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BENDROJI DALIS 

         Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra neformalaus švietimo, 

informacijos ir    kultūros centras visiems Utenos regiono  gyventojams.   Bibliotekos organizacinę 

struktūrą sudaro:  administracija, buhalterija, 3 struktūriniai skyriai - Vartotojų aptarnavimo, Dokumentų 

komplektavimo ir tvarkymo ir Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo,  2 miesto ir 20 kaimo 

bibliotekų (padalinių). Su mokyklų bibliotekomis sujungtos 4 kaimo (Daugailių,  Saldutiškio, Užpalių, 

Vyžuonų)  bei  1 miesto (Aukštakalnio) biblioteka.  

        Viešoji biblioteka vis išlieka labiausiai lankoma kultūros įstaiga Utenoje.  Demografinė situacija 

rajone atsiliepė lankytojų skaičiaus ir leidinių skolinimuisi į namus bei naudojimosi periodinių leidinių 

vietoje mažėjimui. Per dieną bibliotekoje apsilankymų  skaičius sumažėjo 6 proc., leidinių skolinimas į 

namus – 7,9 proc., periodinių leidinių panauda vietoje – 5 proc. 

Tradicinę knygą vis labiau keičia elektroninės paslaugos.  Teikiamų elektroninių paslaugų skaičius 

didėja įgyvendinant projektus. Įsigyta šeimos skaitmeninių veiklų centrui reikalinga įranga (virtualios 

realybės, interaktyvaus dviračio, 3D programavimo ir spausdinimo), sukurtos ir įdiegtos dvi edukacinės 

priemonės: interaktyvaus dviračio turas “Kelionė dviračiu po rytų Lietuvą ir pietų Latgalą” ir virtualios 

realybės turas “Utena-Zarasai-Daugpilis-Preiliai”, apmokyti 3D programavimo mentoriai ir sukurta 

metodika 3D programavimo edukaciniams  užsiėmimams.   Pravesti 50 val. trukmės mokymai vyresnio 

amžiaus gyventojams šiomis temomis: išmaniųjų įrenginių valdymas, kalbų mokymasis mobiliųjų 

programų pagalba, mobiliosios programos laisvalaikiui, sveikam gyvenimo būdui ir bendravimui.   

Per Lietuvos šimtmečio minėjimo iškilmes Utenos krašto garbės piliečio vardas  už aukštus pasiekimus 

profesinėje veikloje, visuomeninę, aktyvią, ilgametę veiklą Lietuvos bibliotekininkų asociacijoje bei  

Utenos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje suteiktas  Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 

direktorei Vidai Garunkštytei. 

Už asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką  Lietuvos Respublikos Kultūros 

Ministerijos aukščiausiu apdovanojimu “Nešk savo šviesą ir tikėk” apdovanota  Informacijos išteklių ir 

inovacijų diegimo skyriaus vedėja Laima Lapinienė. 

Bibliotekos veikla planuojama vadovaujantis savivaldybės 2017-2019 m. strateginiame veiklos plane 

numatyta Kultūrinės veiklos plėtros programa (08).   
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DOKUMENTŲ FONDAS 

 

Bibliotekos Dokumentų tvarkymo ir komplektavimo skyriaus veiklos tikslas – sudaryti, įtraukti į 

apskaitą universalų dokumentų fondą, atitinkantį Utenos rajono savivaldybės ekonominę ir kultūrinę 

plėtrą, demografinę situaciją bei bendruomenės reikmes. Biblioteka iš valstybės biudžeto (Kultūros 

ministerijos) dokumentams įsigyti gavo 32 338 Eurų (2017 m. - 30 840 Eurų),   už valstybės biudžeto 

lėšas įsigyta 4111 fiz. vnt. (2017 m. - 4042), 1099 pavadinimų  (2017 m. - 1140 pavad.) dokumentų,   

savivaldybės lėšos 35 000 (2017 m. -  30 000) Eurų, šios lėšos išleistos knygoms, garso ir vaizdo 

dokumentams įsigyti 14 000 Eur, periodinių leidinių prenumeratai – 21 000 Eur.  

   Pagrindinis dokumentų įsigijimo kriterijus - viešasis pirkimas, laikantis viešųjų pirkimų įstatymo ir 

naudojantis CVP IS elektroninėmis priemonėmis.  

    2018 m. gruodžio 31 d. viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių fondą sudarė 250878 fiz. 

vnt. (62910 pav.) dokumentų. Lyginant su 2017 metais dokumentų fondas sumažėjo 3749 fiz.  vnt.  

Utenos viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių palyginamoji fondo lentelė pagal 

tematiką 2018 - 2017 m. 

Iš viso Knygų Periodinių  

leidinių 

Garsinių Garsinių 

regimųjų 

Elektroninių Kitų 

2018 m. 250878 218085 26523 2041 1462 259 2544 

2017 m. 254627 220842 27546 2028 1427 258 2526 

 

  Periodinių leidinių skaičius 2018 metais gruodžio 31 d. buvo 26523  fiz. vnt. 126 pav. (2017 m. 147 

pav). Tame skaičiuje: žurnalų -  25910 fiz. vnt. (93 pav.), laikraščių -  613 metinių komplektų (54 pav.) 

    Iš viso sistemoje – 144895 fiz. vnt. grožinės ir ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtos literatūros. 

Tai sudaro 57 ℅ sistemos fondo. Mokslo šakų literatūros – 105983 fiz. vnt. ( 43 ℅ fondo) Lyginant su 

2017 metais teminė fondo sudėtis išliko beveik nepakitusi. 

 Aprūpinimas dokumentais.  2018 m.  bibliotekoje ir jos padaliniuose iš viso gauta 13251  fiz. vnt. 

naujų dokumentų, 1983 naujų pavadinimų.  Paramos bei dovanojimo būdais gauta 1792 fiz. vnt.  

dokumentų.  

Vienam rajono gyventojui naujoms knygoms ir periodiniams leidiniams  įsigyti teko po 1,77 € (2017 m 

- 1,61 €), tame skaičiuje naujoms knygoms – 1,25 € (2017 m – 1,03 €), periodiniams leidiniams – 0,52 

€ (2017 m - 0,58 €).   Dokumentų skaičius rajono bibliotekose tenkantis vienam rajono gyventojui yra 

6,61 fiz.vnt. (2017 m. – 7,51 fiz. vnt.). Naujai gauti dokumentai sudaro 5,28 proc. (2017m.-4,51 proc. 

)viso fondo.  Vienam  rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,35 fiz. vnt., (2017 m. - 0,34 

fiz. vnt.).    
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Bibliotekoje yra sukurtas kilnojamas fondas, kuriame kaupiama  grožinė ir vaikiška literatūra, skirta   

kaimo bibliotekų skaitytojams. Padalinių darbuotojai aprūpina naujomis knygomis savo skaitytojus. 

Šiuo metu fondo dydis yra 6036 fiz. vnt. 4801 pavad. 

  2018 m. nurašyta viso 17000 fiz. vnt.  dokumentų, sumoje  13065,06 Eur. 

Dokumentų nurašymas pagal priežastis 

 Susidėvėję ir 

vartotojų 

sugadinti  

Praradę 

aktualumą 

Vartotojų 

prarasti 

Dėl kitų 

priežaščių 

Viso sistemoje 

(17000 fiz. vnt.) 

10247 6639 42 72 

 

 2018 m. Dokumentų tvarkymo ir komplektavimo skyriaus darbuotojai sukūrė ir papildė bibliotekos 

elektroninį katalogą 2014 bibliografiniais įrašais (be analizinių). Lyginant su 2017 m. – mažiau 385 

įrašais. Viso sistemoje bibliografinių įrašų  - 62910 (be analizinių). Analizinių įrašų sukurta 1781. 2018 

m. gruodžio 31 d. bibliografinių įrašų kiekis bibliotekos elektroniniame kataloge buvo 119712, tame 

skaičiuje monografinių – 60842, serialinių – 2107, analizinių – 56763. 

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

       Vartotojų skaičius.  Vartotojų skaičius rajono bibliotekose buvo 8596 (2017 m. – 8589), nežymus 

padidėjimas lyginant su 2017 m. 

 Viešoji biblioteka vis išlieka labiausiai lankoma kultūros įstaiga Utenoje. Per dieną joje vidutiniškai 

apsilanko 427 fizinių lankytojų ir 62 virtualūs lankytojai (2017 m atitinkamai 423 ir 82).  Kaimo visose 

viešosiose bibliotekose per dieną apsilanko  236 (2017 m. – 264) fiziniai  lankytojai, vienoje kaimo 

bibliotekoje  per dieną  vidutiniškai apsilanko  12 (2017 m. – 13)  fizinių lankytojų. 

        Lankytojų skaičius. Iš viso lankytojų SVB – 220561 (2017 m. - 221417), sumažėjimas nežymus 

866 lankytojais, tame skaičiuje vaikų 60191  (2017 m. - 61447), sumažėjimas – 1256  lankytojais 

vaikais. 

 viešojoje bibliotekoje - 124291 fizinių ir 22587 virtualių lankytojų (2017 m. – 123653 fizinių ir  

29766 virtualių), t. sk. vaikų apsilankymų – 20628  (2017 m.  - 22555),   

 miesto padaliniuose – 40787  (2017 m. – 39731), t.sk. vaikų –  24217  (2017 m. – 22823), 

  kaimo bibliotekose –  55483  (2017 m. – 58033), t. sk. vaikų – 15346  (2017 m. - 16069).   

Per 2018 metus vienas vartotojas SVB apsilankė 25,7 karto  (2017 m. – 25,2) , viešojoje bibliotekoje –  

27,9 karto (2017 m. – 31,1),  miesto padaliniuose –   24,2 (2017 m. - 20,7), kaimo bibliotekose 22,5 

karto (2017 m. - 23,1). 

      Dokumentų išduotis Iš viso rajono viešosiose bibliotekose per metus išduota 356586 fiz. vnt. 

dokumentų  (2017 m. - 353131 vnt.),  t.sk. vaikams 52687 vnt. (2017 m. - 61953 vnt.).   Viešojoje 
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bibliotekoje per dieną vidutiniškai išduodama vietoje ir į namus 685  (2017 m. - 674 vnt). leidinių ir 

įvairių dokumentų. Išduotis: 

 Viešojoje bibliotekoje  - 199579 vnt. (2017 m. - 196930 vnt.), t.sk. vaikams 21651 vnt. (2017 

m. - 18823 vnt.),  

  miesto padaliniuose  - 79569 vnt. (2017 m. - 74514 vnt.), t.sk. vaikams  18483 vnt. (2017 m. - 

24686 vnt.), 

  kaimo bibliotekose – 77438 vnt. (2017 m. - 81687 vnt.), t. sk. vaikams  15381 vnt. (2017 m. - 

15616 vnt.).  

Skaitomumo rodikliai: bendras skaitomumo rodiklis rajono viešosiose bibliotekose yra 41,5 

(2017 m - 41,1),  viešojoje bibliotekoje 44,9 (2017 m. - 48,7), miesto padaliniuose – 47,1 (2017 m.- 

36,9), kaimo padaliniuose 31,5  (2017 m. – 32,4).  

 

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ IR INOVACIJŲ DIEGIMO  VEIKLA 

 

Pagalba, konsultacijos bei mokymai ieškantiems informacijos 

Šiais metais išplėsta kompiuterių vartotojų konsultavimo veikla sukuriant naują paslaugą vyresnio 

amžiaus žmonėms „IT v@landa”. Kas antrą ketvirtadienį nustatytu laiku jiems teikiamos nemokamos 

individualios konsultacijos įvairiais kompiuterių, išmaniųjų įrenginių ir elektroninių paslaugų 

naudojimo klausimais. 

Skaitmeninių kompetencijų mokymai gyventojams organizuojami rengiant gyventojų mokymo 

projektus, gavus finansavimą samdomi dėstytojai. Taip pat mokymus gyventojams veda 4 skyriaus 

darbuotojos. Pravestų mokymų temos:   

 kompiuterio pradžiamokslis;  

 tekstų rengimas programa Word;  

 elektroninis paštas;  

 socialiniai tinklai 

 bendravimas Skype;  

 Elektroninės paslaugos: sveikata, komercija, kelionių ir laisvalaikio organizavimas.  

Parengtos ir pravestos 2 naujos mokymo programos: 

 Išmanaus įrenginio įvaldymas skaitant ir kuriant skaitmeninius komiksus. 

 Užsienio kalbų mokymosi programos išmaniesiems įrenginiams.  

Bendra mokymų trukmė viešojoje bibliotekoje 412 val., dalyvavo 390 asmenys. 

Informacinis vartotojų aptarnavimas: leidinių paieška, informacijos paieška internete ir 

duomenų bazėse, konsultavimas, atsakymai į užklausas.  

Teikiamos konsultacijos ieškantiems informacijos, į gautas informacines  užklausas pateikiami teigiami 

atsakymai 99,3 proc., iš jų elektroninėmis priemonėmis 6,6 proc. visų užklausų. 

Gyventojams teikiamos virtualios paslaugos - internetu galima  užsisakyti bibliotekoje esančias knygas, 

virtualiai bendrauti,  informacijos teikimui bei bendravimui su skaitytojais biblioteka susikūrė savo  

profilį socialiniame tinkle  Facebook-e.  Bibliotekos profilyje socialiniame tinkle Facebook-e   per 

metus apsilankė 8964 lankytojai, vidutiniškai 747 kas mėnesį.  Parengta 550 naujų įrašų ir 139 

nuotraukų albumai.    



4 

 

Prenumeruojamos Infolex, EBSCO, Naxsos duomenų bazės. Jose vartotojai  2018 m. apsilankė 6603 

kartus ir atsisiuntė 814 dokumentų, 2017 m. -  6581  kartų, atsisiųsta 635 dokumentai.  

Kraštotyrinės informacijos skaitmeninimas ir pateikimas internete. Vartotojai gali naudotis šiais 

2018 m. suskaitmenintais šiais kraštotyriniais darbais: (http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/tremties-

atsiminimai):   

 Represijos Lietuvoje 1945 metais : Vėbros Balio, Domininko atsiminimai; 

 Buvusios tremtinės Marcelės Petravičiūtės-Vaškelienės atsiminimai;  

 Iš praeities prisiminimų [rankraštis]: buvusios tremtinės Birutės Jankauskaitės-Petrauskienės 

prisiminimai.  

Pildomas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos virtualus metraštis:  

http://www.uvb.lt/lt/metrastis.  

Bibliotekos interneto svetainėje www.uvb.lt rengiama rubrika kraštiečiams: sudaromas 

skaitmeninis kraštiečių sukakčių ir jubiliejų kalendorius, skaitmenines rodyklės „Utenos kraštas 

spaudoje“ (http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59)  bei „Utenos kraštas knygose“ 

(http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos). Per metus  bibliotekos interneto svetainėje 22587 

virtualūs lankytojai.  Šiais metais sukurta ir nauja interneto svetainė vaikams www.knygozauras.lt  

Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriuje  vartotojams buvo teikiamos šios paslaugos: 

 Atsakymai į užklausas (vietoje, telefonu, el. paštu, per LIBIS integruotą „Klausk 

bibliotekininko paslaugą): atsakyta į  50260 (2017 m. –  52270) užklausas, iš jų  3315 (2017 m. 

– 1194)  elektroniniais kanalais.   

 Vieša ir nemokama interneto prieigai skirtos 26 kompiuterizuotos darbo vietos. Per metus 

užfiksuotas nemokamos interneto prieigos seansų skaičius –  54800  (2017 m. – 38046), 

užregistruota 10560 interneto vartotojų.   Lyginant su praėjusiais metais seansų skaičius 

smarkiai padidėjo, nes vis daugiau lankytojų naudojasi bevieliu bibliotekos interneto ryšiu, kur 

apskaita neįmanoma.  

 Dokumentų spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. 

 Konsultacijos ir pagalba besinaudojantiems kompiuteriais ir internetu. 

Mokslo ir informacinių leidinių fondas. Skyriaus fonde komplektuojami įvairių mokslo šakų 

leidiniai, žinynai, žodynai, enciklopedijos ir kiti informaciniai bei mokymuisi skirti leidiniai, mokslinių 

ir mokslo populiarių periodinių leidinių archyvas. 2018 m. įvykdyta pasenusių leidinių atranka bei 

nurašymas, metų pabaigoje fonde buvo 22109 leidinys: naujai gauti 819 egz., nurašyta  510 fiz. vnt. 

susidėvėjusių ir pasenusių  leidinių.    

 

Vieša interneto prieiga/belaidis internetas  

Rajono viešosiose bibliotekose iš viso yra 128  kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams: 

viešojoje bibliotekoje – 43,  Aukštakalnio ir Smėlio padaliniuose – 12, kaimo bibliotekose – 73.  

2018 - 2020 metais   LNB projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

infrastruktūroje„ ir projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ rajono savivaldybės gyventojams suteiks galimybę viešosiose bibliotekose naudotis 

nemokama viešąja interneto prieiga bei  skatins gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir 

elektroninės informacijos resursais. Rajono viešosioms bibliotekoms bus skiriami 108  kompiuteriai 23 

interneto paketai. 

http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/tremties-atsiminimai
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/tremties-atsiminimai
http://www.uvb.lt/lt/metrastis
http://www.uvb.lt/
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos
http://www.knygozauras.lt/
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Virtualių apsilankymų skaičius išaugo 8,1 proc,  interneto seansų skaičius – 8,0 proc. Vis daugiau 

bibliotekos lankytojų naudojasi bevieliu bibliotekos interneto ryšiu, kur apskaita neįmanoma. 

Bibliotekos interneto svetainė www.uvb.lt  nuolat atnaujinama ir pildoma. Per metus joje apsilankė 

22587 virtualūs lankytojai.  Šiais metais sukurta ir nauja internet svetainė vaikams www.knygozauras.lt  

Bibliotekos interneto svetainėje per dieną apsilanko 62 asmenys. 

  Inovacijų diegimo projektai 

              2018 m. įgyvendinti 5 technologijų ir inovacijų diegimo projektai, pritraukta 52900 EUR 

papildomo finansavimo lėšų. Projektus rėmė Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija, Utenos 

rajono savivaldybė ir Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.  

Tęsiamas projekto „Šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų 

Latgalėje“ įgyvendinimas.  Projektą remia Latvijos–Lietuvos Interreg V-A 2014–2020 programa. Šiais 

metais baigta įsigyti visa skaitmeninių veiklų centrui reikalinga įranga (virtualios realybės, interaktyvaus 

dviračio, 3D programavimo ir spausdinimo), sukurtos ir įdiegtos dvi edukacinės priemonės: interaktyvaus 

dviračio turas “Kelionė dviračiu po rytų Lietuvą ir pietų Latgalą” ir virtualios realybės turas “Utena-

Zarasai-Daugpilis-Preiliai”, apmokyti 3D programavimo mentoriai ir sukurta metodika 3D 

programavimo edukaciniams užsiėmimams.   Veiklų  vertė  2018 m. 39 900  €. 

 Parengtas ir įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos remtas projektas „Į prasmingą atsinaujinimą: 

Sąjūdis Utenos krašte“: sukurtas edukacinis filmukas jaunimui, suskaitmenintas Utenos Sąjūdžio 

laikraštis „Aukštaitis“, Utenos Sąjūdžio dalyvių atsiminimai, fotografijų archyvas, sukurta interneto 

svetainė www.sajudisutenoje.lt,  kur talpinama visa parengta medžiaga. Finansuotas  4000 €  Lietuvos 

kultūros tarybos. 

 Įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės 2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi finansavimo programos 1000 € remtas projektas “Vyresnio amžiaus žmonių darbo 

išmaniaisiais įrenginiais įgūdžių formavimas bei užsienio kalbų žinių gilinimas naudojant 

mobiliąsias aplikacijas”. Pravesti 50 val. trukmės mokymai vyresnio amžiaus gyventojams šiomis 

temomis: išmaniųjų įrenginių valdymas, kalbų mokymasis mobiliųjų programų pagalba, mobiliosios 

programos laisvalaikiui, sveikam gyvenimo būdui ir bendravimui.   

Kartu su Lietuvos regionų bibliotekų asociacija parengtas ir įgyvendinamas kvalifikacijos kėlimo 

projektas „Naujos kompetencijos bibliotekų pokyčiams“, kurį rėmė ES Erasmus+ programa. 2 

bibliotekos darbuotojos mokėsi tarpkultūrinių kompetencijų ugdymo kursuose Atėnuose, IDEC 

mokymo centre.    

 Bendradarbiaujant su VU Komunikacijos fakultetu, Vilniaus ir Šiaulių miestų savivaldybių 

bibliotekomis įgyvendintas projektas „KomiksLAB - komiksai Lietuvos bibliotekose skaitmeninei 

atskirčiai mažinti“. Parengta mokymo planas ir mokymo medžiaga, pravesti 16 val. trukmės mokymai 

vyresnio amžiaus žmonėms.  Dalinis finansavimas  8000 €  iš Lietuvos kultūros tarybos. 

 

Robotikos ir kitų inovatyvių technologijų užsiėmimai. Skyriaus darbuotojos vadovauja technologijų 

ir Lego Mindstorms robotikos būreliams. Juose dalyvauja  31 vaikas. Bendra užsiėmimų trukmė 112 

val.  Organizuotas krašto pažinimo žaidimas „Pažink Uteną“ panaudojant Actionbound technologiją.  

Sukurtas ir Utenos miesto šventėje pristatytas interaktyvaus dviračio kraštotyrinis turas „Kelionė 

dviračiu po rytų Aukštaitiją ir pietų Latgalą“.  Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 205 dalyviai.  

 

 

 

http://www.uvb.lt/
http://www.knygozauras.lt/
http://www.sajudisutenoje.lt/
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KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 

 

Kraštotyrinių leidinių  fondas 2018 m.  pasipildė  37 naujais kraštotyros leidiniais, viso šiame fonde 

dabar yra sukaupta 1632 egz. Kraštotyrine medžiaga pildomi teminiai bei personalijoms skirti aplankai, 

tvarkomas ir pildomas bibliotekos skaitmeninis archyvas.  

Vietinės periodikos straipsnių analizinių aprašų rengimas ir pateikimas LIBIS analizinės 

bibliografijos posistemei. Skyriaus darbuotojos rengė vietinės spaudos straipsnių aprašus Nacionalinės 

bibliografijos duomenų bazei. Į duomenų bazę jungiami straipsnių aprašai iš keturių Utenos rajone 

leidžiamų laikraščių: “Utenis”, “Utenos apskrities žinios”, “Utenos diena” ir “Kultūros laikas”. Taip 

pat Utenos bibliotekos elektroninis katalogas pildomas kraštotyriniais analiziniais aprašais iš knygų.  

Į elektroninį bibliotekos katalogą ir nacionalinę bibliografijos duomenų bazę per metus įjungta 1917 

(2017 m. – 1917) nauji straipsnių aprašai, iš viso elektroniniame kataloge dabar yra 59963 analiziniai 

įrašai. 

Bibliotekos interneto svetainės dalių „Bibliotekos metraštis“ ir „Kraštas“ priežiūra ir pildymas. 

Pildomas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos virtualus metraštis:  

http://www.uvb.lt/lt/metrastis.  

Bibliotekos interneto svetainėje www.uvb.lt rengiama rubrika kraštiečiams: sudaromas skaitmeninis 

kraštiečių sukakčių ir jubiliejų kalendorius, skaitmenines rodyklės „Utenos kraštas spaudoje“ 

(http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59) bei „Utenos kraštas knygose“  

(http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos). 

Parengtos kraštotyrinės parodos: 

„Rašau ir siekiu gyvenimo pilnaties“. Rašytojui, aktoriui Pranui Treiniui – 90 (gegužė)  

 Žmogus sutvertas kurti...“. Poetui Petrui Panavui – 85 ir dailininkui Vytautui Petroniui – 95  (rugsėjis) 

 Stanislovo Karanausko kūrybos paminklai (virtuali) 

https://photos.google.com/share/AF1QipMSMTWMULYzkAaPa_jFjvM-

a79Wnni0sY8aboB2XlG4R7aCQXjzMyU2DYskgvDeHw?key=MXFZVjRZcGE0djZUWTNWVjZ0

WHQ5S0FlU3NlaUtB 

 

 KULTŪRINĖ   VEIKLA 

 

Utenos rajono savivaldybė renginių organizavimui skyrė 5000 €. 2018 m. rajono viešosiose 

bibliotekose vyko 709 renginiai (2017 m. – 637), iš jų edukacinių – 132, juose apsilankė 22124 (2017 

m. – 21413) miesto ir rajono gyventojų, renginių lankytojų skaičius išliko beveik stabilus. Viešojoje 

bibliotekoje 157 (2017 m. – 142) renginiai, žiūrovų 8097 (2017 m. – 7857). 

Bibliotekos padaliniuose vyko 552 (2017 m. – 495) renginiai, iš jų edukacinių – 101,    juose dalyvavo 

14027 (2017 m. -13556). 

 

 

 

http://www.uvb.lt/lt/metrastis
http://www.uvb.lt/
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos
https://photos.google.com/share/AF1QipMSMTWMULYzkAaPa_jFjvM-a79Wnni0sY8aboB2XlG4R7aCQXjzMyU2DYskgvDeHw?key=MXFZVjRZcGE0djZUWTNWVjZ0WHQ5S0FlU3NlaUtB
https://photos.google.com/share/AF1QipMSMTWMULYzkAaPa_jFjvM-a79Wnni0sY8aboB2XlG4R7aCQXjzMyU2DYskgvDeHw?key=MXFZVjRZcGE0djZUWTNWVjZ0WHQ5S0FlU3NlaUtB
https://photos.google.com/share/AF1QipMSMTWMULYzkAaPa_jFjvM-a79Wnni0sY8aboB2XlG4R7aCQXjzMyU2DYskgvDeHw?key=MXFZVjRZcGE0djZUWTNWVjZ0WHQ5S0FlU3NlaUtB
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Vykdyti ir vykdomi projektai  

2018 metais dalinai Lietuvos kino centro prie LR kultūros ministerijos remtas kino sklaidos projektas 

kino renginių programa „Dokumentinio kino sklaida ir jo kūrėjai bibliotekoje", skirta 2500€. 

Projektas „Dokumentinio kino sklaida ir jo kūrėjai bibliotekoje"  – profesionalaus kino istorijos 

sklaida, susitikimai su kino kūrėjais, dokumentinių  filmų peržiūros, aptarimai, retrospektyva 

bibliotekoje - išskirtinė paslauga jaunimui ir senjorams ypač socialiai pažeidžiamoms visuomenės 

grupėms. Įvyko 8 kino peržiūros ir susitikimai su jų kūrėjais. 

Kitas kino projektas vykdytas su Izraelio ambasada. Demonstruoti penki šios šalies režisierių 

sukurti  vaidybiniai kino filmai: „Nulis motyvacijos“ , „Pavėluotos mintys“, „Betliejus“, „Vestuvių 

lėlė“, „Kapo Jeruzalėje“. 

Projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir 

edukacines veiklas"  parengtas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos 

plėtros strategiją.  Projekto tikslas - per kultūrines bei edukacines veiklas, pasitelkiant savanorius, 

mažinti socialinę atskirtį Utenos miesto  socialinės rizikos vaikams ir jaunimui.  Projekto dalyviai turės 

galimybę ugdyti  socialinius įgūdžius,  kompetencijas, pažinti naujas technologijas, dalyvauti įvairiose 

veiklose. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekoje, Aukštakalnio ir Smėlio padaliniuose, Všį 

„Taip kitaip" patalpose bus organizuojamos kultūrinės ir edukacinės veiklos: naktiniai skaitymai, 

įrengta teatro studija, pažintinės kelionės, animacinių filmų kūrimas, ekologinės dirbtuvės, pažintis su 

naujausiomis technologijomis, popamokiniai užsiėmimai. Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos  

82513,80 €, savivaldybės - 9168,20 €, iš viso 91 682,00 €.  2018 m. buvo įsisavinta  24 800 €.  Projekto 

trukmė 2018 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis 

 

Didelis renginių lankomumo rodiklis, atsiliepimai žiniasklaidoje, virtualioje erdvėje rodo, kad 

organizuojami renginiai domina uteniškius ir tenkina jų poreikius bei atitinka lūkesčius. Vykusius 

renginius galima suskirstyti į kelias temines grupes: poezijos, prozos vakarai, krašto kūrėjų pristatymai, 

dokumentinio kino sklaidos, kelionių mėgėjų, mokslo populiarinimo, naujų knygų pristatymo, Miesto 

dienai skirti renginiai, Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai.   

Metai pradėti pilietiškumo skatinimo renginiais: susitikimu su politologu R. Valatka susitikimas – 

diskusija „Kas sukūrė Vasario – 16 – osios Lietuvą –  džiova sergantys inteligentai ar verslininkai“ , 

ekspedicijos „Misija Sibiras‘17“ dalyviais. Dalyvavo aktyvusis Utenos jaunimas, susidomėjęs 

bendraamžiu prasminga darbu. Šia tema įvyko 10 renginių. 

 2018 m.  net devyni krašto kūrėjai pristatė savo kūrybą. Ypatingo dėmesio sulaukė poetų Petro Panavo 

„Tai aukšta Aukštaitijoj, tai šviesu!“,  Rūtos Mikulėnaitės – Jonuškienės „Apleistoj širdies saloj...” 

kūrybos vakarai. Poezijos vakarai turi ištikimų gerbėjų ratą. Populiarumu mažai nusileidžia susitikimai 

su keliautojais, kelionių knygų pristatymai. Daugiausiai lankytojų renka monospektakliai, teatrinės 

literatūros improvizacijos. Paminėtina muzikos - poezijos programa „Tėvo Stanislavo gyvenimo 

varpai“ su operos solistu  L. Mikalausku, skirta Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 

100-mečiui paminėti. Literatūros ir muzikos programa „Šimtmečio dialogas“, dedikacija poetams 

Maironiui ir Sigitui Gedai, dalyvaujant aktorei Virginijai Kochanskytei ir klarnetininkui Valdui 

Andriuškevičiui.  

 



8 

 

 

2018 m. birželio 14 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salė buvo pilna 

žmonių. Čia susirinkusieji minėjo lietuvių rašytojo, aktoriaus Prano Treinio sukaktį – 90-ąjį gimtadienį 

ir naujos, jau 21-osios jo knygos, romano „Audriaus Pūkelio meiliškos kalvarijos" pasirodymą. 

(Nuotrauka viršuje)  Vakare dalyvavo romano autorius, literatūros kritikas Petras Bražėnas, 

publicistas Jurgis Jurgelis, aktorius, Lietuvos teatro sąjungos pirmininkas Ramutis Rimeikis, aktorė, 

režisierė Alvyda Čepaitytė, muzikavo Utenos meno mokyklos mokytojos Audronė Misiukaitė ir Renata 

Buzėnaitė. 

                      

 

 Šventinis vakaras „Tai aukšta Aukštaitijoj, tai šviesu!", skirtas poeto Petro Panavo 85-mečiui  

Pasveikinti poeto P. Panavo susirinko gausus būrys uteniškių, buvusių kolegų, mokinių, bičiulių. 

Mokyklines išdaigas prisiminė iš Ignalinos kilęs ir vienoje klasėje su jubiliatu mokęsis Česlovas 

Juršėnas, autorių sveikino mero patarėjas Gintautas Petravičius, leidyklos-spaustuvės „Utenos Indra" 
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steigėjas Antanas Kibickas, bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, dėkojo  literatų klubo „Verdenė" 

vadovė Regina Stakėnienė (Nuotrauka viršuje). 

Vakaro metu buvo pristatyta ir naujausia P. Panavo knyga – sakmė „Trys broliai, juodvarniais 

lakstantys". Kaip teigė autorius, jog labai seniai norėjo parašyti knygą, būtent sakmę, apie tris brolius 

Miškinius. Brolių Motiejaus, Vinco ir Antano likimai tarytum apibendrina mūsų inteligentijos, kilusios 

iš kaimo, o taip pat ir visos tautos kančias, viltis, kovas, kelius ir kryželius. 

 

 

Akimirka iš poezijos vakaro „Apleistoj širdies saloj...“, pagal Rūtos Mikulėnaitės - Jonuškienės 

kūrybą. 

 

 

                    Bibliotekos svečias Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas 
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Šiandienos biblioteka – erdvė, skatinanti ieškoti naujų idėjų renginiams, edukaciniams užsiėmimams. 

Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ – pirmas bibliotekos renginių praktikoje (Nuotrauka 

viršuje). Šio ciklo tikslas -  laisvuose, neformaliuose susitikimuose diskutuoti apie tikėjimo ir 

gyvenimo sąlyčio taškus teologijos perspektyvoje, nūdienos visuomenės keliamose problemose. 

Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ startavo prieš  1,5 metų.  2018 m.  sausio mėn. pašnekesio 

tema  „Kunigystės žavesys ir iššūkiai“, svečias  Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras Linas 

Vodopjanovas.   Susitikimo vakarą buvo diskutuojama apie kunigystės kelio pasirinkimą ir misiją, su 

kokiais iššūkiais susiduria kunigas bendruomenėje, apie jaunimo ir bažnyčios santykį. Diskusijoje  „Šv. 

Jokūbo kelias – kelionė pėsčiomis į save“ savo patirtimi, nuotykiais, įžvalgomis, pamąstymais dalijosi 

uteniškiai piligrimai – sesuo Dominyka iš Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno Utenoje, gydytoja 

odontologė Ieva  Neseckaitė ir verslininkas Vidūnas Babelis. 

 

              

 Dainų popietė „Šimtmečio Lietuva dainoje“ 

Spalio mėnesio paskutinį šeštadienį  A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka uteniškius ir miesto  svečius 

pakvietė  į dainų popietę „Šimtmečio Lietuva dainoje“  Dainų popietės metu renginio vedėjos 

susirinkusius kvietė atversti keletą Lietuvos istorijos puslapių ir į juos pažvelgti kartu su daina  didžių 

dainių lūpomis (Nuotrauka viršuje).  Vieni iš jų poetai  Maironis, J. Marcinkevičius. Neveltui šių 

rašytojų prieš dešimtmečius surimuotos eilutės: „Lietuva brangi“, „Lietuva“, „Laisvė“... pavirto 

dainomis, kurias žinome kiekvienas. 

Dainų popietės „Šimtmečio Lietuva dainoje“  metu, kartu su dalyvaujančiais kolektyvais, žiūrovais, 

dainos ritmu iškalbėjome partizaninio pasipriešinimo, tremties,  sovietinio, Lietuvos atgimimo, 

dabarties etapus.  Vieningai skambėjo dainos:  „Oi neverk, motušėle“, „Jei ne auksinės vasaros“, 

„Dalužė“, „Mano kraštas“ ir kitos. 
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 Iniciatyvą palaikė kolektyvai: choras „Ut-Re-Mio“ (vad. V. Šeduikienė), liaudiškos muzikos kapela 

„Seliavytė“ (vad. A. Dikmonienė), moterų choras „Sėlija“ (akomponiatorė G. Katinienė), folkloro 

grupė „Seklytėla“ (vad. D. Magylienė ir R. Mažeika), ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vad. A. 

Misiukaitė), gimnazistė Tilija  Kazickaitė. 

 

 

RENGINIAI SKIRTI VAIKAMS IR JAUNIMUI 

 

  2018 m. bibliotekoje vykdytas projektas jaunimui “Jauno žmogaus patirtys: atrasti, sužinoti, 

veikti”, kuris buvo finansuotas 1500 € Utenos rajono savivaldybės Kokybiškos švietimo sistemos 

kūrimo ir jaunimo užimtumo programos. Šio projekto dėka  įgyvendinta iniciatyva “Pasimatuok 

savanorystę 2018”,  suorganizuotas  renginys skirtas Tarptautinei savanorystės dienai, suorganizuota 11 

renginių rajono mokiniams finansinio raštingumo, verslumo, mokymosi galimybių, psichologinės 

pagalbos temomis. Iš viso įgyvendinta 20 renginių ir iniciatyvų, dalyvavo 279 jauno amžiaus dalyvių. 

lapkričio mėnesį bendradarbiaujant su Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 

stalas“ ir banku „Swedbank“ buvo vykdomi susitikimai su moksleiviais finansinio raštingumo 

tematika. Moksleiviai buvo supažindinti su finansinio raštingumo tema, kodėl jaunam žmogui svarbu 

domėtis šia tema ir atsakingai naudoti savo finansus. 

Jaunimo informacijos centras bendradarbiaujant su Utenos Europe direct ir iniciatyva „Žinau, ką 

renku“ vykdė renginį skirtą paskatinti jaunus žmones aktyviai įsitraukti į artėjančius rinkimus. 

Renginio metu buvo diskutuojama, kodėl yra svarbus jauno žmogaus balsas, kur ir kaip reikėtų domėtis 

politika ir artėjančiais rinkimais. 

Jaunimo susitikime su Utenos Interact klubu, buvo diskutuojama apie tai, kaip suorganizuoti efektyvų 

ir gerą renginį, kaip valdyti organizacijos socialinius tinklus ir pritraukti daugiau žmonių, besidominčių 

organizacijos veikla. 

 

2018 metais vyko 66 renginiai vaikams, juose dalyvavo 1797 ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikai. 

Renginių tematika:  teatralizuoti garsiniai skaitymai, “Protmūšiukų kovos”,  edukacinės pamokėlės, 

knygų pristatymai, projektinių animacinių filmukų „Kunigaikštis Utenis“,„Metų laikai Antano 

Miškinio poezijoje“, „Šalnas dovanas“  peržiūros ir aptarimai.  Darbuotojos vaikams pastatė 

spektakliukus  “Šiukšlyno pasakos”, “Varna ir sūris (trys viename arba vienas trijuose), kurie yra 

populiarūs tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų.  
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Teatralizuotų pasakų skaitymo akimirkos   Šešėlių teatro spektakliai 

 

 

                           

    Vyksta edukacinės pamokos – spektaklis Plus plus konstruktorių turnyrai dalyvaviai 

    „Šiukšlyno pasakos“  

 

Bibliotekoje buvo pravesta 8 pažintinės ekskursijos moksleiviams.   

Erdvėje Viskas vaikams buvo eksponuota 10 parodų: „Gyvybės medis Lietuvos valstybės atkūrymo 

100 – mečiui“, „Besmegenių šalyje“, „Lietuvėle, tu graži“, „Pasitinkant Lietuvos šimtmetį“, „Aš – 

žemės vaikas“, „Aš plaukiu Lietuvos šimtmečio laiveliu“, „Lietuvos šimtmečiui“, „Tarp žiedų“, 

„Rudens spalvos“, „Linijų ir spalvų draugystė“.  

 Vilniaus „Stalo teatro“ užsiėmimas – edukacinė pamoka „Pasakos iš Jono Basanavičiaus tautosakos 

bibliotekos“. Užsiėmimą vedė aktorė, pasakų sekėja Saulė Degutytė.  

 Bibliotekos konferencijų salėje buvo parodyti Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliai vaikams „Coliukė“ ir 

“Voro vestuvės”. 
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BIBLIOTEKOS VEIKLOS VIEŠINIMAS.  

Buvo parengti ir išspausdinti 65 straipsniai apie rajono viešųjų bibliotekų veiklą, renginius: 6 

respublikinėje ir 59 vietinėje spaudoje.  Informacija apie bibliotekų veiklą skelbiama viešosios 

bibliotekos puslapyje www.uvb.lt, Viešosios bibliotekos Facebook‘o paskyroje, rajono bei regiono 

laikraščiuose.   Užpalių biblioteka informaciją skelbia, paslaugas viešina  Užpalių gimnazijos 

internetiniame puslapyje www.uzpaliai.utena.lm.lt, vietiniame laikraštyje „Už palių“. Tauragnų , 

Radeikių, Daugailių bibliotekų veiklos skelbiamos interneto puslapiuose: www.radeikiai.lt;  

www.daugailiai.lt;  www.tauragnai.eu Saldutiškio biblioteka  turi savo profilį Facebook‘e  ir talpina 

visą informaciją apie renginius. 

Laida “Stotelė - biblioteka” transliuojama “Utenos radijuje” parengė 36 laidas. Rubrikoje “Infonamas”, 

kuri  yra skirta vaikams ir apie vaikus, parengta 3 reportažai: apie vaikų parodas, kūrybines dirbtuves, 

saugesnį internetą, įvairiausias akcijas. “Svečio kėdėje” buvo pakalbinta 40 svečių: rašytojai R. 

Milerytė, V. Račickas, R. Katinaitė – Lumpickienė, D. Kalinauskaitė, S. Eitminavičius, R. Šarknickas, 

R. Kmita, J. Radvilė, režisieriai A. Matelis, A. Barysas, V. Samulionytė,dailininkas J. Krasuckas, 

politologai S. Čelutka ir L. Perulitis dar daugelis kitų.  Rubrika “Bibliotekos triukšmas” su bibliotekos 

naujienomis, parodomis, projektine veikla, akcijomis, savanoriais, kino vakarais buvo transliuojama net 

10 laidose. Rubrika “Knyga su prieskoniu”, kuri pristato knygų naujienas, topus, senų knygų atradimus 

ar “prisikėlimus”, nuomones apie perskaitytas knygas, paleido į eterį 6 pristatymus apie knygų madas, 

vaikų skaitinius, vasaros skaitinius, leidyklų naujienas, patarimų knygas artėjant šventėms ir t.t. 

Europos informacijos centro (įkurtas bibliotekoje) misija  – padėti Utenos regiono gyventojams gauti 

informaciją apie Europos Sąjungos politiką, institucijas, teisinę bazę, programas bei finansavimo 

galimybes, organizuoti informacinius renginius. Prie bibliotekos įkurtas Utenos Trečiojo amžiaus 

universitetas (UTAU),  „Civito“ klubas vienija tuos bibliotekos lankytojus, kurie nori būti pilietiškai 

aktyvūs, domisi susitikimais su politikais, mokslininkais, žymiais visuomenės veikėjais. 

Viešosios bibliotekos partneriai yra: Utenos švietimo centras, visos Utenos savivaldybės teritorijoje 

esančios gimnazijos, nevyriausybinės organizacijos, Utenos miesto bendruomenės fondas, Pilietinės 

visuomenės institutas,  jaunimo organizacija “Apskritas stalas”, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos 

skyrius, Utenos kultūros centras, Kraštotyros muziejus, Utenos socialinės globos namai, Utenos 

kolegija ir kt. organizacijos. Utenos kūrybinių industrijų centre jau penkioliktą kartą buvo įteikiamos 

Utenos verslo nominacijos. Nominacija „Už socialinę partnerystę“ įteikta  Utenos A. ir M. Miškinių 

viešajai bibliotekai. 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

    Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas - viena iš pagrindinių  bibliotekos veiklos krypčių. 

Koordinuoti darbuotojų  kvalifikacijos kėlimo mokymai  bei seminarai:  „Virtualių parodų kūrimas 

Google įrankiais“ - 10 darbuotojų,  „Nemokamos debesų kompiuterijos paslaugos ir jų taikymo 

galimybės bibliotekoje“, „Darbas su  atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“ -5 

darbuotojos, organizuoti savanorystės mokymai bibliotekos projekte „Utenos miesto socialinės rizikos 

vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas“ - 20 dalyvių.  

http://www.uvb.lt/
http://www.uzpaliai.utena.lm.lt/
http://www.radeikiai.lt/
http://www.daugailiai.lt/
http://www.tauragnai.eu/


14 

 

    Kiekvieną mėnesį organizuoti   pasitarimai profesinės veiklos klausimais: susitikimas su Policijos 

atstovu Sigitu Mecelica, mokymai   pagal VB įgyvendinamus projektus.    Kiekvienų metų pradžioje 

bibliotekų darbuotojos supažindinamos su praeitų metų rajono bibliotekų statistika, aptariami veiklų 

rezultatai, ateinančių metų planai.  Kirdeikių, Sudeikių, Kuktiškių   bibliotekų darbuotojos  dalyvavo 

nuotolinio mokymo kursuose „Nemokamos debesų kompiuterijos paslaugos ir jų taikymo galimybės 

bibliotekoje“.  

Bibliotekos darbuotojų mokymai, vykę ne Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje: 

 

Projekto ar mokymų  pavadinimas  Dalyviai Organizatorius Vieta 

Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir Darbo 

ministerijos org. susitikimas 

Jurgita Markūnaitė, 

Bibliotekininkė 

darbui su jaunimu 

Jaunimo reikalų 

departamentas 

prie Socialinės 

apsaugos ir Darbo 

ministerijos 

Vilnius 

Informacinis renginys „Inovatyvus 

požiūris-darni aplinka“  (IPDA).  

Jurgita Markūnaitė  

Bibliotekininkė 

darbui su jaunimu 

VšĮ „Inovatorių 

slėnis“.  

Antalieptė 

Zarasų r. 

Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas 

“Programa„Naujos kompetencijos 

senjorų mokymui“.  

Biruta Vaškelienė 

Dir. pavad. 

 Projektas 

„ERAZMUS+ 

Programa„Naujos 

kompetencijos 

senjorų 

mokymui“. 

Pireas (Graikija) 

Tarptautiniai mokymo kursai 

„APPETISER –An introduction on how 

tu use the „Erasmus+Youth in Action“ 

Programme for international youth 

work“  

Jurgita Markūnaitė 

Bibliotekininkė 

darbui su jaunimu 

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

Graikija 

ES suaugusių švietėjų el. platformos 

„Epale“ renginys „NSS informal 

meeting in Warsaw“ 

Laima Lapinienė  

Informacijos 

išteklių ir inovacijų 

diegimo sk. vedėja 

ES suaugusių 

švietėjų el. 

platforma „Epale“ 

Lenkija 

Erasmus+ programos projekto „Draw 

Your Story II“ Ekocentrum Trkmanka 

tarptautinio masto mokymai  

Jurgita Markūnaitė 

Bibliotekininkė 

darbui su jaunimu 

„Uniquoe  

projects“ 

asociacija 

Čekija 

Eurodesk Lietuva partnerių tinklo 

susitikimas 

Jurgita Markūnaitė Eurodesk Lietuva  Kuršėnai 
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Eurodesk tinklo pristatymas Jurgita Markūnaitė Eurodesk Lietuva Zarasai 

Mokomoji išvyka po Kroatijos 

bibliotekas 

Dalyvavo 20 

viešosios ir kaimo 

bibliotekų 

darbuotojų. 

Utenos A. ir M. 

Miškinių VB 

Kroatija 

Nord Plus Adult projekto partnerių 

susitikimas 

Vaida Kunčinienė 

Informacijos 

išteklių ir inovacijų 

diegimo bibliografė  

 Dainora 

Narkūnienė 

Vartotojų 

aptarnavimo sk. 

bibliotekininkė 

Nord Plus Adult 

projektas 

Tartu, Piarnu 

(Estija). 

Erazmus+ projekto „Naujos 

kompetencijos bibliotekų pokyčiams“ 

mokymai 

Jurgita Gudelienė 

Vartotojų 

aptarnavimo sk. 

bibliotekininkė 

Neringa 

Matkevičienė 

Informacijos 

išteklių ir inovacijų 

diegimo bibliografė  

Erazmus+ 

projektas 

Atėnai 

(Graikija) 

Gargždų atviro jaunimo centro org. 

Diskusija „Aš visuomenės dalis 

Jurgita Markūnaitė 

Bibliotekininkė 

darbui su jaunimu 

 

Gargždų atviro 

jaunimo centras 

Gargždai  

Kinijos ir Rytų bei Centrinės Europos 

(CEEC) bibliotekų sąjungos kuratorių 

forumas 

Laima Lapinienė 

Informacijos 

išteklių ir inovacijų 

diegimo sk. vedėja 

Direktorė V. 

Garunkštytė 

Kinijos ambasada Hangdžou 

(Kinija). 
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PERSONALAS 

Rajono viešosiose bibliotekose iš viso yra 66,75 etatai (tame skaičiuje 2,0 mokykloms 

priklausantys etatai).  Darbuotojų skaičius 72, iš jų 54 profesionalūs bibliotekininkai, tame skaičiuje 

VB – 25, miesto bibliotekose – 6, kaimo bibliotekose – 23.  Turintys aukštąjį išsilavinimą yra 33 

specialistai: VB - 21, miesto padaliniuose – 4, kaimo bibliotekose – 9. Specialistai su aukštesniuoju 

išsilavinimu iš viso – 17: VB - 4, miesto padaliniuose – 2, kaimo bibliotekose – 11. 

2018 m. viešojoje bibliotekoje įvesta pareigybė - bibliotekininkas darbui su jaunimu, Antalgės ir 

Pačkėnų kaimo bibliotekose pasikeitė darbuotojai. 

MATERIALINĖ BAZĖ 

Antalgės kaimo biblioteka persikėlė į geresnes, šiltesnes, šviesesnes patalpas. 

Viešojoje bibliotekoje atnaujinti interjero minkšti baldai. 

Projektas „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas  Rytų Aukštaitijoje 

ir Pietų Latgaloje“ :  nupirkta ir sumontuota įranga skaitmeninių veiklų centrui: 2 virtualios realybės 

komplektai (akiniai, mobilus telefonas, apsauga), interaktyvaus dviračio komplektas (dviratis, laikiklis, 

elektronika), ibeacon sensoriai (10 vnt). 

Projektas Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines 

veiklas“. Veikloms vykdyti nupirkta:  kompiuterinė įranga ir reikmenys  (kompiuteriai 9 vnt.,  

monitoriai, programinė įranga, žaidimų konsolės, žaidimai robotai),  planšetiniai kompiuteriai 20 vnt., 

kompiuteriniai žaidimai 13 vnt., fotoįranga (fotoaparatas, filmavimo kortelė, stovas – gervė, bešešėlis 

stalas), vaizdo projektorius ir ekranas, gręžimo staklės, salės apšvietimo prožektoriai 2 vnt., dviratis –

treniruoklis, biuro kanceliarinės prekės. 

 

 

Ataskaitą parengė:  

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Regina Mikalauskienė 

Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriaus vedėja  Laima Lapinienė 

Dokumentų  komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja  Milda Laurinavičienė 

Vyr. metodininkė  Laimutė Maniušienė 

Direktorės pavaduotoja  Biruta Vaškelienė. 

------------------------------------------------------------------------ 




