R. Milerienė 

 

3. 1. Spaudinių parodos 

 

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Data Rengėjas 

1.  Laisvės gynėjų dienai  „ Diena, kai mes iškovojome 

laisvę“.  

 

01.13 Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

2.  „ Dvasios ir proto tvirtybę nulėmusi diena ‘‘. Lietuvos 

valstybės  atkūrimo dienai. 

 

02.16 Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

3.   „Kovo 11-oji – didelio kelio pradžia ‘‘. Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

 

03.11 Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

4. „Gyventi – vienintelė žmogui pasiekiama laimė“. 

Rašytojui Juozui Požėrai – 90.  

 

04 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

5.  „Neatrasta Lietuva“, skirta Piliakalnių metams 04 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

6. „Savo likimą  susiejau su Lietuva“.  Rašytojui  Jonui  

Avyžiui – 95.  

 

05 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

7.  „ Kai į šiaurę ešelonai  ėjo...“. Okupacijos ir genocido 

dienai. 

 

06 mėn. 

 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

8.  Motinos dienai – Senovinių rankinių paroda „ Mamos 

rankinių paslaptys.“ 

 

05 mėn. 

 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

9.  „ Į saugią ir stiprią valstybę – karaliaus Mindaugo 

išgrįstu keliu.“ 

 

07 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

10. „V. Bubnys – žymiausias  XX a.  lietuvių literatūros  

romanistas“. Rašytojui  Vytautui Bubniui – 85.  

 

09 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

11. „Jonas Mekas – avangardinio meno kūrėjas“.  J. Mekui – 

95. 

 

12 mėn. Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius 

 

3.2. Renginiai vaikams 
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Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

3.2.1. Akcija „Renkame metų knygą – 2015“: knygų vaikams ir 

paaugliams  penketukų paroda, reklama, garsiniai 

skaitymai, sudaromos sąlygos balsuoti internetu. 

Iki 02.10. Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.2. Dokumentų, fotografijų, vaikų kūrybos paroda, akcija 

„Skaitau Brazdžionį“, skirti poeto Bernardo Brazdžionio 

110-ajam gimtadieniui. 

02 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.3. „Čia mano namai“: Vaikų literatūros skyriaus lankytojų 

piešinių eksponavimas, skirtas pažymėti Vasario 16-ąją ir 

Kovo 11-ąją, piešimo užsiėmimai skaitykloje. 

02.16-

03.11. 

Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.4. Dalyvauti  akcijos „Saugaus interneto savaitė“ veiklose. 02 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.5. Vaikų knygos savaitė: Literatūros paroda, garsiniai 

skaitymai, edukaciniai-kūrybiniai užsiėmimai, skirti 

rašytojos Astridos Lindgren  110-ajam gimtadieniui. 

04 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.6.  Literatūrinis-muzikinis rytmetis „Su ragana šiokia tokia“: 

dalyvauja rašytojas Tomas Dirgėla ir aktorius, dainų 

atlikėjas Giedrius Arbačiauskas (numatomas projekto 

„Literatūros dienos ir naktys 2017: skaitymo prieskoniai“ 

renginys; gavus finansavimą); 

Edukaciniai užsiėmimai kaimo bibliotekose, rajono 

mokyklose, daugiafunkciniuose centruose; 

Geriausių metų skaitytojų apdovanojimai. 

09 mėn. R. Baltrukienė ir 

B. Brazdžionio 

edukacinis 

centras 

3.2.7. Gerumo diena „Biblioteka ir draugai“: Pasvalio rajono 

įstaigų ir organizacijų, dirbančių su socialinės atskirties 

žmonių grupėmis bei teikiančių jiems mokymosi, 

kultūrines bei socialines paslaugas, mokyklų kūrybinės 

veiklos pristatymas – mugė „Amatų kiemelis“ 

05 mėn. R. Baltrukienė 

V. Rutienė 

3.2.8. Skaitymo dirbtuvėlių diena su dailininke, rašytoja Sigute 

Ach: rytmetis darbuotojams, susijusiems su skaitymo ir 

edukacija bei popietė vaikams; Sigutės Ach iliustracijų 

paroda (numatomas projekto „Literatūros dienos ir naktys 

2017: skaitymo prieskoniai“ renginys; gavus finansavimą). 

10 mėn. R. Baltrukienė 

3.2.9. Animacinio-dokumentinio G. Beinorytės filmo „Gyveno 

senelis ir bobutė“ demonstracija, skirta Gedulo ir vilties 

dienai paminėti. 

06 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.10. Vasaros skaitymai įvairiose Pasvalio miesto erdvėse 

„Vasaros nuotykis su biblioteka“. 

06-08 

mėn. 

Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.11. Literatūros paroda, garsiniai skaitymai, skirti rašytojos, 

vertėjos, dailininkės Nijolės Kepenienės 60-ajam 

gimtadieniui. 

06-07 

mėn. 

Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.12. Dalyvauti  Panevėžio  apskr. G. Petkevičaitės-Bitės VB 

VJLC projekto, skirto Piliakalnių ir Tautinio kostiumo 

metams „Etnokilimas“ veiklose, išvyka į baigiamąjį 

renginį. 

06-09 

mėn. 

R. Baltrukienė ir 

VB padalinių 

darbuotojai 

3.2.13. Edukacinė programa „Sveika, biblioteka“, pažintinės 

ekskursijos į vaikų literatūros skyrių pirmų klasių 

mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. 

09-11 

mėn. 

Vaikų literatūros 

skyrius 

3.2.14. „Vidurdienis su knygų burtais“: edukacinės skaitymo 10 mėn. R. Baltrukienė 
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skatinimo dirbtuvėlės su knygų iliustratorė, dailininke 

Jūrate Račinskaite (numatomas projekto „Literatūros 

dienos ir naktys 2017: skaitymo prieskoniai“ renginys; 

gavus finansavimą) 

3.2.15. Ruošiamės pasitikti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį: 

protmūšis apie Lietuvos istoriją vaikams ir ne vaikams 

11 mėn. R. Baltrukienė  

V. Gabrienė 

3.2.16. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 klasių mokinių 

meninių darbų paroda „Atvirukas mano miestui“, skirtas 

Pasvalio miesto gimtadieniui. Parodos atidarymas, darbų 

pristatymas, koncertinė programa. 

12 mėn. R. Baltrukienė ir 

B. Brazdžionio 

edukacinis 

centras 

3.2.17. Edukacinės kalėdinių atvirukų ir kitų darbelių dirbtuvėlės  12 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

 Parodos:   

1. Dokumentų paroda Sausio 13-ajai „Vaikai apie Laisvę“ 01 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

2. Literatūros paroda, skirta rašytojos, žurnalistės Onos 

Jautakės 60-tajam gimtadieniui. 

01 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

3. Pasvalio spec. mokyklos mokinių karpinių paroda „Žiemos 

pasaka“. 

01 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

4. Literatūros paroda, skirta rašytojos, žurnalistės, vaikų 

literatūros tyrėjos Gintarės Adomaitytės 60-ajam 

gimtadieniui 

01 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

5. Literatūros paroda, skirta rašytojo Vlado Dautarto 90-ajam 

gimtadieniui. 

03 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

6. Literatūros paroda, pristatanti Lietuvos etnografinių 

regionų tautinius kostiumus renginyje „Naktiniai skaitymai 

prie Pyvesos“ 

08 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

7. Literatūros paroda, skirta rašytojai, žurnalistei Enid Blyton 

120-ajam gimtadieniui. 

08 mėn. Vaikų literatūros 

skyrius 

 Edukacinės programos   

 Sukurti edukacines programas:   

1. Edukacinė programa jaunimui „Susikurk filmą apie draugą 

ir klasę“. 

 

I ketv. R. Milerienė 

2. Edukacinė programa vaikams Garsiniai skaitymai su 

Svenu Nordqvistu 

01 mėn. R. Baltrukienė 

3. Edukacinė programa vaikams  „Šešėlių teatras“.       

 

01–02 

mėn. 

B. Ladygienė 

4. Edukacinė programa vaikams, pristatanti Pasvalio M. 

Katiliškio viešąją biblioteką,  „Atrask lobį“. 

01–02 

mėn. 

B. Ladygienė 

5. Edukacinė programa pristatanti elektroninę biblioteką 

„Pasvalia“. 

I ketv. L. Markevičienė 

6. Elektroninėje bibliotekoje „Pasvalia“ atnaujinti  

interaktyvųjį edukacinį žaidimą  „Surask ir pažink  

Pasvalio krašto nekilnojimo turto objektus“ ir įdomybių 

testą apie Pasvalio kraštą. 

I ketv. L. Markevičienė 

 

 

3.3. Renginiai  Mobiliojoje bibliotekoje 
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3.3.1. Literatūrinė popietė vaikams, skirta Vytės Nemunėlio 110-

osioms gimimo metinėms „Eilėraščių skrynelė“ 

02 mėn. J. Vaičekonienė 

3.3.2. Literatūrinė popietė, skirta Nijolės Kepenienės 60-osioms 

gimimo metinėms „Nuoširdi ir nevaržoma vaikystė“ 

05 mėn. J. Vaičekonienė 

3.3.3. Valandėlė „Pasakos ir vaikams ir suaugusiems“, skirta H. 

K. Anderseno pasakų „Undinėlė“ ir „Nauji karaliaus 

rūbai“ 180-osioms metinėms. 

06 mėn. J. Vaičekonienė 

3.3.4. „Jei esi kiškių draugas, ši knygelė skirta tau...“, popietė 

vaikams, skirta K. Binkio poemos „Kiškių sukilimas“ 80-

osioms metinėms 

07 mėn. J. Vaičekonienė 

3.3.5. Diskusija „Kodėl man svarbi Mobili biblioteka“ 11 mėn. J. Vaičekonienė 

 Spaudinių parodos   

1. ,,Nešuos gyvenimą kaip šiltą duonos kepaliuką“ – skirta 

Onos Jautakės 60-osioms gimimo metinėms paminėti. 

I ketv. J. Vaičekonienė 

2. „Tėvų nameliai brangūs“ – poeto Vytės Nemunėlio knygų 

iliustracijų paroda|“ 

I ketv. J. Vaičekonienė 

3. ,,Raudoniems saulėlydžiams begęstant“ –  skirta lietuvių 

rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

I ketv. J. Vaičekonienė 

4. ,,Geriausi mobiliosios bibliotekos skaitytojai“ – foto 

paroda. 

II ketv. J. Vaičekonienė 

5. ,,Kultūrinio gyvenimo kronikos“ – paroda, skirta Pasvalio 

krašto istorijos ir kultūros žurnalui ,,Šiaurietiški 

atsivėrimai‘' 

II ketv J. Vaičekonienė 

6. ,,Niekas kalba vaikams“ – Skirta 40-osioms Sigito Gedos 

kūrinio ,,Baltojo nieko dainelė“ metinėms. 

III ketv. J. Vaičekonienė 

7. ,,Atradęs knygą jau niekada nebūsi vienišas“ – Skirta 

Astridos Lindgren 110 m. jubiliejui paminėti 

IV ketv. J. Vaičekonienė 

 

3.4. Renginiai  viešosios bibliotekos padaliniuose  

                                                     

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Rengėjas 

3.4.1. Popietė Vaikų gynimo dienai „Vaikyste, tu esi 

kaip pasaka...“ 

06 mėn. Dagių kaimo biblioteka 

3.4.2. Pažintinė valanda „Ką žinome apie piliakalnius“  11 mėn. Daujėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.3. Viktorina vaikams „Neieškok žodžio kišenėje“, 

skirta lietuvių kalbos kultūros metams. 

03 mėn. Daujėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.4. Renginys „Vaikystės delnuos – vaikiškos knygos 

pasaulis“, skirtas Vaikų knygos dienai 

11 mėn. Daujėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.5. Viktorina „Ar žinai  lietuviškas pasakas?“ 03 mėn. Deglėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.6. Susitikimas su vaikų viešnia iš Norvegijos Inger 

Bekkevik. 

12 mėn. Deglėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.7. Tradicinis kasmetinis renginys „Naktiniai 

skaitymai prie Pyvesos“ 

08 mėn. Diliauskų  kaimo 

biblioteka 

3.4.8. Šeimų šventė „Visi kartu“ 06 mėn. Diliauskų  kaimo 
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biblioteka 

3.4.9. Geriausio skaitytojo rinkimai, skaitomiausios 

knygos aptarimas. 

02 mėn. Girsūdų  kaimo 

biblioteka 

3.4.10. Vakaronė „Aglalė skynio, vainiko pynio“ 12 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.11. Susitikimas su edukologijos studente Gerda 

Strelčiūnaite. Įspūdžiai iš mokslo metų Italijoje 

06 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.12. Žaidimas – viktorina „100 žingsnelių per 

Lietuvą“, skirtas Vasario 16-ajai. 

16 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.13. Edukacinė programa „Akmenėlio pasakojimas“ 03 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.14. Skaitymai, skirti Vytės Nemunėlio 110-osioms 

gimimo metinėms 

04 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.15. Vaikų kūrybos konkursas „Laiškas Mamai“, 

skirtas lietuvių kalbos kultūros metams 

05 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

3.4.16. Renginys „Tauta prasideda nuo žodžio“, skirtas 

lietuvių kalbos kultūros metams 

09 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.17. Edukacinis užsiėmimas „Riešinės sau ir dovanai“ 11mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.18. Poeto B. Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms – Išvyka su vaikais į Žadeikių B. 

Brazdžionio edukacinį centrą 

02 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.19. Skaitovų konkursas „Tėvynė šneka – aš girdžiu“, 

skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

03 mėn. Gulbinėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.20. Bibliotekos veiklos ataskaita bendruomenei: 

geriausių skaitytojų apdovanojimas 

02 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.21. Dainų ir poezijos popietė „Iš širdies į širdį“ 03 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.22. Renginys „Tie metai tarsi upės...“, skirtas Senjorų 

dienai paminėti 

10 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.23. Edukacinė programa „Nesibaigianti vaikystės 

šalis“, skirta rašytojos A. Lindgren 110-osioms 

gimimo metinėms 

11 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

3.4.24. Literatūrinė – muzikinė popietė „Pabūkime su 

Maironiu“ 

11 mėn. Kraštų kaimo 

biblioteka 

3.4.25. Protmūšis jaunimui „Mąstyk greitai“ 04 mėn. Kraštų kaimo 

biblioteka 

3.4.26. Literatūros vakaras „Metų knygos rinkimai“ 12 mėn. Kraštų kaimo 

biblioteka 

3.4.27. Minėjimas „Vardan laisvės...“ 01 mėn. Kriklinių  kaimo 

biblioteka 

3.4.28. Poezijos ir muzikos vakaronė „Teskamba liaudies 

muzika...“, skirta lietuvių kalbos kultūros metams 

ir Kovo 11-ąjai. 

11 mėn. Kriklinių  kaimo 

biblioteka 

3.4.29. Poezijos ir romansų vakaras „Rudens lapus 

nudraskė vėjas“ 

11 mėn. Kriklinių  kaimo 

biblioteka 

3.4.30. Valandėlė vaikams „Ant rudenėjančio dangaus 

pripiešim saulės spindulių...“ 

10 mėn. Kriklinių  kaimo 

biblioteka 

3.4.31. Integruotos pamokos bibliotekoje, garsinio 02 mėn. Krinčino  kaimo 
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skaitymo, knygų ir dailyraščio paroda, skirta 

Bernardo Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms 

biblioteka 

3.4.32. Susitikimas su pedagogu, istoriku, knygų leidėju 

Algimantu Kaminsku – Krinčiumi „Gyveni, 

žmogau, ir  vienąkart staiga paaiškėja...“ 

09 mėn. Krinčino  kaimo 

biblioteka 

3.4.33. Popietė Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių 

muziejuje „Kaip tolimas atodūsis..., skirta Eug. 

Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms 

12 mėn. Krinčino kaimo 

biblioteka 

3.4.34. Romansų ir poezijos vakaras „Skinsiu raudoną 

rožę...“ 

11 mėn. Krinčino kaimo 

biblioteka 

3.4.35. Etnografinis rytmetis vaikams „Kalbame 

aukštaitiškai“ 

05 mėn. Krinčino kaimo 

biblioteka 

3.4.36. Renginių ciklas „Yra tiktai Tėvynė Lietuva“ 01 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.37. Popietė, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai 

ir B. Brazdžionio 110- mečiui „Kryžių ir 

rūpintojėlių Lietuva“ 

02 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.38. Renginys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui  

„...Tu spindėsi man žvaigždžių šviesoj,  

      Akmeniu prie kelio prakalbėsi...“ 

03 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.39. Kūrybinio žodžio popietė Pasaulinei poezijos 

dienai –  Susitikimas su  literatėmis  Aldona 

Astrauskiene ir Bronislava Černiauskiene 

03 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.40. Popietė vaikiškos knygelės mylėtojams „Geroji 

mano draugė ir pagalbininkė – knyga“ 

04 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.41. Renginys „Auksinio rudens akordai“, 

bibliotekininkės kurto filmuko peržiūra. 

09 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.42. Edukacinis užsiėmimas „Meškiuko Rudnosiuko 

dirbtuvėlės. Vytės Nemunėlio kūrybos skaitymai“ 

02 mėn. Meškalaukio kaimo 

biblioteka 

3.4.43. Edukaciniai užsiėmimai „Augu skaitydamas“ 01-12 

mėn. 

Namišių kaimo 

biblioteka 

3.4.44. Popietė „Ieva Simonaitytė. Kūrybos takais“ 01 mėn. Mikoliškio  kaimo 

biblioteka 

3.4.45. Popietė „Tautos šauklys“, skirta B. Brazdžionio 

110-osioms gimimo metinėms 

02 mėn. Mikoliškio  kaimo 

biblioteka 

3.4.46. Susitikimas su skaitytojais „Knyga mano 

gyvenime“ 

07 mėn. 

 

Mikoliškio  kaimo 

biblioteka 

3.4.47. Popietė „Jie mūsų atminty gyvi...“, Laisvės 

gynėjų dienai 

01 mėn. Norgėlų  kaimo 

biblioteka 

3.4.48. Filmo „Knygnešys“ peržiūra, skirta Knygnešio 

dienai 

03 mėn. Norgėlų  kaimo 

biblioteka 

3.4.49. Popietė „Poezijos ir muzikos valanda“ 04 mėn. Norgėlų  kaimo 

biblioteka 

3.4.50. Skaitomiausios 2015 m. knygos R. Vanagaitės 

„Mūsiškiai“ aptarimas 

11 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 

3.4.51. Susitikimas su rašytoju, aktoriumi, režisieriumi 

Robertu Šakarnicku. Knygos „Šarkos sielos 

šauksmas“ ir filmo „Nepalik, prašau“ pristatymas 

06 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 
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3.4.52. Išvyka dviračiais į Ažuolpamūšės piliakalnį ir 

padavimų skaitymai. 

09 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 

3.4.53. Protmūšis „Maironis, Lietuva ir mes“ 07 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 

3.4.54. Vaikų piešinių konkursas „Mes iš A. Lindgren 

knygų“ 

11 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 

3.4.55. Popietė „Knyga – pažinimo džiaugsmas“ 04 mėn. Pajiešmenių  kaimo 

biblioteka 

3.4.56. Susitikimas su dr. Rasa Šileikaite-Čepaitiene, 

knygos „Vietos dvasios beieškant“pristatymas 

03 mėn. Pumpėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.57. Susitikimas su Pasvalio Darbo biržos atstovais. 

Renkuosi profesiją „Stoti, bet kur...?“ 

03 mėn. Pumpėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.58. Susitikimas su literatūrologe Danguole 

Šakavičiūte „Paskutinė Mažosios Lietuvos 

metraštininkė“, skirtas I. Simonaitytės 120-osioms 

gimimo metinėms 

04 mėn. Pumpėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.59. Skaitomiausios knygos rinkimai. Geriausių 

skaitytojų  apdovanojimai 

04 mėn. Pumpėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.60. Susitikimas su  rašytoju Pauliumi Juodišiumi 02 mėn. Pumpėnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.61. Edukacinė popietė šeimai „Vaikas, šeima, 

biblioteka“ 

07 mėn. Pušaloto  kaimo 

biblioteka 

 Susitikimas su kraštiečiais „Mūsų kraštiečiai 

sugrįžta“ 

03 mėn. Pušaloto  kaimo 

biblioteka 

3.4.62. Literatūriniai skaitymai: 

- Bernardas  Brazdžionis 

- Eugenijus  Matuzevičius 

- Maironis 

2017 m. Pušaloto  kaimo 

biblioteka 

3.4.63. Kūrybinės dirbtuvėlės bibliotekoje „Mirgu margu 

margučiai“ 

03 mėn. Raubonių  kaimo 

biblioteka 

3.4.64. Popietė „Draugaukime su knyga“ 04 mėn. Raubonių  kaimo 

biblioteka 

3.4.65. Poezijos skaitymai „Žydintis poezijos pavasaris“ 05 mėn.  Raubonių  kaimo 

biblioteka 

3.4.66. Vakaras „Ieškojau tėviškės tamsioj nakty, tautoj, 

audroj, dainoj ieškokite manęs“, skirta B. 

Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms 

02 mėn. Rinkūnų  kaimo 

biblioteka 

3.4.67. Knygų klubo „8+“ susitikimas „Pasikalbėjimai...“ 03 mėn. Saločių kaimo 

biblioteka 

3.4.68. Edukacinė išvyka į kaimo sodybą pas režisierę P. 

Janulevičiūtę „Knygų lagaminas senovinėje 

klėtyje“ 

04 mėn. Tetirvinų kaimo 

biblioteka 

3.4.69. Susitikimas su Margarita Lužyte. Naujos knygos 

„Betės namai“ pristatymas  

04 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

3.4.70. Popietė „Vasaros spalvų karalystėje“ 06 mėn. Ustukių kaimo 

biblioteka 

3.4.71. Prisiminimų knygos apie prof. Vandą Zaborskaitę 

„Prisimenu ją tokią...“ pristatymas 

02 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 

biblioteka 

3.4.72. Kūrybinės raiškos konkurso „Eilėraščio menas ir 12 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 
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jo interpretacija“ baigiamasis renginys biblioteka 

3.4.73. Susitikimas su „Misija Sibiras 16“dalyviais 02 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 

biblioteka 

3.4.74. Teletiltas su Pušaloto bibliotekos jaunaisiais 

skaitytojais, vaikų knygos dienai paminėti 

04 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 

biblioteka 

3.4.75. Popietė „Svečiuose pas Pepę Ilgakojinę“ 05 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 

biblioteka 

3.4.76. Naktis bibliotekoje „Kai užmiega knygos“ 10 mėn. Vaškų  V. Zaborskaitės 

biblioteka 

3.4.77. Kūrybinė popietė vaikams „Mano Rudnosiukas“, 

skirta B. Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms 

02 mėn.  Žadeikonių kaimo 

biblioteka  

3.4.78. Literatūrinė popietė vaikams „Užburtoje Astrid 

Lindgren pasakų karalystėje“ 

11 mėn. Žadeikonių kaimo 

biblioteka 

3.4.79. Popietė „Astrid Lindgren pasakų pasaulis“ 11 mėn. Žilpamūšio kaimo 

biblioteka 

3.4.80 Popietė „Knygnešiai – šviesos nešėjai“ 02 mėn. Žilpamūšio kaimo 

biblioteka 

3.4.81. Poezijos šventė „Žydintys žodžiai“ 05 mėn. 

 

Žilpamūšio kaimo 

biblioteka 

3.4.82. Popietė „Duonos kelias“ 11 mėn. Nakiškių kaimo 

biblioteka 

3.4.83. Renginys „Gyvuok, stiprėk, klestėk ir kilk, brangi 

laisvoji Lietuva“ – Vasario 16-ajai 

02 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.84. Renginys „Mes esame ir būsime“ – Kovo 11-ajai  03 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.85. Susitikimas su joniškėliečiais literatais „Kas yra 

poezija“ 

03 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.86. Susitikimas su akcijos „Misija Sibiras“ dalyviu 

joniškėliečiu Zigmu Pakštaičiu 

06 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.87. Vakaras „Kentėję, bet nepalūžę...“, skirtas Gedulo 

ir Vilties dienai 

06 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.88. Konkursas „Padėk suklupusiam žodžiui“, skirtas 

lietuvių kalbos kultūros metams (kartu su 

Pušaloto kaimo bibliotekos savanoriais) 

10 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.89. Vakaras „Gerumo angelas apglėbia žemę“ 12 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.90 Susitikimas su knygos „Betės namai“ autore 

Margarita Lužyte 

02 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

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

3.4.92. Edukacinė pamoka „Ir knyga mane augina“ 04 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.93. Renginys Vaikų gynimo dienai „Pabūkim 

linksmoj vaikystės šaly“ 

06 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

3.4.94. Susitikimas su knygelių apie Kakę Makę autore 

Lina Žutaute „Nuostabus Kakės Makės pasaulis“ 

09 mėn. Joniškėlio m. biblioteka 

 Bibliotekos įkurtuvės naujose patalpose 06 mėn. Nairių kaimo biblioteka 

 Akcijos:   

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

2. Vienos dienos akcija „Biblioteka be 

bibliotekininko“ 

04 mėn. VB ir kaimo padaliniai 

3.  Šeimos dienos bibliotekose 2017  VB ir kaimo padaliniai 
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4. Savanoriauju  bibliotekoje 2017 VB ir kaimo padaliniai 

5. Knygų maininykai 2017 VB ir kaimo padaliniai 

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

7. „Diena be kompiuterio“ 2017 Kaimo padaliniai 

       

3.5. Meno parodos    

                                                                                    

Eil. 

Nr. 

Parodos pavadinimas Data Rengėjas 

3.5.1. Dailininkės Agnės Nauninkaitės grafikos darbų paroda 

„Išnykimas“ 

01 mėn. A. Likienė 

3.5.2. J. Jakimavičiaus fotografijų paroda „Sugrįžimas į 

Tėvynę“ (B. Brazdžionio 110-osioms gimimo 

metinėms) 

02 mėn. A. Likienė 

R. Baltrukienė 

3.5.3. Iš privačių kolekcijų (3 parodos) 01-12 mėn. A. Likienė,  

V. Dulkė 

3.5.4. Paroda iš Lenkijos kultūros instituto 10 mėn. A. Likienė 

3.5.5. Jūratės Kavaliauskienės (Panevėžys) darbų paroda 05 mėn. A.Likienė 

3.5.6. Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

07-08 mėn. E. Stravinskienė 

3.5.7. Paroda iš Lietuvos dailininkų sąjungos fondų (2 

parodos)  

10-12 mėn. A. Likienė 

3.5.8. Dailininko Arvydo Gudo paroda  

 

06 mėn. A. Likienė 

A. Nauninkaitė 

3.5.9. Tautodailininko, tapytojo Virginijaus Mykolo 

Nudo tapybos darbų  paroda 

2017 m. E. Stravinskienė 

3.5.10. Paroda iš Pasvalio kraštiečių bendrijos  

 

10 mėn. E. Stravinskienė 

V. Dulkė 

 

3.6. Virtualios parodos 

 

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

3.6.2. Bibliotekos svetainėje:    

 Vertingiausių leidinių apžvalgos  01–12 mėn. P. Kupčiūnienė 

 Naujos knygos 01–12 mėn. P. Kupčiūnienė 

 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:   

3.6.3. Laisvės gynėjų dienai – „Diena, kai mes iškovojome laisvę“ 01 mėn.  I. Povilionienė 

3.6.4. „Bernardas Brazdžionis – Dievo ir Žmogaus šauklys“ 02 mėn. I. Povilionienė 

3.6.5. Pasaulinei knygos dienai 04 mėn. I. Povilionienė 

3.6.6. Kaziui Sajai – rašytojui, dramaturgui, prozininkui 85-mečio 

proga 

06 mėn. I. Povilionienė 

3.6.7. 130-osioms poeto, dailininko, grafiko Kazio Šimonio 

gimimo metinėms. 

08 mėn. I. Povilionienė 

3.6.8. Poeto, profesoriaus, kunigo Maironio 155-osioms gimimo 

metinėm 

10 mėn. I. Povilionienė 

3.6.9. Didžiosioms metų šventėms artėjant 12 mėn. I. Povilionienė 
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4. Kraštotyros veikla 

 

 Veiklos turinys Data Vykdytojai 

4.1. Publikacijų apie Pasvalio kraštą duomenų bazės 

kūrimas: 

  

4.1.1. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemyje kurti rajono 

laikraščio „Darbas“ ir krašto kultūros, istorijos žurnalo 

„Šiaurietiški atsivėrimai“ bibliografinius įrašus 

01-12 Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

4.1.2. Vertingiausių rajono laikraščio „Darbas“ ir krašto kultūros, 

istorijos žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“  straipsnių 

bibliografinius įrašus siųsti į Nacionalinį bibliografinių 

duomenų banką (NBDB) 

01-12 mėn. R. Bedulytė 

4.1.3. LIBIS Analizinės bibliografijos posistemyje kurti 

bibliotekos gaunamų dokumentų sudėtinių dalių 

kraštotyros bibliografinius įrašus 

01-12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

4.1.4. Tvarkyti kortelines kraštotyros ir personalijų bibliografines 

kartotekas 

01-12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

4.2. Skaitmeninimo veikla, Bibliotekos skaitmeninės 

kolekcijos formavimas: 

  

4.2.1. Parengti skaitmeninimo veiklos dokumentus: Bibliotekos 

skaitmeninės kolekcijos nuostatus, skaitmeninimo tvarkos 

aprašą, objektų atrankos komisijos darbo reglamentą, 

skaitmeninimo veiklų darbo planą 2018 metams ir kt. 

reikalingus dokumentus 

06-12 mėn. R. Bedulytė 

4.2.2. Skaitmeninti krašto paveldo dokumentus 01–12 mėn. T. Mikalajūnaitė 

4.2.3. Kurti skaitmenintų dokumentų metaduomenis 01–12 mėn. T. Mikalajūnaitė 

4.2.4. Formuoti bei tvarkyti fotografijų bei vaizdo įrašų archyvą 01–12 mėn. T. Mikalajūnaitė 

4.2.5. Elektroninės bibliotekos „Pasvalia“ kūrimas   

4.2.6. Tvarkyti ir redaguoti elektroninę biblioteką 01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.7. Peržiūrėti autorines sutartis ir rengti naujas 01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.8. Pildyti elektroninę biblioteką naujais suskaitmenintais 

krašto kultūros paveldo dokumentais 

01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.9. Atnaujinti interaktyvų žaidimą 01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.10. Atnaujinti įdomybių testą 01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.11. Sukurti virtualią parodą 01–12 mėn. L. Markevičienė 

4.2.12. Parengti edukacinę programą pristatančią elektroninę 

biblioteką „Pasvalia“ 

iki 04 mėn. L. Markevičienė 

4.2.13. Surengti atnaujintos elektroninės bibliotekos „Pasvalia“ 

pristatymus  

04–12 mėn. L. Markevičienė 

4.3. Rankraščių tvarkymas ir sklaida   

4.3.1. Parengti Rankraščių komplektavimo ir naudojimosi jais 

tvarką 

06–12 mėn. R. Bedulytė 

4.3.2. Tęsti  rankraščių fondo tvarkymo darbus 02–12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 
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skyrius 

4.3.3. Pagal galimybes pradėti rankraščių katalogavimą LIBIS 

kataloge 

02–12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

4.3.3. Pagal galimybes pradėti tyrinėti Skyriuje saugomus 

kultūros paveldo dokumentus, tyrimų rezultatus pristatyti 

visuomenei 

02–12 mėn. Informacijos, 

mokymo ir 

dokumentavimo 

skyrius 

4.4. Kraštotyros darbų rengimas ir leidyba   

4.4.1. Dalyvauti krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Šiaurietiški 

atsivėrimai“ leidybos darbe 

01–12 mėn. A. Balčiūnienė 

4.4.2. Parengti elektroninį bibliografinį sąrašą „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešosios bibliotekos renginiai 2017 m.“ 

01–12 mėn. A. Balčiūnienė 

4.4.3. Parengti elektroninį bibliografinį sąrašą „Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji biblioteka spaudoje 2017 m.“ 

01–12 mėn. A. Balčiūnienė 

4.4.4. Pildyti Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalo 

„Šiaurietiški atsivėrimai“ bibliografijos rodyklę 

01–06 mėn. R. Bedulytė 

4.4.5. Pildyti ir redaguoti elektroninę Pasvalio krašto istorijos ir 

kultūros žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ versiją 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

4.4.6. Parengti bibliografinę rodyklę „Vitalija Kazilionytė: 

asmenybė ir kūryba“ 

01–10 mėn. R. Bedulytė 

4.4.7. Leidinio, skirto Pasvalio viešosios bibliotekos 80–mečiui, 

rengimas ir leidyba 

01–09 mėn. Administracija, 

VB skyriai 

4.5. Kraštotyros informacijos kaupimas ir sklaida   

4.5.1. Kaupti kraštotyros informaciją (atrinkti kraštotyrinio 

pobūdžio straipsnius iš respublikinės periodinės spaudos, 

juos aprašyti ir daryti skaitmenines kopijas) visatekstėje 

kompiuterinėje duomenų bazėje  

01–12 mėn. N. Banelienė 

4.5.2. Kaupti ir tvarkyti informaciją apie kraštiečius  01–12 mėn. T. 

Mikalajūnaitė, 

kaimo padaliniai 

4.5.3. Skelbti informaciją apie Pasvalio kraštiečius bibliotekos 

interneto svetainėje, bibliotekos facebooko puslapyje 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

4.5.4. Organizuoti ekskursijas, edukacinius užsiėmimus  Mariaus 

Katiliškio atminimo kambaryje „Mariaus Katiliškio 

keliais“ 

01–12 mėn. T. Mikalajūnaitė 

4.6. Skaitmeninės kompetencijos ugdymas   

4.6.1. Vykdyti skaitmeninio raštingumo mokymus Trečiojo 

amžiaus universiteto studentams 

01–04 

mėn., 

10–12 mėn. 

(1 k. per 

savaitę) 

R. Bedulytė 

4.6.2. Pagal poreikius mokyti vartotojų grupes pradinio 

kompiuterinio raštingumo pagal minimalaus kompiuterinio 

raštingumo programą „Išmokime dirbti kompiuteriu“ 

01–12 mėn. R. Bedulytė, N. 

Banelienė, 

kaimo padaliniai 

4.6.3. Pagal poreikius  mokyti vartotojų grupes interneto išteklių 

naudojimo pagal programas „Elektroninis bendravimas“, 

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

valdžios, savivaldos paslaugos, teisinė ir statistinė 

01–12 mėn.  

 

Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 



22 

 

informacija, kelionių informacija, naujienos“, „Švietimo 

informacija internete“, „Informacija apie sveikatą 

internete“, „Laisvalaikio informacija internete“, 

„Taupykime laiką ir pinigus: naudokimės elektroninėmis 

paslaugomis (el. bankininkystė, el. prekyba, darbo 

paieška)“, „Bibliotekos elektroninės paslaugos“ 

4.6.4. Pagal poreikius mokyti vartotojų grupes saugaus darbo 

internete „Saugus ir draugiškas internete“ 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė, N. 

Banelienė 

4.6.5. Koordinuoti mokymo renginių organizavimą Mokymų 

klasėje 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė, A. 

Balčiūnienė 

4.6.6. Organizuoti ir/ar vykdyti vartotojų mokymus su 

planšetiniais kompiuteriais 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė, N. 

Banelienė 

4.6.7. Pagal poreikius rengti naujas skaitmeninio raštingumo 

mokymo ir edukacines programas 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė, N. 

Banelienė 

4.6.8. Organizuoti mokymo renginius, edukacijas per 

Nacionalinę bibliotekų savaitę 

04 mėn. Skyriaus 

darbuotojai 

4.6.9. Tvarkyti interneto svetainę skaitmeninės kompetencijos 

ugdytojams edukacija.psvb.lt, pildyti ją nauja informacija 

apie bibliotekos vykdomą edukacinę veiklą 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė 

4.6.10. Administruoti anglų kalbos forumą Pasvalys Library Goes 

English 

01–12 mėn.  

 

R. Bedulytė 

4.7. Kraštotyros darbai   

4.7.1. Surinkti medžiagą ir parengti aplanką „Grūžių kaimo 

bendruomenei – 10 metų“ 

01-06 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

4.7.2. Pabaigti rengti kraštotyros darbą „Krašto senolių vartojami 

žodžiai, posakiai, prietarai, dainos“ 

01-12 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

4.7.3. Parengti aplanką „Meškalaukio biblioteka: metai tarp 

knygų“ 

Iki 12 mėn. Meškalaukio 

kaimo biblioteka 

4.7.4. Pristatyti Janinos Kaminskienės surinktus ir užrašytus 

atsiminimus apie Meškalaukio kapines, laidojimo 

papročius, kryžius 

12 mėn. Meškalaukio 

kaimo biblioteka 

4.7.5. Parengti aplanką „Mikoliškio senbuvių prisiminimai“ 12 mėn. Mikoliškio 

kaimo biblioteka 

4.7.6. Parengti aplanką „Poetė Anastazija Sučylienė ir gydytoja 

psichiatrė Jūratė Sučylaitė“ 

12 mėn. Norgėlų kaimo 

biblioteka 

4.7.7. Paruošti aplanką „Tremtinės Adelės Jankeliūnaitės-

Peleckienės prisiminimai apie tremtį“ 

10 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

4.7.8. Dalyvauti bendrame projekte su bendruomene: biblioteka 

įsipareigoja surinkti amžininkų prisiminimus apie istorinį 

objektą – senovinį rūsį-kalėjimą. 

2017 m. Vaškų V. 

Zaborskaitės 

biblioteka 

4.7.9. Parengti aplanką „Saudogalės piliakalnis“ 2017 m. Žadeikonių 

kaimo biblioteka 

4.8. Kraštotyros renginiai   

4.8.1. Renginys „10 metų kartu“ – skirtas Grūžių kaimo 

bendruomenės 10-mečiui 

07 mėn. Grūžių kaimo 

biblioteka 

4.8.2. Susitikimas su kraštiečiais: biologu dr. Valerijumi 

Rašomavičiumi ir rašytoju Aloyzu Leiva. 

03 mėn. Gulbinėnų 

kaimo biblioteka 

4.8.3. „Senosios sodybos vertybės ir paslaptys“ renginys 

etnografinėje Dirvonų kaimo sodyboje, skirtas Piliakalnių 

05 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 
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metams 

4.8.4. Tradicinės kaimo šventė Oninės 07 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

4.8.5. Kraštiečio dailininko Vlado Vaišvilos tapybos darbų 

parodos atidarymas 

07 mėn. Jurgėnų kaimo 

biblioteka 

4.8.6. Kraštiečių vasaros šventė 07 mėn. Meškalaukio 

kaimo biblioteka 

4.8.7. Kraštietės literatės Bronislavos Černiauskienės naujos 

knygos sutiktuvės 

07 mėn. Meškalaukio 

kaimo biblioteka 

4.8.8. Kraštiečių susitikimas 07 mėn. Mikoliškio 

kaimo biblioteka 

4.8.9. Knygos „Pumpėnų valsčiaus savanoriai“ pristatymas 09 mėn. Pumpėnų kaimo 

biblioteka 

4.8.10. Susitikimas „Mūsų kraštiečiai sugrįžta“ 03 mėn. Pušaloto kaimo 

biblioteka 

4.8.11. Kraštiečių susitikimas „Praeitin nubėgę metai“ 07 mėn. Rinkūnų kaimo 

biblioteka 

4.8.12. Šventė „Antaninės prie  Mūšos“ Bibliotekos 80-mečio 

minėjimas  

06 mėn. Saločių kaimo 

biblioteka 

4.8.13. Kraštiečių šventė „Švobiškio kaimui – 450“ 07 mėn. Švobiškio kaimo 

biblioteka 

4.8.14. Popietė „Muzika ir akvarelė – mano dvasios prieglobstis“, 

skirta kraštiečiui dailininkui ir muzikantui Valentui 

Leimontui. Jo darbų parodos atidarymas. 

01 mėn. Vaškų V. 

Zaborskaitės 

biblioteka 

4.8.15. Susitikimas su su kraštiečiu VU Gamtos mokslų fakulteto  

lektoriumi Rolandu Tuču „Minčių takais kasdien grįžtu į 

tėviškę“ 

07 mėn. Vaškų V. 

Zaborskaitės 

biblioteka 

4.8.16. Kraštiečių kalbininkų ir literatūrologų konferencija, skirta 

kalbos kultūros metams. 

09 mėn. Vaškų V. 

Zaborskaitės 

biblioteka 

4.8.17. Miestelio šventė „Joniškėlis 400+11“. Literatūrinė 

kompozicija „Iš linksmo pamažupiečių gyvenimo“ 

07 mėn. Joniškėlio m. 

biblioteka 

4.9. Kraštotyros parodos   

4.9.1. „2015–2016 m. pasvalietiškos knygos“ 04 mėn. A. Balčiūnienė 

4.9.2. „M. Katiliškio viešosios bibliotekos gyvenimo spalvos“, 

skirta bibliotekos 80-ies metų jubiliejui paminėti 

06–09 mėn.  L. Markevičienė 

4.9.3. „Eugenijui Matuzevičiui – 100“  12 mėn. L. Markevičienė 

4.9.4. Pasvalio kraštiečių bendrijos organizuoto konkurso 

laureatų darbų paroda 

09 mėn. II 

pusė–10 

mėn. 

A. Likienė 

4.9.5. Parodų ciklas „Bernardo Brazdžionio asmenybės 

atskleisties ženklai fotografijose ir dokumentuose“ 

02 mėn. A. Balčiūnienė 

4.9.6. „Sielos žemėlapis: Vitaliją atmenant“ (skirta ilgametei 

bibliotekos darbuotojai V. Kazilionytei) 

12 mėn. L. Markevičienė 

 

5. Bibliografinis ir informacinis vartotojų aptarnavimas 

 

 Vartotojų aptarnavimas   

5.1. Aptarnauti vartotojus  (naudojantis LIBIS Skaitytojų 01–12 mėn. Informacijos, 
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aptarnavimo posisteme bei Viešosios interneto prieigos 

Vartotojų registracijos ir statistikos sistema) visuose 

Skyriaus padaliniuose 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

5.2. Atsakyti į vienkartines vartotojų užklausas žodžiu, raštu, 

telefonu, elektroniniu paštu, gautas bibliotekų 

elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

5.3. Teikti vartotojams Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintas mokamas (dokumentų spausdinimo, 

kopijavimo, skenavimo, bibliografinių sąrašų ar rodyklių 

(virš 20 įrašų) sudarymo, informacijos įrašymo į 

elektronines laikmenas) paslaugas 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

5.4. Teikti bibliografines paslaugas pagal nuolatines vartotojų 

užklausas 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

5.5. Vartotojams pageidaujant įrašyti duomenis į 

kompaktinius diskus, atmintukus  

01–12 mėn. R. Bedulytė 

5.6. Teikti prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių, 

skatinti vartotojus jomis naudotis, atnaujinti informacinę 

medžiagą apie DB 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

5.7. Teikti vartotojams informaciją apie Europos Sąjungą   

5.8. Konsultuoti vartotojus naudotis elektros ir dujų savitarnos 

svetaine www.eso.lt 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

5.9. Teikti paslaugas žemdirbiams ir verslininkams Verslo 

bibliotekoje 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

5.10. Organizuoti verslumo, integravimosi į darbo rinką 

ugdymo renginius 

01–12 mėn.  Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius 

5.11. Konsultuoti ir individualiai mokyti vartotojus: 

 dirbti kompiuteriu,  

 naudotis viešos interneto prieigos (VIP) 

kompiuteriuose įdiegtomis programomis, 

 naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu,  

o užsisakyti dokumentus bibliotekos 

elektroniniame kataloge interneto 

svetainėje www.psvb.lt,   

 naudotis kitomis bibliotekos elektroninėmis 

paslaugomis interneto svetainėse www.psvb.lt, 

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

http://verslui.pasvalys.lt, 

01–12 mėn. Informacijos, 

mokymų ir 

dokumentavimo 

skyrius, kaimo 

padaliniai 

http://www.psvb.lt/
http://www.psvb.lt/
http://www.psvb.lt/
http://edukacija.psvb.lt/
http://verslui.pasvalys.lt/
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o http://pasvaliodirva.lt 

 ieškoti informacijos LIBIS suvestiniame kataloge, 

Nacionalinės bibliografijos duomenų bazėje,  

 naudotis bibliotekos prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis,  

 naudotis viešosiomis internete prieinamomis 

elektroninėmis paslaugomis 

5.2. Bibliotekos interneto svetainės   

5.2.1. Redaguoti ir administruoti bibliotekos interneto svetainę 

www.psvb.lt 

Publikuoti informaciją apie bibliotekos veiklą 

Pildyti, atnaujinti informaciją bibliotekos „Facebook“ 

puslapyje. 

  

01–12 mėn. G. Kalvėnaitė 

J. Genytė  

VB skyrių 

vedėjai  

 

 

5.2.2. Tvarkyti interneto svetaines: 

www.pasvaliodirva.lt 

www.verslui.pasvalys.lt  

01–12 mėn. R. Bedulytė 

A. Dunauskaitė 

 

5.2.3. Tvarkyti interneto svetainę skaitmeninės kompetencijos 

ugdytojams edukacija.psvb.lt, pildyti ją nauja informacija 

apie bibliotekos vykdomą edukacinę veiklą. 

01–12 mėn. 

 

R. Bedulytė 

 

5.2.4. Administruoti anglų kalbos forumą „Pasvalys Library 

Goes English“. 

01–12 mėn. R. Bedulytė 

 

 

6. Bendradarbiavimas su Europeana   

6.1. Toliau rinkti Pasvalio rajono gyventojų atsiminimus, 

materialius liudijimus apie Baltijos kelią ir kitus Sąjūdžio 

metų įvykius, skaitmeninti, publikuoti svetainėje 

www.europeana1989.eu 

01–12 

mėn. 

Viešosios 

bibliotekos ir 

padalinių 

darbuotojai 

6.2. Parašyti straipsnius apie bendradarbiavimą su „Europeana, 

publikuoti Lietuvos  spaudoje, virtualioje erdvėje 

01–12 

mėn. 

R. Bedulytė 

J. Genytė 

6.3. Bendradarbiauti su „Europeanos“ viešųjų bibliotekų tinklu.  

 

 

01–12 

mėn. 

Viešosios 

bibliotekos 

darbuotojai 

6.4. Pagal galimybes dalyvauti „Europeanos“ organizuojamose 

tarptautinėse konferencijose, seminaruose. 

01–12 

mėn. 

J. Genytė 

R. Bedulytė 

 

7. Kiti darbai 

 

 

7.1. Metodinė veikla Data Vykdytojai 

7.1.1. 

 

 

 

Suorganizuoti seminarus:  

 Išvažiuojamasis seminaras  Iecavos bibliotekoje 

(Latvija) 

 

04 mėn. 

 

11 mėn. 

Administracija 

Inovacijų, 

metodikos ir 

informacijos 

http://pasvaliodirva.lt/
http://www.psvb.lt/
http://www.pasvaliodirva.lt/
http://www.verslui.pasvalys.lt/
http://www.europeana1989.eu/
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  Tęstinis seminaras „Bendravimo psichologija“ 

 Edukacija ir kūrybos erdvės 

 Emocijos ir jų ypatumai 

 

 

06 mėn. 

13 mėn. 

išteklių centras 

7.1.2.  Išvyka į tarptautinę Vilniaus knygų mugę. 

  Išvyka į Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką, 

nacionalinę M. Mažvydo biblioteką 

 

02 mėn. 

07 mėn. 

Bibliotekos 

administracija 

7.1.3. Dalyvauti seminaruose už bibliotekos ribų: 

 Bibliotekų direktoriams 

 Buhalteriams 

 Seminarai viešųjų pirkimų klausimais 

 Seminarai bibliotekininkams Lietuvos 

nacionalinėje bei Panevėžio apskrities viešojoje 

bibliotekose 

01-12 mėn. 

 

Bibliotekos 

administracija 

7.1.4. Suorganizuoti ir paskelbti konkursą „Edukacinė 

programa bibliotekoje“ 

Rezultatų suvedimas, nugalėtojų apdovanojimas. 

 

01–12 mėn.  

A. Ladygienė 

Konkurso 

vertinimo 

komisija 

 Parengti pranešimus:   

7.1.5. Konkurso „Mano biblioteka“ pateiktų darbų pristatymas 

ir aptarimas. 

01 mėn. A. Likienė 

7.1.6. Bibliotekos veiklos planų ir ataskaitų analizė. 

 

02 mėn. A. Likienė 

B. Ladygienė 

7.1.7.  Naujausios metodinės literatūros pristatymai 

 

01-12 mėn. A. Likienė 

P. Kupčiūnienė 

7.1.8. Atnaujintos Pasvalio krašto e. bibliotekos Pasvalia 

pristatymas. 

03  mėn. L. Markevičienė 

7.1.9. Pasvalio bibliotekos vieta krašto praeities ir dabarties 

kontekste, jos vaidmuo XXI amžiaus bendruomenėje 

03 mėn. D. Abazoriuvienė 

7.1.10. Šiuolaikinio bibliotekos fondo modeliavimo aspektai. 

Pasikeitimai Universaliosios dešimtainės klasifikacijos 

lentelėse (2,37,39 skyriai). 

04 mėn. P. Kupčiūnienė 

7.1.11. Metodinis užsiėmimas susijęs su skaitymu ir edukacija 

Spalva ir vaizduotė – „Kaip skaityti pieštuku“. 

05 mėn.  R. Baltrukienė 

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

kas aptarimas) 

 

Kartą į ketv. A. Likienė 

P. Kupčiūnienė 

B. Ladygienė 

7.1.13. Metodinė diena Dirvonų kaimo etnografinėje sodyboje. 06 mėn. IMIIC 

7.1.14. Pumpėnų kaimo ir mokyklos bibliotekos 

bibliotekininkės Virginijos Čeponienės profesinio 

bakalauro pristatymas – Bibliografijos rodyklė 

„Pumpėnų mokykla“ 1949 – 2016“ . 

09 mėn. V. Čeponienė 

7.1.15. Vaikų užimtumas ir paslaugos bibliotekoje. 03 mėn.  R. Baltrukienė 

7.1.16. Bibliotekos svarba kaimo bendruomenėje ir jos veikla 

tenkinant gyventojų poreikius. 

 

10 mėn. V. Atkočiūnienė 

E. Baranauskienė 

7.1.17. Edukacinė veikla ir neformalus jaunimo ugdymas  11mėn. B. Ladygienė 
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bibliotekoje 

7.1.18. „Kūrybiškumas bibliotekininko darbe“  

Praktinis užsiėmimas  Skrebinimas – meno terapija. 

11 mėn. B. Ladygienė 

7.1.19.  Konkurso „Edukacinė programa bibliotekoje“ aptarimas 12 mėn. Vertinimo 

komisija 

7.1.20.  Suorganizuoti 9 Metodines dienas bibliotekų veiklos 

klausimais: 

 Organizuoti kaimo bibliotekų, kur bus diegiamas LIBIS 

Skaitytojų aptarnavimo posistemis, stažuotes 

darbuotojams  

Tęsti bibliotekininkų klubo veiklą „Ketvirtadienis su 

anglų kalba“ 

 Organizuoti mokymus – praktikumus naujai priimtiems 

darbuotojams 

 Teikti metodinę pagalbą V. Čeponienei ir A. 

Aleliūnienei,studijuojančioms  Šiaulių kolegijoje 

Bibliotekininkystę ir informacijos išteklius 

2017 m. Inovacijų, 

metodikos ir 

informacijos 

išteklių centras 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.21. Metodinės rekomendacijos: 

 

 

 

 

 

7.1.22. 2017 m. literatūros ir meno personalinių jubiliejų datų 

kalendorius 

  

7.1.23. Konkurso „Edukacinė programa bibliotekoje“ nuostatų  

parengimas ir metodinių rekomendacijų parengimas. 

01 mėn. B. Ladygienė 

7.1.24. Konsultuoti rengiant masinių renginių scenarijus kaimo 

bibliotekoms. 

Padėti parengti scenarijų Saločių kaimo bibliotekai 

švenčiančiai 80 metų jubiliejų. 

2017 m. IMIIC 

7.1.25. Bibliotekininko dienos scenarijus. 12 mėn. IMIIC 

7.1.26. Parengti scenarijų, skirtą Pasvalio M. Katiliškio VB 80-

mečiui. 

 Administracija, 

bibliotekos 

skyriai 

7.1.27. Parengti  konkurso, organizuojamo Pasvalio kraštiečių 

bendrijos,  nuostatus 

 A. Likienė 

L. Markevičienė 

 Geros praktikos pavyzdžiai:   

7.1.28. Jurgėnų kaimo bibliotekos ir kaimo bendruomenės 

bendradarbiavimo patirtis: Metodinė diena Dirvonų 

kaimo etnografinėje sodyboje. 

09 mėn. A. Salučkienė 

7.2.29. Bibliotekos svarba kaimo bendruomenėje ir jos veikla 

tenkinant gyventojų poreikius. 

 

06 mėn. V. Atkočiūnienė 

E. Baranauskienė 

7.1.30. Vaškų Vandos Zaborskaitės kūrybinės raiškos konkurso 

„ Eilėraščio menas ir jo interpretacija“, skirto Vandos 

Zaborskaitės atminimui, organizavimo sėkmė. 

02 mėn. A. Oniūnienė 

7.1.31. Dalyvauti Kultūros darbuotojų dienos minėjimo ir 

apdovanojimų „Skruzdė-2017“ organizavime 

04 mėn. Visi skyriai 

7.1.32. Rengti naujų leidinių apžvalgas bibliotekos svetainėms 

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

2017 m. IIFP 

7.1.33. Atlikti dokumentų fondo patikrinimus: 

Saločių kaimo bibliotekoje 

 

03 mėn. 

IIFP 

http://www.psvb.lt/


28 

 

Mikoliškio kaimo bibliotekoje 

Vaškų V. Zaborskaitės bibliotekoje 

Norgėlų kaimo bibliotekoje 

Mobilioje bibliotekoje 

Daujėnų kaimo bibliotekoje 

Jurgėnų kaimo bibliotekoje 

 

04 mėn. 

04 mėn. 

05 mėn. 

06 mėn. 

09 mėn. 

10 mėn. 

7.1.34. 

 

Organizuoti Skaitytojų aptarnavimo posistemio diegimą 

kaimo bibliotekose: 

- Meškalaukio 

- Žadeikonių 

- Grūžių 

- Jurgėnų 

- Kiemėnų 

- Raubonių 

- Krinčino. 

2017 m. IMIIC 

8. Projektinė veikla   

8.1. Teikti paraiškas (2017 metų vykdomų projektų) Lietuvos 

kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamoms programoms:  

„Atminties institucijos: socialinės integracijos, 

pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo 

projektai“ 

Kultūros ir meno sričiai „Kino sklaida“ 

„Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, 

sklaidos ir viešinimo projektai“ 

Skaitmeninių kultūros objektų sklaida 

Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas 

Menas žmogaus gerovei 

Kultūros edukacija 

 

2017 m. Projektų vadovė 

R. Bedulytė 

8.2. Teikti paraiškas (2018 m. projektams) LKT 

finansuojamoms programoms: 

„Atminties institucijos: socialinės integracijos, 

pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo 

projektai“ 

Kultūros ir meno sričiai „Kino sklaida“ 

„Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, 

sklaidos ir viešinimo projektai“ 

„Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ 

 

 

2017 m. Projektų vadovė 

R. Bedulytė 

8.3. Įgyvendinti finansuotus projektus: 

- „Biblioteka ir bendruomenė: istorijų tiltai“ 

- „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo 

aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant 

inovatyvias ir interaktyvias technologijas“ 

2017 m. Viešoji biblioteka 

8.4. Tęsti ankstesnių projektų veiklas:  

„Libr-A: Į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ 

„Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo 

2017 m. Viešoji biblioteka 
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kūrimas“ 

„Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – 

skaitmeninės kompetencijos centras“ 

„Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo 

kūrimas“ 

9. Bibliotekos administravimas ir vadyba   

9.1. Direkciniai pasitarimai Kiekvieną 

antradienį 

Administracija 

9.2. Visuotiniai susirinkimai Pagal 

poreikį 

Administracija 

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

(paskutinis 

mėn. 

trečiadienis) 

Administracija, 

IMIIC 

9.4. Peržiūrėti VB padalinių etatus ir nustatyti jų dydžius 

pagal vertinimo kriterijus 

iki 02.01. Etatų 

peržiūrėjimo 

komisija 

9.5. Pertvarkyti  darbuotojų darbo apmokėjimą:   

 - Parengti darbo apmokėjimo tvarką iki 02.28. Administracija 

 - Peržiūrėti pareigybių aprašymus ir parengti 

naujas jų redakcijas 

iki 03.01. Administracija, 

skyrių vedėjai 

 - Parengti darbuotojų metinės veiklos vertinimo 

tvarką 

iki 09.01.  Administracija 

 - Parengti darbuotojų metinės veiklos vertinimo 

užduotis 

iki 02.28 Administracija 

 - Įrašyti pakeitimus darbo sutartyse iki 03.01. Personalo 

administratorė 

9.6. Peržiūrėti VB struktūrą II–III ketv. Administracija 

9.7. Peržiūrėti visas tvarkas ir, esant neatitikimams teisės 

aktams, parengti naujas jų redakcijas 

II–III ketv. Administracija 

10. Materialinė bazė 

 

  

10.1. Atnaujinti teikiamų paslaugų įrangą: įsigyti naują 

elektrinę  įrišimo įrangą. 

Iki 07 mėn. Ūkio skyrius, 

Administracija 

10.2. Įsigyti našius, naujus kompiuterius ir atnaujinti 

kompiuterinės technikos inventorių (ausinės, pelytės, 

klaviatūra ir kt.) 

2017 m. Ūkio skyrius, 

Administracija 

10.3. Įdiegti bibliotekos vaizdo apsaugos sistemą 2017 Ūkio skyrius 

10.4. Atnaujinti bibliotekos baldus, įrangą ir kitą inventorių 

(įsigyti edukacines pakabinimo lentynas, ergonomines 

kėdes ir stalus, roletus, žaliuzes ir kt.) 

2017 Ūkio skyrius 

10.5. Rekonstruoti, modernizuoti bibliotekų patalpas ir atlikti 

einamuosius patalpų remontus. 

2017 Ūkio skyrius 

 Materialinių vertybių apskaita   

10.6. Nurašyti susidėvėjusį trumpalaikį ir ilgalaikį  turtą 2017 m. Ūkio skyrius, 

buhalterija, VB 

skyriai, kaimo 

padaliniai 

10.7. Apskaityti naujai įsigytas materialines vertybes 2017 m. Ūkio skyrius, 
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buhalterija 

10.8. Atlikti  viešosios bibliotekos ir jos padalinių turto 

inventorizaciją 

2017 m. Inventorizacijos 

komisija 

 

 

    Inovacijų, metodikos ir informacijos išteklių centro vedėja                                       Audronė Likienė 

 

 

 

 

TRUMPINIAI: 

VB – viešoji biblioteka 

IMIIC – inovacijų, metodikos ir  informacijos išteklių  centras 

IIFP – informacijos išteklių formavimo padalinys 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema 

DB – duomenų bazė 

TBA – tarpbibliotekinis abonementas 

VIPT – viešasis interneto prieigos taškas 

VRSS – vartotojų registracijos ir statistikos sistema 

LKT – Lietuvos kultūros taryba 
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2017 m. veiklos plano priedas 

 

Aplinkos ir išteklių analizė 

            

 1. Išorės veiksniai 

Politiniai veiksniai 

      Bibliotekų veiklai yra svarbūs šie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti dokumentai:  

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

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

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

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

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

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

siūlančiose visuomenei didelį pasirinkimą ir profesinę pagalbą informacijos paieškoje. Bibliotekoms 

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

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

ir akcijas skaitymo skatinimui.  

 

Ekonominiai veiksniai 

          Vis dar jaučiami ekonominės krizės padariniai, kurie  įtakoja visų bibliotekos veiklos 

sričių raidą, mažina galimybes nuosekliai įgyvendinti numatytus uždavinius. Biblioteka buvo priversta 

apriboti išlaidas bibliotekos išlaikymui ir veiklai, laikinai sutrumpinti vartotojų aptarnavimo trukmę. 

(Vasaros metu viešoji biblioteka šeštadieniais neaptarnauja vartotojų).  

                 Savivaldybės ekonominė raida ir veiklos prioritetai tiesiogiai veikia rajono viešųjų 

bibliotekų tinklą. 2016 metais Mikoliškio ir  Namišių kaimo bibliotekose atliktas  remontas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti.  

 

Socialiniai veiksniai 

Bibliotekos paslaugų plėtra yra neatsiejama nuo visuomenės raidos, bibliotekos informacinių 

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

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

Naudojimosi bibliotekos paslaugomis ir skaitymo apimtys labai priklauso nuo gyventojų 

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

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

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

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

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

Betarpišką bendravimą keičia virtualus. 

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

tinklo kūrimas“ ir toliau tęsiant  projekto veiklas, biblioteka  padeda spręsti jaunimo problemas, ugdyti 

pilietiškumą, motyvaciją, moko verslumo, integravimosi į darbo rinką, specialių įgūdžių įgijimo, 

kūrybiškumo. Skatina naudotis bibliotekos paslaugomis. 
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Toliau išlieka socialinė įtampa dėl nepakankamo bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimo. Ją 

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

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

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

sudaro labai rimtą problemą – jaunų specialistų trūkumą bibliotekoje.  

 

2. Technologiniai veiksniai 

Sparčiai vystantis modernioms komunikacijų technologijoms auga išsamios, aktualios ir 

prieinamos informacijos vaidmuo. Rajono bibliotekos pakankamai aprūpintos naujomis 

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

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

apie kompiuterinės technikos atnaujinimą ir  apsaugą.  

 

3. Bibliotekos ištekliai (vidaus veiksniai) 

Teisinė bazė 

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

Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos nuostatai, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas kiti 

Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

Organizacinė struktūra 

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

išteklių centras, Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius, Skaitytojų aptarnavimo skyrius, 

Vaikų literatūros skyrius ir Ūkio-technikos skyrius, 31 kaimo, 1 miesto ir 1  mobilioji bibliotekos. 

 

Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija) 

2016 metais bibliotekoje etatų skaičius – 52:  specialistai, priskiriami kultūros ir meno 

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

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

Per 2016 m. nebuvo uždaryta nei viena kaimo biblioteka. 4 bibliotekose yra  0,25 etato,  12 

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

miesto bibliotekoje yra 2 etatai. 

 

Finansiniai ištekliai 

Bibliotekos pagrindinę finansinių išteklių dalį sudaro savivaldybės biudžeto lėšos (lėšos 

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

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

(specialiosios) lėšos. 

 

Materialinė bazė 

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

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

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

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

renovavimo darbai. 2016 m. suremontuotos patalpos ir įkurta rašytojo Jono Mikelinsko biblioteka. 

Viešojoje bibliotekoje pakeista didžioji dalis langų. 

      2016 m. atliktas  remontas  Mikoliškio, Namišių  kaimo bibliotekose. Šiuo metu kaimo 

bibliotekų patalpos geros. Tik Nairių kaimo bibliotekai labai reikalingas remontas. Bibliotekoje šalta, 

nejauku, nepatogi prieiga. Avarinių patalpų nėra.  
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Apskaitos tinkamumas 

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

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

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

Bibliotekos veiklos turinio apskaitos sistema atitinka Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos nustatytus apskaitos sistemos reikalavimus. 

 

Vidaus kontrolės sistema 

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

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

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

administracija atsiskaito už metų veiklos rezultatus bibliotekos kolektyvui. Bibliotekoje kiekvieną 

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

struktūrinių padalinių ir bendroji bibliotekos veikla. 

Planavimo sistema 

Bibliotekos planavimo sistemą sudaro strateginis ir metinis planai. 

 

SSGG analizė 

I. Stiprybės 

1. Gerai išplėtotas ir gyventojams prieinamas bibliotekų tinklas: 31 kaimo, 1 miesto ir 1 

mobili bibliotekos, knygų grąžinimo savitarnos paslauga viešojoje bibliotekoje. 

2. Auga IT panaudojimo galimybės bibliotekose. Inovatyvių paslaugų, atitinkančių 

bendruomenės narių poreikius, gausa. 

3. VB įkurta Jaunimo erdvė „Mono arba Stereo“ ir  interaktyvus jaunimo bendravimo tinklas  

6 padaliniuose. Mobili kūrybinė laboratorija, aprūpinta šiuolaikine IRT įranga. 

4. Paklausūs kompiuterinio raštingumo mokymai, edukacinės programos vaikams. 

5. Rajono kultūros paveldo skaitmeninimas ir tolesnis e. bibliotekos „PASVALIA“ kūrimas. 

6. Aktyvi projektinė – kultūrinė veikla. 

7. Bibliotekos vartotojais yra užsiregistravę 28  procentai rajono gyventojų. Pagal gyventojų 

sutelkimo lygį Pasvalio bibliotekos lenkia šalies vidurkį. 

8. Kvalifikuotų bibliotekos specialistų žinios ir patirtis. 

9. Sistemingas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir sėkmingai įdiegtos informacinės 

technologijos. 

10. Stiprėjantys bendradarbiavimo ryšiai su apskrities, kitų rajonų  bei užsienio šalių 

viešosiomis bibliotekomis. 

II. Silpnybės 

1. Žmogiškųjų išteklių problema – dėl žemo darbo užmokesčio sunku pritraukti aktyvius, 

iniciatyvius žmones. 

2. Lėtai ir nepakankamai atnaujinami dokumentų fondai, trūksta periodikos. 

4. Gyventojų senėjimas, emigracija sąlygoja mažėjantį bibliotekos vartotojų skaičių. Viešosios 

bibliotekos prieiga  nepritaikyta fizinę negalią turintiems vartotojams. 

5. Dalies viešosios bibliotekos patalpų būklė prasta ir galimybės jas pritaikyti technologiniams 

procesams blogėja. 

III. Galimybės 

1. Galimybė naudotis ES struktūrinių fondų ir valstybės investicijų programos finansine 

parama. 

2. Aktyvinti bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, plečiant paslaugas jaunimui, 

sudarant sąlygas aktyviau naudotis bibliotekų sukauptomis vertybėmis, edukacinėmis programomis. 

3. Aktyviau bendradarbiauti su NVO bendruomenėmis, siekiant įgyvendinti bendrus 
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kultūrinius projektus. 

4. Skleisti gerąją iniciatyvią bibliotekininkų patirtį. 

5. Panaudoti edukacines erdves. 

6. Aktyviau bendradarbiauti su rajono ūkininkais, verslininkais. 

7. Plėsti partnerių ir rėmėjų ratą. 

8. Skatinti privačias iniciatyvas, mokslo įstaigas galinčias daryti įtaką bibliotekos veiklos 

įvairovei. 

9. Sudaryti sąlygas bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją ne tik respublikos, bet ir 

užsienio šalių bibliotekose. 

10. Skatinti darbuotojus siekti aukštojo išsimokslinimo. 

11. Darbo užmokesčio didinimas kultūros darbuotojams. 

IV. Grėsmės 

1. Ekonominis šalies nestabilumas, darbuotojų motyvacijos stoka. 

2. Dėl prastos ekonominės situacijos dokumentų fondo mažėjimas. 

3. Spartus bibliotekos personalo senėjimas. 

4. Dėl neadekvataus atlyginimo už darbą stiprėjantis darbuotojų nesaugumo,  nepasitenkinimo 

ir ne reikalingumo jausmas. 

5. Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo mažėja bibliotekos paslaugų paklausa. 

6. Nedideli atlyginimai, motyvacijos stoka neskatina atvykti dirbti jaunus specialistus, sunku 

suformuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos specialistų komandą. 

7. Lėšų stygius kompiuterinės programinės įrangos atnaujinimui bibliotekinių procesų 

automatizavimui (LIBIS) 

8. Bibliotekai skiriamas neadekvatus poreikiams ir paslaugoms metinis biudžetinis 

finansavimas gali sukurti finansiškai nepatikimos įstaigos įvaizdį. 

 

 

4. Bibliotekos misija:  

Europos integracijos pokyčių, demokratiškos, laisvos ir atviros visuomenės kūrimo, 

informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančio mokymosi perspektyvoje – 

tenkinti Pasvalio rajono gyventojų ir į jį atvykstančių  svečių informacinius ir kultūrinius poreikius: 

- kaupti informacijos išteklius, užtikrinti prieigą; 

- diegti naujas informacijos technologijas; 

- tobulinti ir plėsti teikiamas paslaugas; 

- sieti savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 

 

Bibliotekos strateginis tikslas:  
Tradiciniais ir inovatyviais sprendimais kurti darnią veiksmingą, visoms gyventojų grupėms 

prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą, telkti Lietuvos ir užsienio įvairias institucijas bei pavienius 

asmenis bendriems darbams ir kurti žinių visuomenę. 


