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BIBLIOTEKOS VIZIJA 
 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka – modernus rajono kultūros – švietimo centras, 

pasižymintis 

• teikiamų paslaugų ir informacijos įvairove 

• aukšta aptarnavimo kultūra 

• modernių informacijos technologijų naudojimu 

• puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui 
 

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 

- užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą 

- diegiant naujas informacijos technologijas 

- ugdant lankytojų informacinį raštingumą 

- tobulinant ir plečiant teikiamas paslaugas 

- siejant savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 
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ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka yra informacijos, 

švietimo ir kultūros centras Pasvalio rajone. 2000–2003 metais bibliotekų skaičius nekito – veikė 35 

bibliotekos: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, Joniškėlio miesto biblioteka, 32 kaimo 

filialai ir mobilioji biblioteka, aptarnaujanti atokių kaimų, kurie nutolę nuo stacionarių bibliotekų 7-

12 km, gyventojus. Šiuo metu bibliotekų tinklas yra optimalus – vienai bibliotekai vidutiniškai tenka 

755 gyventojai. Neigiamas rodiklis – mažėjantis rajono gyventojų skaičius. Tai ateityje turėtų įtakoti 

bibliotekų tinklo pokyčius. Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir skaitytojų skaičius. 2001 m. 

skaitytojų buvo 10089, 2003 – 9849 (žr. lentelę), nors ir lankytojų skaičius, ir dokumentų išduotis 

kasmet didėja. Tai rodo didėjantį bibliotekos vaidmenį visuomenėje ir jos paskirties svarbą – 

aprūpinti vietos bendruomenę reikiama informacija, kaupti universalų ir kitų dokumentų fondą, būti 

bendruomenės kultūros – švietimo centru, suteikti galimybę naudotis knygomis, periodiniais ir 

informaciniais leidiniais, elektroninėmis duomenų bazėmis, elektroniniais ir tradiciniais katalogais, 

internetu. 

Šiuo metu Pasvalio rajono bibliotekos nepajėgia tinkamai atlikti savo funkcijų, nes 

nepakankamai aprūpinamos spaudiniais ir kitais dokumentais. Dokumentų fondas sensta. Gaunama 

žymiai mažiau naujų knygų, negu nurašoma. 2003 m. gauta iš viso 3389 egz. naujų knygų, nurašyta 

18043 egz.                                           

Apie šiuolaikinę biblioteką sprendžiama ne vien  iš fondų dydžio, bet ir iš prenumeruojamų 

bazių skaičiaus. Viešojoje bibliotekoje yra prieiga prie šių duomenų bazių: Lietuvos periodinės 

spaudos bibliografinės straipsnių bazės, LITLEX duomenų bazės. Didėjant elektroninių dokumentų 

paklausai, būtina didinti prenumeruojamų duomenų bazių skaičių. 

Informacinės visuomenės kūrimo etape keičiasi socialinis bibliotekų vaidmuo: tradicinėmis 

laikomos bibliotekų funkcijos (kultūra ir švietimas, spausdintų dokumentų kaupimas, saugojimas ir 

pateikimas) pilnai netenkina visuomenės poreikių. Bibliotekose turi būti užtikrinta prieiga ne tik prie 

turimų šaltinių, bet ir prie nacionalinių ir pasaulio informacijos tinklų. Biblioteka privalo palaikyti 

formalųjį ir neformalųjį švietimą. Daugeliui žmonių mokymasis trunka visą gyvenimą. Vis 

sudėtingėjančioje visuomenėje įvairiais gyvenimo tarpsniais žmonėms reikalingi nauji įgūdžiai. 

Viešoji biblioteka ir jos filialai nepilnai tenkina šį poreikį. Vartotojai negali naudotis mokymosi 

ištekliais efektyviai, nesudarytos sąlygos naudotis patalpomis mokymuisi, aktyviai 

nebendradarbiaujama su kitomis lavinimo institucijomis, tuo pačiu aktyviai nepalaikomos  

raštingumo kampanijos. 

Spartus informacijos gausėjimas ir nuolatiniai technologijos pokyčiai, darantys įtaką 

informacijos gavimo būdams, ženkliai paveikė viešąją biblioteką ir jos paslaugas. Per 2000–2003 m. 

įsigyta 19 kompiuterių, veikia 4 darbo vietų vartotojams interneto skaitykla, 2001 m. įdiegta LIBIS 

(Lietuvos integruota bibliotekų informacijos sistema), Joniškėlio miesto bibliotekoje veikia viešas 

interneto centras. Tačiau daugeliui rajono gyventojų naujos technologijos tebėra neprieinamos, 

kaimo bibliotekos neturi kompiuterių, nėra prieigos prie interneto galimybių, nesukurta 

kompiuterizuota informacijos sistema, lėtai naikinami miesto ir provincijos ryšių informacinės 

infrastruktūros netolygumai. 

Siekdama patenkinti bendruomenės poreikius, biblioteka teikia įvairias paslaugas. 

Pasikeitusioje ir tebesikeičiančioje visuomenėje biblioteka turi būti mokymosi ir švietimo ramstis, 

vietos informacijos technologijų ir paslaugų centras, kultūros įstaiga. Trūksta lėšų paslaugų plėtrai ir 

jų modernizavimui, jas teikti tomis formomis kurios geriausiai leidžia jai atlikti gyvybiškai svarbų 

vaidmenį bendruomenėje. Ne visi kaimo filialai yra bendruomenės kultūros bei meninio gyvenimo 

centrais, padedantys formuoti ir palaikyti bendruomenės kultūrinį tapatumą. Neskiriamas ypatingas 
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dėmesys tenkinant vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų poreikius. Neišplėtotas bibliotekinis aptarnavimas už 

bibliotekos sienų. 

Technologijų plėtra ir jų taikymas bibliotekose kelia naujus reikalavimus bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijai. Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dirba 72 

darbuotojai, iš jų – 57 bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 15 žmonių, 29 darbuotojai 

įsigiję aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą, 12 turi kitą išsilavinimą. Darbuotojų išsilavinimas 

neatitinka keliamiems reikalavimams: trūksta kompiuterinio raštingumo žinių, įgūdžių, prastai 

kalbama užsienio kalbomis, trūksta lėšų kelti kvalifikaciją už bibliotekos ribų: išvykti į apskrities ir 

kitų rajonų viešųjų bibliotekų organizuojamus seminarus, konferencijas, kelti kvalifikaciją Lietuvos 

kultūros darbuotojų tobulinimosi, Bibliotekininkų tęstinio mokymosi centruose. 

Bendradarbiavimas su užsienio kolegomis, viešnagės, seminarai, keitimasis patyrimu yra 

svarbūs bibliotekose impulsai. Nors Viešoji biblioteka bendradarbiauja su Iecavos (Latvija), 

Bambles Komunos (Norvegija) bibliotekomis, tačiau vis dar silpni Pasvalio bibliotekininkų ryšiai su 

kolegomis iš užsienio, mažai susipažįstama su užsienio bibliotekų naujovėmis, nesudaryta galimybė 

keistis patirtimi. 

Rajono bibliotekų materialinė bazė yra patenkinama. Daugelis rajono bibliotekų pastatų ir 

patalpų neatitinka šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų. Kaimo filialai įsikūrę žemės ūkio bendrovių, 

seniūnijų, mokyklų patalpose. Nepritaikytose, ankštose patalpose įkurta 15% rajono bibliotekų. Per 

2001–2003 metus į rajono mokyklų patalpas buvo perkeltos Grūžių, Namišių, Pušaloto bibliotekos. 

Seniūnijų renovuotose patalpose įsikūrė 8 bibliotekos. Kitų bibliotekų būklė gera ir patenkinama. 

Raubonių biblioteka yra pagal visus kriterijus netinkamose patalpose. Neišspręsta Meškalaukio, 

Nairių, Norgėlų, Švobiškio, Tetirvinų, Valakėlių, Vaškų, Žilpamūšio, Joniškėlio, Jurgėnų, Kraštų 

bibliotekų apšildymo problema, nes naudojamas elektriniais šildytuvais neefektyvus, nepakankamas 

ir nuostolingas. Dėl lėšų trūkumo Viešojoje bibliotekoje, kitose bibliotekose dažniausiai atliekami 

tik einamieji patalpų remontai (dažomos grindys, langai ir kt.). Nekinta bibliotekų telefonizacijos 

procesas. Rajone telefonizuota 27% bibliotekų. Prastai bibliotekos aprūpintos ne tik kompiuteriais, 

bet ir kitomis moderniomis technologijomis. Kaimo bibliotekų (išskyrus Krinčino biblioteką) baldai 

yra senesni negu 20 metų. Viešosios bibliotekos ir daugelio kaimo bibliotekų patalpos nepritaikytos 

neįgaliųjų aptarnavimui. 

Paslaugų bendruomenei kokybę apsprendžia bibliotekos galimybės ir būdai keistis 

informacija, idėjomis, paslaugomis ir patirtimi. Rajone dar daug yra žinybiškumo, dubliuojamos kai 

kurios funkcijos. Mažai bendradarbiaujama rašant projektus, dalijantis ištekliais kartu su kitomis 

informacijos ištekliais disponuojančiomis organizacijomis. Menkai dalyvaujama įvairaus lygio 

programose. 

Viešosios bibliotekos darbuotojai rūpinasi bibliotekos paslaugų reklama bendruomenėje, 

visuomenės informavimu apie bibliotekines ir informacines paslaugas, skirtas jos poreikiams 

tenkinti. Leidybinė veikla, straipsniai rajoninėje ir respublikinėje spaudoje – efektyvus bibliotekos 

populiarinimas. Mažai apie savo veiklą rašo ir kalba kaimo bibliotekų darbuotojai. Trūksta lėšų 

pakankamai plėtoti leidybinę veiklą. 

Gerai informuota visuomenė gali suteikti bibliotekai neįkainojamos paramos ją remiant, 

propaguojant, kuriant teigiamą įvaizdį. Neparengta bendruomenės paramos siekimo programa, mažai 

patys darbuotojai dalyvauja visuomenės gyvenime, nepakankamai įtraukiami bendruomenės nariai į 

bibliotekų veiklą, pati biblioteka nėra pakankamai atvira visuomenei. 
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PRIORITETAS. PAŽANGIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS 
 

Tikslai: 

1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi. 

2. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 

3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

4. Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 

 1.Tikslas. Skatinti žinių visuomenės formavimąsi 

 

Tikslo pagrindimas  

Vis sudėtingėjančioje visuomenėje žmonėms reikalingi nauji įgūdžiai. Biblioteka turi teikti 

medžiagą tinkamose laikmenose, kad paremtų formalaus ir neformalaus mokymosi procesus. Būtina 

sėkmingo lavinimosi sąlyga yra informacijos prieinamumas ir efektyvus jos naudojimas. Turi būti 

užtikrintas nuoseklus požiūris į dokumentų fondo komplektavimą ir išsaugojimą bei prieigą prie 

bibliotekos išteklių. Reikia sukurti modernią kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą, leisiančią 

greitai ir tinkamai valdyti ir naudoti informaciją.  

Tikslo įgyvendinimas skatins informacinių technologijų diegimą rajono bibliotekose, plės 

gyventojų prieigos prie interneto galimybes, kels visų visuomenės sluoksnių kompiuterinį 

raštingumą, sudarys galimybę naudotis informacinių technologijų paslaugomis. 
 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti sukauptų vertybių ilgalaikį išsaugojimą ir panaudojimą, toliau formuoti 

universalų dokumentų (rašytinių, garsinių, regimųjų) fondą.  

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Atlikti išsamią 

dokumentų fondo 

sudėties ir panaudojimo 

analizę 

Nustatytas nepaklausių 

dokumentų skaičius 

2005–2006  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Dokumentų įsigijimui ir 

periodinių leidinių 

užsakymui kasmet skirti       

6 % nuo Viešosios 

bibliotekos biudžeto 

Sukomplektuotas 

dokumentų fondas, 

atitinkantis skaitytojų 

poreikius 

Kasmet Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Plėsti bibliotekos 

etnokultūros fondą, 

įsigyti tarpukario 

Lietuvoje išleistus 

spaudinius, kitus 

svarbiausius leidinius 

užsienio ir lietuvių 

kalbomis, plėsti 

rankraštyno fondą 

Papildytas kraštotyros 

dokumentų fondas 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
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1.2. Uždavinys. Plėsti rajono gyventojų galimybes naudotis informacinėmis technologijomis 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Užprenumeruoti 

informacines duomenų 

bazes, rajono bibliotekas 

aprūpinti elektroniniais 

dokumentais 

Galimybė naudotis 

įvairiais elektroniniais 

ištekliais 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Sukurti krašto etninės 

kultūros paveldo 

elektroninę duomenų 

bazę 

Galimybė naudotis 

duomenų baze 

Iki 2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Perkelti etninės kultūros 

rašytinius, garso ir 

vaizdo fotodokumentus į 

ilgalaikio saugojimo 

priemones (elektronines 

laikmenas) 

Atnaujinta techninė 

bazė, išaugęs 

kompiuterizuotų darbo 

vietų vartotojams 

skaičius 

2005–2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Įsteigti viešuosius 

interneto prieigos 

centrus kaimo vietovėse 

Veikiantys viešieji 

interneto centrai visose 

rajono bibliotekose 

2005–2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
Užsienio kalbų skaityklą 

aprūpinti modernia 

technika 

Sudaryta galimybė 

mokytis užsienio kalbų 

2005–2006  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
Informacinių 

technologijų diegimą 

pritaikyti prie ES 

standartų 

Informacinių 

technologijų diegimo 

atitikimas prie ES 

standartų 

2005–2014  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

1.3. Uždavinys. Formuoti nuolatinio nepertraukiamo mokymosi ir kvalifikacinio ugdymo sistemą 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Skatinti viešuosius 

prieigos taškus kaimo 

filialuose tapti 

mokymosi židiniais 

bendruomenių nariams 

Kompiuteriais 

besinaudojančių 

vartotojų skaičius 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Bendradarbiaujant su 

švietimo įstaigomis 

viešojoje bibliotekoje 

rengti trumpus 

kompiuterinio 

raštingumo pagrindų 

kursus suaugusiems 

rajono gyventojams 

Kursus lankiusių 

gyventojų skaičius 
Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Sudaryti sąlygas 

darbuotojams kelti 

kvalifikaciją, 

Bibliotekininkų tęstinio 

mokymo,  Lietuvos 

kultūros darbuotojų 

tobulinimosi centruose 

Kvalifikaciją pakėlusių 

bibliotekininkų skaičius 
Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
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2. Tikslas. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes 

Tikslo pagrindimas 

Sparčiai besikeičianti visuomenė verčia keistis ir bibliotekas, plėsti ir modernizuoti 

teikiamas jų paslaugas. Būtina sukurti modernią bibliotekos paslaugų sistemą, kompiuterizuojant 

visus bibliotekos darbo procesus. Modernių technologijų naudojimu turėtų būti pagrįsta ir  

bibliotekos kaip bendruomenės kultūros bei meninio gyvenimo centro, padedančio formuoti ir 

palaikyti bendruomenei kultūrinį tapatumą, veikla. Ypatinga bibliotekos socialinė pareiga turėtų būti 

vaikų ir jaunimo poreikių tenkinimas, neįgaliųjų integravimas į sveikųjų visuomenę. Tai ypač 

akcentuojama IFLA ir UNESCO „Viešųjų bibliotekų manifeste“ – nusakančiame pagrindinius 

bibliotekos paslaugų teikimo principus. 

Šis tikslas sudarys sąlygas teikiamų paslaugų plėtrai, skatins modernių technologijų 

naudojimą, jų paslaugų kokybės gerinimui. 

 

2.1. Uždavinys. Sukurti modernią bibliotekos paslaugų lankytojams sistemą 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Kompiuterizuoti visus 

bibliotekos darbo 

procesus, pilnai 

įsisavinant LIBIS 

programinę įrangą 

Įdiegtos LIBIS 

programos posistemės, 

pagerėjusi vartotojų 

aptarnavimo kokybė 

Iki 2007 m. – Viešojoje 

bibliotekoje, iki 2009 – 

kaimo filialuose  

Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Sukurti naują Mariaus 

Katiliškio viešosios 

bibliotekos svetainę 

internete, užtikrinti 

operatyvų ir kokybišką 

atnaujinimą 

Bibliotekos pateikimas 

virtualioje erdvėje, 

apsilankiusiųjų skaičius 

2005 m. Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Plėsti fonotekos veiklą, 

atnaujinant muzikinę 

aparatūrą 

Fonotekos lankytojų 

skaičius 

2008–2009  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Plėsti mobilios 

bibliotekos paslaugas 

Įrengta videoteka, 

kompiuteriniai žaidimai, 

lankytojų skaičius 

2006  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Įkurti vaikų ir jaunimo 

užimtumo centrus rajono 

bibliotekose 

Įkurti užimtumo centrai 

(žaisloteka, fonoteka, 

videoteka) 12-oje rajono 

bibliotekų 

Kasmet po 1–2 centrus  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

2.2. Uždavinys. Vystyti kultūrinę – šviečiamąją veiklą 
 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Organizuoti renginius, 

skirtus Mariaus 

Katiliškio atminimui 

įamžinti 

Renginiuose dalyvavusių 

lankytojų skaičius 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Organizuoti 

konferencijas, 

susitikimus su žymiais 

krašto žmonėmis, naujų 

knygų pristatymus, 

spaudinių parodas 

Renginių skaičius, 

dalyvavusiųjų lankytojų 

skaičius  

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
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Kasmet organizuoti 

tradicinę Vaikų knygos 

šventę 

Šventėje dalyvavusiųjų 

vaikų skaičius  

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Rengti viktorinas ir 

konkursus, kitus 

renginius, skatinančius 

jaunųjų skaitytojų 

kūrybinius sugebėjimus 

Renginių skaičius, 

išaugęs jaunųjų 

skaitytojų kūrybiškumas  

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Plėtoti bibliotekos lėlių 

teatro veiklą 

Įsigytos naujos lėlės, 

priemonės scenografijai, 

spektaklių skaičius, 

žiūrovų skaičius 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

3. Tikslas.  Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas 

Tikslo pagrindimas 

Rajono bibliotekos turi tapti pagrindiniais informacinės visuomenės ugdymo centrais, 

tačiau jos neatitinka šiuolaikinei bibliotekai  keliamų reikalavimų. Dauguma jų įsikūrę žemės ūkio 

bendrovių, seniūnijų, mokyklų patalpose. Bibliotekos priverstos saugoti savo fondus nesilaikydamos 

dokumentų saugojimo režimo. Daug kur ankštos, neapšildomos patalpos, pasenęs inventorius. Labai 

aktuali patalpų renovacijos problema, būtina atnaujinti inventorių. 

Tikslo įgyvendinimas pagerins lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygas, pagerins aptarnavimo 

kokybę. 

 

3.1. Uždavinys. Suteikti gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis 
 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Kompiuterizuoti kaimo 

filialus, aprūpinti 

kopijavimo ir kita būtina 

technika 

Kompiuterių ir kitos 

technikos skaičius,  

žmonių aptarnavimo 

kokybė 

2005–2008  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

3.2. Uždavinys. Gerinti bibliotekų pastatų ir patalpų būklę 
 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Renovuoti Pasvalio 

Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos 

Joniškėlio miesto 

bibliotekos pastatą 

Renovuotas pastatas, 

pagerėjusi žmonių 

aptarnavimo kokybė 

2006  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Renovuoti Pasvalio 

Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos 

pastatą 

Renovuotas pastatas, 

pagerėjusios darbo 

sąlygos 

2006–2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Rekonstruoti Viešosios 

bibliotekos Švobiškio 

filialą 

Rekonstruotas pastatas, 

pagerėjusios darbo ir 

skaitymo sąlygos 

2008 Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 
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Rekonstruoti rajono 

bibliotekas, pritaikant 

patalpas neįgaliesiems 

Rekonstruotos VB,  10-

ies filialų patalpos, 

pritaikytos 

neįgaliesiems, pagerėjusi 

gyventojų aptarnavimo 

kokybė 

2005–2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Viešojoje bibliotekoje 

įkurti biblioteką – 

muziejų  

Galimybė susipažinti su 

tradicine biblioteka 

2007 Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Pagal galimybes 

atnaujinti bibliotekų 

inventorių 

Atnaujintas bibliotekų 

inventorius, pagerėjusi 

aptarnavimo kokybė, 

darbo sąlygos 

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Viešąją biblioteką 

aprūpinti Saugos vartais  

Užtikrinta fondų 

apsauga, sumažėjęs 

trūkstamų leidinių 

skaičius 

2006–2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Perkelti į kitas patalpas 

Raubonių, Diliauskų, 

Meškalaukio, 

Žilpamūšio bibliotekas 

Pagerėjusios bibliotekų 

patalpos, aptarnavimo 

kokybė 

 Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka, 

Seniūnijos  

Atlikti bibliotekų tinklo 

tyrimus ir parengti  

bibliotekų optimizavimo 

planą 

Nustatytas optimalus 

bibliotekų skaičius 

2005–2010  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

4. Tikslas.  Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą 

Tikslo pagrindimas  

Nuolat besikeičiantis politinis, ekonominis, socialinis bei kultūrinis gyvenimas Lietuvoje 

sukuria bibliotekoms ne vien problemų, bet ir galimybių. Pagrindinė galimybė, atsiverianti 

bibliotekai šiandien, yra galimybė keistis. Bibliotekų darbuotojų ir vadovų mokymas, profesinis 

ugdymas, keitimasis patyrimu ir idėjomis yra vienas svarbiausių pokyčių diegimo kelių. Profesiniam 

viešosios bibliotekos darbuotojų ugdymui talkina užsienio kolegos. Organizuojamuose seminaruose, 

viešnagėse gvildenamos naujos, anksčiau Lietuvos bibliotekininkams nenagrinėtos,  temos. 

Biblioteka kūrybiškai taiko užsienio bibliotekų naujoves, nekopijuoja jų, o ieško savito lietuviško 

viešosios bibliotekos modelio. 

Visuomenės ir individo laisvė, klestėjimas ir tobulėjimas yra svarbiausios žmogaus 

vertybės. Jos bus pasiektos, jei gerai informuoti piliečiai galės naudotis savo demokratinėmis 

teisėmis ir atlikti aktyvų vaidmenį visuomenėje. 

Šio tikslo įgyvendinimas sudarys sąlygas kūrybiškai taikyti naujoves darbe, tobulinti 

demokratiją, laisvai bei nevaržomai naudotis žmonių idėjomis. 

 

4.1. Uždavinys. Užmegzti ir plėtoti partnerystės ryšius su Lietuvos ir Europos Sąjungos viešosiomis 

bibliotekomis, perimti jų pozityvią patirtį ir pritaikyti savo veikloje 
 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Rengti bendrus projektus 

su Latvijos Respublikos 

Iecavos valsčiaus 

bibliotekomis 

Ryšių plėtra, galimybės 

naudojant ir skleidžiant 

darbo patirtį 

2005–2014  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Iecavos valsčiaus 

bibliotekos 
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Plėsti dalykinius ryšius 

su Bambles (Norvegija) 

biblioteka 

Veiklos kokybė, 

pritaikant užsienio 

bibliotekų patirtį 

2005–2014   Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Bambles (Norvegija) 

biblioteka 

Organizuoti priemones 

darbo patirties sklaidos 

ir kvalifikacijos kėlimui 

su užsienio šalių 

bibliotekomis 

Užmegzti ryšiai su 

Lenkijos, Švedijos, 

Estijos, Danijos , 

Prancūzijos 

bibliotekomis 

2005–2014  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

4.2. Uždavinys Plėsti bibliotekos leidybinę veiklą 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Užtikrinti žurnalo 

„Šiaurietiški 

atsivėrimai“ leidybą 

Išleistas žurnalas Kasmet po 2 numerius  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Leisti žymių kraštiečių 

bibliografijas 

Parengtos ir išleistos 

bibliografijos 

2005–2014  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Kartu su Pasvalio krašto 

muziejumi rinkti 

medžiagą ir išleisti 

„Pasvalio krašto 

enciklopediją“ 

Parengta ir išleista 

enciklopedija  

2009  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

Pasvalio krašto muziejus 

 

4.3. Uždavinys. Informuoti visuomenę apie bibliotekos veiklą, kurti ir skleisti teigiamą jos įvaizdį 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Informuoti visuomenę 

apie bibliotekos veiklą, 

reklamuoti paslaugas 

spaudoje ir per televiziją 

Parašytų straipsnių 

skaičius, geras 

bibliotekos įvaizdis  

Kasmet  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

Išleisti reprezentacinį 

leidinį apie Mariaus 

Katiliškio viešąją 

biblioteką jos 70-mečio 

proga 

Išleistas leidinys  2007  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

4.4. Uždavinys. Plėtoti profesionalius ryšius su visuomene. Jų dėka gauti būtiną bibliotekai paramą: 

lankytojų, darbuotojų, finansuojančių institucijų 

 
Priemonės Pasiekimo indikatorius Laikas Vykdytojas 

Priimti specialią 

bibliotekos ryšių su 

visuomene deklaraciją 

Parengta ir priimta 

deklaracija  

2005  Pasvalio Mariaus 

Katiliškio viešoji 

biblioteka 

 

 

 

 


