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BENDROJI DALIS 

 

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

neformalaus švietimo, mokymosi visą gyvenimą centras. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka 

veiklą organizuoja ir vykdo vadovaudamasi LR Seimo, Vyriausybės priimtai teisės aktais, Utenos 

rajono savivaldybės   2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa Kultūrinės veiklos plėtros 

programa (Nr. 08). Programos tikslas vystyti kokybišką kultūrinę veiklą. Programos uždaviniai: 

 skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę (08.1.1); 

 gerinti darbo kokybę, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją (08.1.2);  

2021 metais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26  d. sprendimu Nr. TS-223 

patvirtinti readaguoti Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatai. Bibliotekoje ketverių 

metų kadencijai sudaryta Bibliotekos taryba. Priimtas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

2021 m. birželio 29   d. sprendimas Nr. TS-196 dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 

darbo laiko suderinimo. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28   d. sprendimas Nr. TS-

263 dėl dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų 

nustatymo. 

2021-ieji metai Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai jubiliejiniai – 90 veiklos metų. Kaune 

įsteigtas Valstybinis centralinis knygynas, kuris vykdė viešųjų bibliotekų funkcijas, pradėjo organizuoti 

skyrius apskričių centruose. Toks skyrius 1931 m. įkurtas Utenoje. Bibliotekos metų projektai ir 

veiklos: kūrybos vakarai, susitikimai, bibliotekos istorijos fotografijų parodos buvo skirti šiai datai 

pažymėti. Lapkričio mėnesį įvyko jubiliejinis vakaras „Trumpa kelionė per devynių dešimtmečių 

istoriją“, kuriame programą atliko M. K. Čiurlionio kamerinis kvartetas. Sudaryta, išleista „90 

bibliotekos istorijos faktų“ knygelė. 

Ataskaitiniu laikotarpiu biblioteka dirbo karantino (iki birželio 30 d.) sąlygomis. Nors lankytojų 

aptarnavimas, laikantis tam tikrų reikalavimų buvo vykdomas, bet daugelis veiklų vyko virtualiai 

bibliotekos facebook paskyroje. Nuotoliniu būdu buvo tęsiamos moksleiviams skirtos neformaliojo 

švietimo, kultūros paso, senjorams skirtos veiklos. Į virtualią erdvę persikėlė kultūrinės informacijos, 

edukacijos, mokymai. 

Nuo liepos mėnesio, paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją darbo formos pasikeitė. 

Bibliotekos erdvėse pradėti organizuoti renginiai, kuriuose, laikydamiesi tam tikrų reikalavimų, 

dalyvavo fiziniai lankytojai. Anksčiau lankytojams įvesti griežti reikalavimai neigiamai paveikė 
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apsilankymo rodiklį. Ženkliai sumažėjo dokumentų išduoties, lankytojų apsilankymų skaičius 

renginiuose ir apskritai bibliotekoje. Pasiekti rodikliai neadekvatūs ir nevertintini dėl pandemijos 

Apribotas gyventojų socialinis, kultūrinis gyvenimas paliko baimę ir prislopino norą lankytis 

bibliotekoje. Vaikams buvo organizuotas nuotolinis mokymasis. Mokymuisi iš namų, vaikai buvo 

aprūpinti kompiuteriais, todėl bibliotekose lankėsi labai ribotai. Prireiks ilgų metų darbo atstatyti 

buvusius veiklų rodiklius. Nuolatinis neapibrėžtumas skelbiant įvairius Vyriausybės reikalavimus dėl 

pandemijos, skatino intensyvinti veiklas, idant pagal terminus įvykdyti finansuotus projektus. Prireiks 

ilgų metų darbo atstatyti buvusius veiklų rodiklius. 

Bibliotekoje organizuojamos kultūrinės, informacinės, mokymo veiklos, idant pasiekti programos 

tikslą. Nors pagrindinę bibliotekos lankytojų grupę vis dar sudaro vyresnio amžiaus žmonės, senjorai ir 

vaikai, plečiant paslaugų spektrą, kviečiant dalyvauti veiklose ir naudotis naujomis paslaugomis 

siekiama pritraukti jaunimo ir vidutinio amžiaus grupės asmenis. Tai yra vienas iš bibliotekos iššūkių. 

Bibliotekos pokyčiai pirmiausiai siejami su informacinių technologijų teikiamų galimybių įsisavinimu, 

mažinant skaitmeninę atskirtį, suteikiant platesnę pasirinkimo   laisvę. 

2021 metai   bibliotekai vis dar buvo iššūkių metai, nes pandemija tęsėsi. Atvira, visiems draugiška, 

didelio paslaugų paketo savininkė veikė pakeitusi veiklos formatą. Keitėsi ir vartotojų požiūris į 

bibliotekos veiklą. Antrąjį pusmetį panaikinus karantiną, bet išlikus galimybių pasui, biblioteka 

nesulaukė daugumos lankytojų. Ženkliai jų sumažėjo renginiuose, dirbančių prie kompiuterių, 

periodikos skaitykloje. 

 

I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS. GYVENTOJŲ TELKIMAS. 

 

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis 2021 m. liepos 1 d. Utenos rajone gyveno 

36921 gyventojai, iš jų kaimo teritorijoje 12033 gyventojai. Utenos mieste registruoti 24888 

gyventojai. 2021 m. Utenos rajono centralizuotame bibliotekų tinkle apytiksliai sutelkta 20% 

gyventojų, Utenos mieste – 30 % gyventojų. Dėl LIBIS sitemos modernizavimo atsiradę trikdžiai, 

neleido nustatyti tiklaus vartotojų skaičiaus, todėl buvo nutarta šių skaičių neteikti. 

Utenos rajono centralizuotas bibliotekų tinklas: 

Viešoji biblioteka: administracija, buhalterija, trys struktūriniai skyriai - Vartotojų aptarnavimo, 

Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo bei Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo. 

Du miesto padaliniai: Aukštakalnio ir Smėlio. 



4 

 

 

20 kaimo bibliotekų (padalinių): Antalgės Biliakiemio, Daugailių, Juknėnų, Kaniūkų, Kirdeikių, 

Kuktiškių, Leliūnų, Pačkėnų, Pakalnių, Radeikių, Saldutiškio, Sirutėnų, Sudeikių, Tauragnų, Užpalių, 

Vaikutėnų, Vyžuonų, Vilučių. 

Vietoj veikusių penkių sujungtų su mokyklomis bibliotekų, liko dvi: viena miesto (Aukštakalnio) ir 

viena kaimo (Užpalių) bibliotekos. Reorganizavus Daugailių, Saldutiškio, Vyžuonų mokyklas, jų 

bibliotekos buvo uždarytos.  

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Vartotojų skaičius.  

2021 metų vartotojų skaičiaus, išduoties rodikliai rajono bibliotekose, dėl LIBIS sistemos 

modernizavimo trikdžių nebuvo tikliai apskaitomi, todėl nuspręsta neteikti.  

      Lankytojų skaičius. 

 Iš viso lankytojų SVB – 97380 (2020 m. - 129603), tame skaičiuje vaikų 18712 (2020 m. - 27717). 

Lankytojų skaičiaus mažėjimas dėl pandemijos reikalavimų tęsėsi ir ataskaitiniais metais. Lankytojai 

įsibaiminę naujų COVID 19 mutacijų vengė viešų vietų. Sunku prognozuoti kada biblioteka sulauks 

lankytojų antplūdžio. 

 Viešojoje bibliotekoje (VB) – 51495 fizinių ir 59472 virtualių lankytojų (2020 m. – 73332 fizinių ir 

50970 virtualių), t. sk. vaikų apsilankymų – 6901 (2020 m. - 9468). 

 Miesto padaliniuose (MP) – 12698 (2020 m. – 20832), t.sk. vaikų – 3241(2020 m. – 8981), 

 Kaimo bibliotekose (KP) – 33187 (2020 m. – 35439), t. sk. vaikų – 8570(2020 m. - 9268).   

Vaikų lankymosi mažėjimo priežastys: moksleiviams išdalinti kompiuteriai karantino metu, įvedus 

nuotolinį mokymąsi. Mažina skaitytojų vaikų skaičių registruojant tėvų sutikimo reikalavimas. 

Nepaskutinį vaidmenį skaitytojų mažėjimo procese vaidina emigracija. 

 

III. KULTŪRINĖ EDUKACINĖ VEIKLA 

 

2021 m. rajono viešosiose bibliotekose vyko 546 renginiai (2020 m. – 559), iš jų parodų – 184, juose 

apsilankė 11399 (2020 m. – 13697) lankytojai, renginių lankytojų skaičius sumažėjo dėl karantino 

įvestų reikalavimų ir panaikinus 2021-ųjų metų liepos mėnesį, lankytojai į renginius renkasi vangiai. 

Viešojoje bibliotekoje 181(2020 m. –242) renginių, iš jų 22 parodos, žiūrovų 2252 (2020 m. – 5023). 
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Bibliotekos padaliniuose vyko 340, iš jų 145 parodos (2020 m. – 290) renginiai, juose dalyvavo 9147 

(2020 m. - 7897). 

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

kūrybos pristatymai, dokumentinio kino sklaidos, kelionių mėgėjų, mokslo populiarinimo, naujų knygų 

pristatymo, Miesto dienai skirti renginiai. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai vyko 

virtualioje erdvėje. 

Renginiai 

Biblioteka siekdama pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolatos plečia kultūrinę, edukacinę 

veiklą. Tikslas – sudaryti galimybę bendruomenei pažinti jaunų bei jau pripažinimą pelniusių autorių 

kūrybą, pabendrauti su kūrėjais, sužinoti literatūrines tendencijas, priartinti profesionalųjį meną 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Renginiai suteikia vartotojams galimybę gauti naujos 

informacijos, skatina bendruomeniškumą, moko kultūringai leisti laisvalaikį. Renginiuose dalyvauja 

mokslo, literatūros pripažinti autoriai bei atlikėjai. Organizuojami renginiai skatina skaityti, ugdo 

kultūra, aktyvina literatūros sklaidą. Kultūros sklaidos programas rėmė Lietuvos kultūros taryba, 

Lietuvos kino centras, Utenos rajono savivaldybė. 2021 metais Utenos A. ir M. Miškinių viešosios 

bibliotekos kultūros, edukacijos veikla buvo organizuojama bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų 

sąjunga, Utenos meno mokykla moksleiviais ir pedagogais, rašytojais, kraštiečiais literatais, meno 

veikėjais. Organizuoti įsimintini edukaciniai renginiai. Vyko susitikimai su žymiais krašto žmonėmis, 

rašytojais, žinomais šalies menininkais, diskusijos su politikos mokslo atstovais, jubiliejinių datų, 

valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, filmų peržiūros ir kt. Renginiai skirti įvairioms vartotojų 

grupėms: vaikams, jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms, literatūros mylėtojams ir visiems 

besidomintiems kultūriniu gyvenimu. 2021– aisiais metais įvyko 168 renginiai, kuriuose dalyvavo 

2393 lankytojai. Renginių lankomumo rodikliui didelę įtaką turėjo pandemijos reikalavimai. Vykusius 

renginius galima suskirstyti į kelias temines grupes: prozos, poezijos vakarai, dokumentinio kino 

sklaidos,  mokslo populiarinimo, naujų knygų pristatymo, Miesto dienai skirti renginiai, nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai. Renginiai uždarose erdvėse pradėti organizuoti nuo 2021 metų 

birželio mėnesio, atšaukus karantiną.   Birželio 22 d. Utenos regiono gyventojai pakviesti į Lietuvos 

jūrų muziejaus ruoniukų fotografijų parodos „Gyvybei – rūpestį“ atidarymą Utenos A. ir M. 

Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Klaipėdos jūrų muziejaus organizuotos akcijos 

renginio „Sumislyk raniokui vardų“ metu paskelbta, kokiais aukštaitiškais vardais pavadinti šių metų 

ruoniukai-rastinukai. vardų rinkimo konkursas buvo paskelbtas prieš kelis mėnesius virtualioje erdvėje. 
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Renginio metu apdovanoti ruoniukų krikštatėviai.! Vyko susitikimas su knygos „Vandens gyvenimo 

linija“ autoriumi  aktoriumi Justu Terteliu. 

 Birželio ir visus vasarpos mėnsius vykusioje Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ akcijoje, kurią 

kasmet organizuoja Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešosios bei Lietuvos aklųjų biblioteka, 

dalyvavo viešosios bibliotekos ir 12 kaimo bibliotekų: Biliakiemio, Daugailių, Kirdeikių, Tauragnų, 

Antalgės, Kuktiškių, Pačkėnų, Radeikių, Sirutėnų, Sudeikių, Užpalių, Leliūnų skaitytojai. 

Birželio mėnesį organizuotas susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatare Birute 

Valionyte. ji pristatė fotoalbumo ,,Didžioji Lietuva“ IV knygą. Pirmi du tomai yra skirti baltų 

paminklams Baltarusijoje, trečias – Ukrainoje ir šis, ketvirtas, – Rusijoje. Čia randame tokius pačius 

baltų kultūros pėdsakus Rusijos Federacijoje – nuo Pskovo, Smolensko, Maskvos srities, Tulos, 

Briansko iki dabartinei Kaliningrado sričiai priklausančių šiaurės prūsų žemių Bartos, Nadruvos, 

Notangos, Sembos, Skalvos ir kitų. Autorė ketina išleisti ir penktą tomą, kuris aprėps baltų pėdsakus 

Lenkijoje. Dalyvavo ne tik Kovo 11-osios akto signatarė, knygos autorė Birutė Valionytė, bet  ir 

Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas. 

Renginys kasmet vykdavęs per Antanines ir 2021 metais buvo nukeltas į vasaros vidurį. Liepos 4  

dieną, Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimas, vyko .Antano ir Motiejaus Miškinių 

literatūrinė-etnografinėje sodyboje (Juknėnų k., Utenos r.)   

Poezijos šventėje prie Dauniškio ežero eilėraščius skaitė Didžiojo poezijos pavasario svečiai: Dovilė 

Zelčiūtė, Vainius Bakas, Tada Žvirinskis, Vytautas Kaziela,  Petras Panavas, Alvydas Katinas, Regina 

Katinaitė - Lumpickienė, Rasa Milerytė, Erikas Druskinas, aktorė  Olita Dautartaitė, muzikavo bardas 

Vygantas Kazlauskas. 

Rugpjūčio mėnesį vyko teatralizuota poezijos ir muzikos programa „Piligrimo kelionė“ pagal Juozo 

Gaižausko knygą „Dievas su šlepetėmis“. Knygos autorius, aktorius Juozas Gaižauskas vaizdingai 

pasakojo apie savojo aš paieškas  keliaujant į Santjago de Kompostelos miestą, muzikavo aktorė 

Emilija Latėnaitė. 

Spalio mėnesį poezijos gerbėjai buvo pakviesti į eilėraščio vakarą su  poetu, fotografijos meistru Algiu 

Jakštu. Saksofonu grojo Stasys Montrimas. 

Lapkričio mėnesį vyko renginys iš ciklo „Po ūkanotu nežinios dangum“, skirtas lietuvių literatūros 

klasiko, poeto Vytauto Mačernio  100-osioms gimimo metinėms. Bendrai su Rašytoju sąjunga 

organizuotame vakare apie poetą pasakojo rašytoja Aldona Ruseckaitė, eilėraščius skaitė aktorė Jūratė 

Vilūnaitė, apie kūrybą kalbėjo dr. Regimantas Tamošaitis, fleita grojo Viktorija Marija Zabrodaitė 

http://www.vasarasuknyga.lt/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
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Gruodžio mėnesį vyko susitikimas su Lietuvos televizijos žurnaliste, laidų vedėja Palmira Galkontaite 

„Kitokia nei daugeliui pažįstama“, naujos knygos „Kol dar nesibaigė mūsų galiojimo laikas“ 

pristatymas. Tai buvo prasmingas pokalbis apie moteris po penkiasdešimties: jų požiūrį, nusiteikimą, 

gyvenimo būdą. Gruodžio mėnesį vyko uteniškės Eglės Kirilauskaitės knygos „Anapus Stikso“ 

pristatymas. E. Kirilauskaitė, ne pirmą kartą uteniškiams pateikusi savo eilėraščius, skaitė eilėraščius iš 

naujos knygos, atliko lietuvių liaudies dainas. 

„Patekti anapus Stikso – tai atsidurti anapus mirties, anapus materijos lygmens ir anapus žemiško 

tapatybės ribotumo“ (E. Kirilauskaitė). Naujausia poetės Eglės Kirilauskaitės knyga „Anapus Stikso“ 

(2021 m.) apima eilėraščius psichologijos, romantinių patirčių, asmenybės tapsmo, menų sąveikos ir 

net teisėsaugos tematika.  

Gruodžio mėnesį  puikia kalėdine dovana uteniškiams tapo, senų bibliotekos bičiulių Vilniaus miesto 

teatro Atviras ratas parodytos Biografines improvizacijos JUODA – BALTA  rež. Aidas Giniotis, 

vaidino Jurgis Marčėnas, Matas Pranskevičius, Ieva Stundžytė, Justina Smieliauskaitė, Jonas Šarkus, 

Aistė Šeštokaitė, Justas Tertelis, Benita Vasauskaitė.  

Gruodžio mėnesį vyko susitikimas su parodos  „Saulės grįžtuvių laukimo metas...“ autoriais doc. dr. 

Agne Laužadyte -Tutliene ir rašytoju, žurnalistu, aplinkosaugininku Šarūnu Laužadžiu. Muzikavo  

Utenos Meno mokyklos moksleiviai 

2021 metais populiarus Pašnekesių ciklas „Teologas bibliotekoje“ (X) dėl susiklosčiusių, pandemijos 

lemtų aplinkybių vyko tik kartą. Susitikime tema „Dievo istorija vieno žmogaus gyvenime“ dalyvavo 

knygos „Kunigas Ričardas“ autorė Laima Lavaste ir kun. Ričardas Doveika. 

Metus užbaigė susitikimas su Lietuvos diplomate, ES delegacijos Laose vadove, kraštiete Ina 

Marčiulionyte, pasakojusia apie naują darbą, patirtis, pažintį su naujos šalies papročiais, tradicijomis. 

Kaimo padaliniuose vasario mėn. organizuoti saugesnio interneto  savaitės renginiai. Popietės, filmukų 

peržiūros, diskusijos, piešinių konkursai  vyko Antalgės , Sirutėnų,   Kuktiškių,  Tauragnų,  Užpalių,  

Daugailių, Kirdeikių,  Vyžuonų,  Pačkėnų, Aukštakalnio bibliotekose. 

Antalgės, Pačkėnų, Tauragnų, Vaikutėnų, Vyžuonų bibliotekos dalyvavo  Klaipėdos jūrų muziejaus 

organizuotoje akcijoje „Sumislyk  raniokui vardų“. Bibliotekų skaitytojai siūlė aukštaitiškus žodžius 

ruoniukų vardams. Net 16 ruoniukų buvo pakrikštyti aukštaitiškais vardais. Ruoniukų krikštatėviai 

apdovanoti baigiamojo renginio metu, vykusio Utenos A. ir M. Miškinių VB. 

Edukaciniai užsiėmimai pagal Indrės Zaleckienės knygą „Kapt kapt kapt“ vyko Antalgės, Daugailių, 

Tauragnų  bei Užpalių bibliotekose.  
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Akcijoje, skirtoje sausio 13-sios aukoms atminti dalyvavo Kaniūkų, Kirdeikių, Pačkėnų, Radeikių 

bibliotekos.  

Metų knygos rinkimo akcijose dalyvavo Aukštakalnio, Vyžuonų, Sirutėnų,  ir Daugailių bibliotekos.  

Bibliotekose parodomis, popietėmis, kitais renginiais  paminėtos Tarptautinė Vaikų knygos diena 

(Antalgė, Kuktiškės, Pačkėnai), Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (Vyžuonos, Kaniūkai,) 

Vaikų gynimo diena (Kuktiškės, Antalgė, Pačkėnai), Knygnešio diena (Vilučiai, Užpaliai, Daugailiai, 

Antalgė), Lietuvos valstybės bei Nepriklausomybės atkūrimo dienos, dalyvauta  pilietinėje  akcijoje 

„Tautinės giesmės giedojimas (Sudeikiai, Sirutėnai, Pakalniai,  Pačkėnai, Kirdeikiai, Biliakiemis). 

Prie akcijos „Lietuva skaito“ prisijungė Antalgės, Užpalių bibliotekos. 

Kirdeikių, Radeikių, Užpalių bibliotekos dalyvavo Skaitmeninės savaitės renginiuose.(5 vaizdo 

transliacijos)  

Vaikutėnų, Užpalių, Aukštakalnio bibliotekose paminėta Europos diena.  

Biliakiemio, Leliūnų, Tauragnų bibliotekose vyko renginiai, susitikimai, skirti Suaugusiųjų švietimo 

savaitei. 

Akcijoje, skirtoje sausio 13-sios aukoms atminti dalyvavo Kaniūkų, Kirdeikių, Pačkėnų, Radeikių 

bibliotekos.  

Metų knygos rinkimo akcijose dalyvavo Aukštakalnio, Vyžuonų, Sirutėnų,  ir Daugailių bibliotekos.  

Akcijoje „Darom“ dalyvavo Klykių, Vaikutėnų ir Antalgės bibliotekos.  

Knygų pristatymai, viktorinos, konkursai, susitikimai, popietės, prizai skaitytojams, geriausių 

skaitytojų apdovanojimai visose  bibliotekose vyko Nacionalines bibliotekų savaitės metu. 

 

Projektų renginiai 

 

Numatyti Kultūros edukacijos programos „9x10 = Išaugtas bibliotekos rūbas“ projekto tikslai buvo 

viešinti biblioteką, kaip potencialią įvairių veiklų vykdymo vietą: ugdyti išsilavinusią, kritinio 

mąstymo, kūrybingą, savarankiškai gebančią naudotis žiniomis visuomenę; Paskatinti šeimas aktyviai 

įsitraukti į skaitymo procesą, parodant skaitymą, kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, padedančių 

išauginti raštingą bei išsilavinusią jaunąją kartą. Populiarinti bibliotekos įvaizdį: kviesti ir skatinti 

potencialius vartotojus, socialinę atskirtį patiriančius asmenis pažinti, naudotis aukštos kokybės 

nemokamomis paslaugomis. Ugdyti bendruomenišką pilietišką ir aktyvią visuomenę, akcentuojant 

aktyvaus gyvenimo būdo reikšmę. Skatinti ir mokyti visuomenę pažinti ir suvokti Lietuvos ir užsienio 
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literatūrinio žodžio prasmę per žymių kūrėjų darbus. Skatinti regiono gyventojų kūrybines iniciatyvas, 

norą pažinti ir suvokti profesionalųjį meną, siekti kad biblioteka taptų profesionalios kultūros pažinimo 

vieta. Didelę reikšmę turėjo  bendradarbiavimas su švietimo ir kitomis institucijomis, skatinant 

visuomenę suvokti skaitymo svarbą šiuolaikinių aktualijų kontekste. Projekto veiklose dalyvavo 

profesionalūs, aukšto lygio dalyviai: teatrų aktoriai, profesionalūs atlikėjai turintys potencialo įtaigiai 

pristatyti naujausią ar laiko įvertintus žymių kūrėjų literatūros darbus. projektas vykdomas nuolat 

balansuojant dėl  force majeure pandemijos reikalavimų, bet sėkmingai užsibrėžti tikslai buvo siekiami. 

Šiuo projektu siekta paneigti formuojama nuomonė apie sumažėjusį potraukį skaityti, apskritai domėtis 

literatūra, todėl buvo siekiama suaktyvinti bendruomenės dalyvavimą projekto veiklose, skatinta  

kūrybinių raiškų įvairovė, stiprintas vietos kultūrinis identitetas. Skaitymo skatinimo projektas suteikė 

galimybę  bendruomenei, ypač socialinės atskirties visuomenės grupėms, išsamiai susipažinti su 

rašytojų, poetų, menininkų gyvenimo ir kūrybos istorija. Projekto renginiai aktyvino jų kūrybos 

pažinimą, užtikrino jos sklaidą. Siekiant projekto tikslų buvo organizuoti edukaciniai mokslo, meno 

vakarai, kūrybos studijos  su profesionaliais menininkais, meno atlikėjais, rašytojais, literatūrologais, 

rodyti spektakliai, literatūros muzikos programos. Projekto veiklose dalyvavo rajono gimnazijų 

moksleiviai, literatūros, meno ir mokslo žmonės, Utenos regiono: Ignalinos, Molėtų, Zarasų 

bendruomenė. 

Projekto uždavinių seką koregavo force majeure dėl ekstremalios situacijos, tai turėjo įtakos renginių 

lankytojų skaičiui.  

Projekto veiklos prasidėjo liepos mėn. literatūros muzikos programa „Pasinesusikalbėjimai“, dviejų 

kūrėjų, aktorės Aldonos Vilutytės ir dainų autoriaus, atlikėjo Andriaus Zalieskos – Zalos bendra 

muzikinė programa, kurioje skambėjo poetės Daivos Čepauskaitės eilėraščiai buvo atlikta Ignalinos r. 

viešojoje bibliotekoje, rugsėjo pradžioje – Utenos A. ir M. Miškinių ir Zarasų r. viešosiose 

bibliotekose. Aktorius Andrius Bialobžeskis atliko žodžio ir muzikos programą „Aš pažinau karalių 

tavyje...“ skirtą poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui. Tai buvo  teatralizuoti skaitymai ir muzikavimas 

Molėtų r. viešojoje bibliotekoje. Spalio pradžioje vyko poezijos – muzikos programa „MAMAME“, 

pagal Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus, Jono Meko kūrybą. Ją atliko aktoriai 

Gediminas Storpirštis, Ligita Kondrotaitė.  

Poeto, režisieriaus, aktoriaus Alvydo Šlepiko programa „Knygos ir kino keliu“ iliustruota aktoriaus A. 

Bialobžeskio skaitomais tekstais sužavėjo prasmingumu ir įtaiga. Ypatingas žodžio ir muzikos vakaras 
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skirtas bibliotekos 90-mečiui minėti, kuriame dalyvavo skaitovas L. Bražionis, grojo kamerinis 

Čiurlionio kvartetas. 

Rašytojų kūrybos vakarai, knygų pristatymai nors ir ne taip gausiai surinkę žiūrovus, buvo ypatingo 

turinio gilumo ir prasmės. Apie tai kalba klausytojų atsiliepimai. Gedimino Kulikausko knygos 

„Lietuvio kodas. Įpročiai ir būdas senovės lietuvio prieš 100 metų“  pristatymas, renginio moderatorė 

menotyros dr.  Jurgita Ludavičienė pateikė susirinkusiems daug įdomios ir vertingos informacijos apie 

lietuvio būdą ir priežastis jam tokiam būti. Didelį įspūdį paliko susitikimas su poetu, eseistu, žurnalistu, 

Antano Miškinio premijos laureatu Rimvydu Stankevičiumi, kuriame poetas „lukšteno“ sielos 

alcheminę formulę. Netradicinis literatūros vakaras tarpukario Lietuvos poetų  K. Borutos, J. Aisčio, K. 

Inčiūros, J. Tysliavos, B. Brazdžionio  ir kitų poetų įėjusių į K. Binkio sudarytą rinkinį „Vainikai“. 

kūrybos skaitymas. Tekstus skaitė nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai Aušra Keliuotytė ir 

Henrikas Savickis. Anykščių kultūros centro teatro aktoriai parodė spektaklį „Apnuoginta širdis“,  

skirtą poeto Vytauto Mačernio 100 – osioms gimimo metinėms. Režisierius  Jonas Buziliauskas, 

vaidino Linas Pauliukas ir saksofonistė Urtė Raišelytė. Didelio susidomėjimo sulaukė Utenos 

kamerinio teatro parodytas publicistinis spektaklis „Trys broliai juodvarniais lakstantys“, pagal P. 

Panavo to paties pavadinimo knygą, skirtą bibliotekos 90-mečiui. 

 

Kino sklaidos projektas 

 

Projekto „Lietuvių dokumentinio kino sklaida ir jo kūrėjai bibliotekoje-2021", tęstinis, naujausių filmų 

peržiūros ir susitikimai su žymiausiais šalies režisieriais vyksta jau penktus metus. 2021 metais  

įgyvendinimo darbus nuolat trikdė besitęsianti pandemija. Turime pripažinti, kad pandemijos baimė 

žymiai sumažino žiūrovų skaičių. Iš pradžių jų srautai buvo ribojami, vėliau įvestas reikalavimas  – 

galimybių pasas, registracija, dar labiau paveikė apsilankymų skaičių. Projekto tikslinė grupė –  

senjorai, neskiepytas jaunimas ypač ribojo lankymąsi renginiuose. Jų praktiškai nesulaukėme. Nors ir 

sunku buvo skatinti jaunimą ir senjorus susipažinti su naujausiais ir reikšmingais lietuviškais 

dokumentiniais filmais, juos analizuoti ir vertinti, bet projekto tikslas buvo pasiektas. Susirinkusieji 

buvo aktyvūs peržiūrose, diskusijose su kino kūrėjais. Tokiu būdu buvo lavinamas lankytojų 

kūrybiškumas, vertybių suvokimas, ugdytas kritinis mąstymas. Lietuviško dokumentinio filmo sklaida 

lėmė jo pažinimą. Susitikimuose su filmų kūrėjais, susirinkusieji aktyviai domėjosi kino istorija, 

kūrybine virtuve. Renginiuose dalyvavo 266 lankytojai. Rugsėjo mėnesį vyko pirmoji dokumentinio 

https://www.perkuknyga.lt/knyga/lietuvio-kodas-iprociai-ir-budas-senoves-lietuvio-pries-100-metu-gediminas-kulikauskas
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filmo „Kalnai, kalnai“ peržiūra. Susitikime virtualiai dalyvavo filmo režisierė M. Stonytė, kuri 

pasakojo filmo sukūrimo istoriją, nagrinėjo kartų bendravimo ypatumus, paauglių elgesio problemas. 

Senjorai žiūrėję filmą, vėliau diskutavo apie jų bendraamžių gyvenimo būdo ypatumus bendraujant su 

jaunimu, pateikė režisierei klausimų. Spalio mėnesį įvyko dokumentinio filmo „Vytautas Paukštė. 

Įslaptintas gyvenimas“ peržiūra ir susitikimas su filmo režisieriumi V. Babaliausku. Autorius įdomiai 

pasakojo apie filmo kūrimo istoriją, pateikė ne visiems žinomų faktų apie aktoriaus gyvenimą ir 

kūrybą. Filmas susirinkusiems paliko gilų įspūdį, tai galima buvo suprasti iš pateiktų klausimų ir 

atsiliepimų. Uteniškius domino ir kiti šio režisieriaus sukurti filmai. Spalio 12 d. atvyko režisierius M. 

Puidokas, kuris pristatė daug aistrų ir klausimų spaudoje sukėlusį dokumentinį filmą „El Padre 

Medico“ apie garsų lietuvį misionierių Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį. Šį filmą žiūrėję pateikė 

įdomių samprotavimų, diskutavo su režisieriumi dėl filme pateiktų pasakojimų tendencingumo. 

Režisierius sulaukė daug klausimų į kuriuos pateikė atsakymus. Ypatingo Susidomėjimo sulaukė 

režisierių A. Mickevičiaus ir N. Mileriaus  filmas „Pavyzdingas elgesys“. Skaudi filmo tema palietė 

susirinkusius. Po  filmo peržiūros diskusijoje  dalyvavo režisierius N. Milerius ir prodiuserė R. 

Miškinytė. Užsimezgė jautri diskusija. Žiūrovai pasakojo savas skaudžias istorijas, dalinosi įspūdžiu, 

pateikė neformalių klausimų. Filosofo N. Mileriaus gilios įžvalgos labai veikė susirinkusius ir skatino 

mąstyti. Tai galima buvo suprasti iš po filmo pateiktų atsiliepimų. Spalio 26 d. uteniškiai žiūrėjo 

dokumentinį filmą „Rūgštus miškas“, į kurio peržiūrą atvyko režisieriai R. Barzdžiukaitė ir  D. Korba. 

Žiūrovams režisieriai papasakojo filmo kūrimo istoriją, kalbėta apie temos pasirinkimą, filme rodytas 

kormoranų kolonijas, žmonių požiūrį, elgesį. Filmą žiūrovai buvo gerokai sukrėstas pateiktų vaizdų ir 

faktų, tai galima buvo suprasti iš užduodamų režisieriams klausimų. Didžiausią susidomėjimą sukėlė 

dokumentinio filmo „Šuolis“ peržiūra ir susitikimas su filmo režisiere G. Žickyte. Režisierė dar filmo 

kūrimo stadijoje buvo pažadėjusi uteniškiams pristatyti filmą bibliotekoje. Nors ir sunkiai, aukodama 

savo laiką režisierė visgi atvyko pas uteniškius ir buvo pakiliai sutikta, apipilta dėmesiu ir klausimais.  

Paskutinio projekto filmo režisierė s R. Rakauskaitė „Sugrįžę iš Niujorko“ peržiūra vyko lapkričio  

mėnesį. Režisierė pristatė filmo pagrindine idėją, pateikė savo įsivaizdavimą, filmo sukūrimo istoriją. 

Žiūrovai pateikė klausimų ir dėkojo už talentingai perteiktą pasakojimą kino ekrane.  

Susitikimai su kino kūrėjais, dokumentinių  filmų pristatymas, retrospektyvos per parodytas gyvenimo 

istorijas jaunimui, senjorams, ypač socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms suteikė didelį 

emocinį pasitenkinimą, ir įdomios informacijos. Šis projektas parodė, kad susidomėjimas lietuviškuoju 

dokumentiniu kinu yra labai didelis, bent jau Utenoje ir regione. Gaila, kad vis dar pandemija trukdo 
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laisvai ir su dideliu susidomėjimu gėrėtis naujausiomis kino juostomis ir susitikti su jų kūrėjais. 

Atsižvelgiant į lankytojų pageidavimus ir ateityje  teiksime tęstinius projektus šia tema.  

Dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus kinas“ renginiuose dalyvavo viešosios bibliotekos ir 

Kirdeikių, Pačkėnų, Sirutėnų, Užpalių, Pakalnių, Vaikutėnų padalinių lankytojai.  

 

Renginiai vaikams 

 

2021 metais įvyko 21 renginys, juose dalyvavo 354 vaikai, iš jų  11 edukacinių renginių, kuriuose 

dalyvavo 227 vaikai . Organizuoti trys etnokultūros renginiai, kuriuose dalyvavo 35 vaikai. 

Pasakų ložėje įvyko dveji teatralizuoti  garsiniai pasakų skaitymai, penki teatralizuoti knygų 

pristatymai. Programas atliko bibliotekininkės. 

 

Erdvėje Viskas vaikams buvo eksponuotos keturios parodos: Utenos socialinės globos namų gyventojų 

piešinių paroda “Juoda- balta“, Utenos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbų 

paroda „Mano miestas“, Utenos lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių 

paroda “Rudens spalvos“, Utenos lopšelio-darželio „Voveraitė“ respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda „Duona kasdieninė“.  

Kovo 5 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko nuotolinis renginys – susitikimas su rašytoju Tomu 

Dirgėla. rašytoją kalbino vartotojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja Jurgita. 

Birželio 2 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko „Teatriuko“ programa „Kūrybiški, muzikiniai 

eilėraščių skaitymai – žaidimai“ pagal V. Palčinskaitės, J. Erlicko, L. Degėsio eiles. (Ignalinos raj. 

Savivaldybės bibliotekos projektas „ Menų dūzgės kūrybingai vaikystei -2).  

Birželio 3 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko kūrybinės dirbtuvės „Paukščiai senuosiuose lietuvių 

tikėjimuose ir mene“. Dirbtuves vedė dailininkė Rasa Vasilevičiūtė. (Zarasų raj. Savivaldybės viešosios 

bibliotekos projektas „Knyga kitaip arba kitokių knygų formatuose baltų etninės kultūros ženklai“).  

Birželio 7 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su aktore Eleonora Piškinaite.  

Birželio 8 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko spektaklis – pokalbis „Ypatingas“ pagal Modestos 

Jurgaitytės knygą „Ypatingas“. (Ignalinos raj. Savivaldybės bibliotekos projektas „ Menų dūzgės 

kūrybingai vaikystei -2).  

Rugsėjo 3 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko Vilniaus Stalo teatro spektaklis vaikams „Apie vieną 

žmogų, saulę, mėnulį ir vėją“ iš J. Basanavičiaus tautosakos lobyno.  
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Rugsėjo 27 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko VŠĮ „Vėjų teatro“ muzikinis – ritminis spektaklis 

„Baisiai gražu“ pagal Daivos Čepauskaitės eilėraščius.  

Spalio 6 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su rašytoju Viliumi Mačiliūnu. Rašytojas 

pristatė knygą vaikams „Kas pagrobė mokytoją“.  

Lapkričio 10 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko nuotolinis renginys – susitikimas su rašytoja Jolita 

Zykute ir jos naujos knygos „Kaip karalaitė Karolina pavydėjo ir kas iš to išėjo“ pristatymas.  

Lapkričio 25 d. bibliotekos konferencijų salėje vyko Algimanto Katiliaus knygos ‚Aš prašau duonos“ 

pristatymas. Renginį vedė knygos sudarytoja Rasa Katiliūtė.  

. 

Edukaciniai renginiai. Neformalus švietimas. 

Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose organizuotas 127 edukacinis renginiai – 1979 dalyviai. 

 Viešojoje bibliotekoje įvyko 94 edukacinių renginių – 1594 dalyvių, iš jų 36 virtualūs renginiai – 1967 

dalyviai. 

 Miesto ir kaimo padaliniuose 113 edukaciniai renginiai – 1193 dalyviai. 

 

Edukacinių reng. skaičius kaimo ir miesto padaliniuose – 113, iš jų 28 virtualūs renginiai, 606 dalyviai 

Šeimos skaitmeninių veiklų centre veikia trys neformalaus ugdymo būreliai. Juose vaikai mokomi 

technologijų pažinimo, robotikos ir 3D modeliavimo. Surengta 68 būrelių užsiėmimai, juose dalyvavo 

1068 moksleiviai.  

Vykdomos trys Lietuvos kultūros paso programos: „Tradicijos ir inovacijos: kaip robotai padeda švęsti 

šventes“, „Šokiai su bitutėmis-robotais“ ir „Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte“.  Jose 

per metus dalyvavo 244 moksleiviai, surengta 12 kultūros paso renginių.  

Organizuotos kitos technologinės edukacijos: technologiniai užsiėmimai priešmokyklinukams, 

edukacinės programos rajone vykstančių renginių ir švenčių metu.   Organizuojami krašto pažinimo 

žaidimai panaudojant  Actionbound technologiją, vykdoma kraštotyrinė kultūros paso programa 

„Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte“.  

Edukaciniai renginiai viešosios bibliotekos padaliniuose: 

Vasario mėn. vykusios saugesnio interneto  savaitės renginiai: popietės, filmukų peržiūros, diskusijos, 

piešinių konkursai  vyko Antalgės , Sirutėnų,   Kuktiškių,  Tauragnų,  Užpalių,  Daugailių, Kirdeikių,  

Vyžuonų,  Pačkėnų, Aukštakalnio bibliotekose. Edukaciniai užsiėmimai pagal Indrės Zaleckienės 

knygą „Kapt kapt kapt“ vyko Antalgės, Daugailių, Tauragnų  bei Užpalių bibliotekose.  
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Užpalių bibliotekoje- „Velykinių puokščių gaminimas“ , puokštė Lietuvai,   skirta Kovo 11-jai, 3 

edukac. užsiėmimai „Linų kelias“, pasakojimo kūrimas su 4 kl. moksleiviais, Adventinių vainikų 

pynimas ir meduolių puošimas ir kt.  

Leliūnų bibliotekoje- edukacinių renginių ciklas „Kai linai paliečia širdį“(Linų sėja, fofo sesija 

žydinčių linų lauke, vaikų piešinių paroda „Mėlynas lino žiedas“ ir kt. 

Sirutėnų biblioteka dalyvavo Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos internetiniame renginyje -  

kūrybinėse dirbtuvėse „Pats sau“ Iš antrinių žaliavų gaminta dėkliukai telefonui, kaleidoskopai, 

elektroniniai „Mirksiukai“. 

Kuktiškių bibliotekoje  edukaciniai mokymai „Žolynų magijos paslaptys (G. Giedraitienė), ‚Meno 

terapija-molio keramika: (G. Mazūras), paukščiukų gaminimas  „Baltas paukštis prezidentūros eglei“. 

Kirdeikiuose –Tapytojų pleneras „Žolinė -21“, kurio metu dailininkams pristatyta kaimo istorija, 

aplankytos žymesnės krašto vietos, parodos. Organizuota  tapytojų darbų paroda, atvirukų gaminimas 

su Sigute Ach ir kt.  

Juknėnų biblioteka vykdė projektą „4 Rytų Aukštaitijos Antanai“. 

Be to, bibliotekos aktyviai jungėsi prie Nacionalinės bibliotekos organizuotų tiesioginių transliacijų, 

gyventojams aktualiais klausimais.  

 

Mokymai gyventojams ir bibliotekos vartotojams. 

Skaitmeninių kompetencijų mokymai gyventojams ir neformalaus ugdymo edukacinės veiklos 

organizuojamos  rengiant gyventojų mokymo projektus, taip pat vykdant asociacijos „Langas į ateitį“ 

projektą „Prisijungusi Lietuva“. Mokymus gyventojams vedė keturios skyriaus darbuotojos.  

Iš viso surengta 83 užsiėmimai gyventojams, iš jų 32 nuotoliniai. Mokymuose dalyvavo 2252 asmenys 

(760 nuotoliniu būdu), bendra pravestų mokymų trukmė 460 val. (nuotoliniu būdu 270 val.).  

1. Mokymai vesti šiomis temomis:    

• Skaitmeninio raštingumo pradžiamokslis;  

• Tekstų rengimas programa Word;  

• Google dokumentai; 

• Skaičiuoklės; 

• Socialiniai tinklai ir elektroninis bendravimas;  

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

• Nuotraukų redagavimas ir filmų kūrimas. 
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• Saugumas internete. 

Sėkmingai tęsiamos individualios konsultacijos vyresnio amžiaus žmonėms: du kartus per mėnesį 

vyksta viešos konsultacijos „IT v@landa”. Gyventojai konsultuojami įvairiais kompiuterių, išmaniųjų 

įrenginių ir elektroninių paslaugų naudojimo klausimais. Į konsultacinę veiklą įtraukiamas miesto 

jaunimas – e-skautai.     

Kaimo bibliotekose buvo tęsiami projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose  

dalyvavo  Kirdeikių, Užpalių , Pačkėnų, Tauragnų, Kuktiškių, Sirutėnų, Vaikutėnų  bibliotekos.  

Kirdeikių, Tauragnų, Kuktiškių  bibliotekų  darbuotojos yra lektorės šiame projekte ir pačios vedė 

gyventojų skaitmeninio raštingumo kursus. Kitose bibliotekose gyventojus skaitmeninio raštingumo 

mokė Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojos. Kaimo bibliotekų bei Aukštakalnio 

ir Smėlio padalinių darbuotojos  skaitmeninio raštingumo apmokė 135  gyventojus, suteikė 

gyventojams skaitmeninio raštingumo klausimais 883 konsultacijas. 

 

Parodos  

1. Bibliotekos pirmame aukšte uteniškiai galėjo susipažinti su Utenos skvero prie J. Basanavičiaus ir 

Dariaus ir Girėno gatvių sutvarkymo planu, gėlynų ir augalų išdėstymo schema.  

2. Bibliotekos galerijoje veikia Tatjanos Mackonienės tapybos darbų paroda  „Atspindžiai" 

3. Bibliotekos I aukšte televizorių ekranuose eksponuota fotografės Ugnės Barsulytės paroda „Pati 

sunkiausia kova“ 

4. Virtuali paroda „Pasivaikščiojimas laiku“, Utenos miesto aštuntojo dešimtmečio istorija nuotraukose. 

(https://photos.google.com/share/AF1QipMGHz7Lefl_30HhV2pN4f92D6f1_qoSm-

EkibzHmt7V3JbgeEH4YXObmuhHS8C5VQ?pli=1&key=bWZvOHl4MGRiZlREQl9DZUtPUGIzZD

FubHdTQU53 

Bibliotekos interneto  puslapyje. 

5. Valdo Mintaučkio  foto paroda  „Utenos kamerinis teatras“ 

6. Jaunosios dalininkės Ievos Daščiorovaitės paroda „Katarsis“ 

7. Justės Bernotaitės tapybos darbų paroda „Spalvų gama“ 

8. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną veikė respublikinė neįgalių fotomėgėjų paroda „Talačkoniai 

2019". 

9. Giedriaus Juodžio rankų darbo ąžuolinių dirbinių paroda „Ąžuolas namuose“ 
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10. Aukštaitijos regiono tautodailininkų tapybos, grafikos ir karpinių paroda. 

Kupiškio etnografijos muziejaus projekto „Dailininko Kazio Šimonio lietuvybės atspindys liaudies 

mene”  parodos-konkurso laimėtojų darbai 

11. Lietuvos jūrų muziejaus ruoniukų foto paroda „Gyvybei – rūpestį“ 

12. Ignalinos viešosios bibliotekos projekto „Totorių istorija žadina vaizduotę“ paroda „Lietuvos totoriai ir 

Krymas“.  

13. Marinos Cavazza‘os (nuotraukos) ir Eglės Kačkutės (tekstas) paroda „(Dirbančios) motinos portretas“ 

apie išsilavinusių motinų migrančių gyvenimo ir profesinius pasirinkimus bei galimybes. Parodą 

Tarptautinės migrantų dienos proga pristato Lietuvos bibliotekininkų draugija. 

14. Utenos socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų paroda „Juoda, balta“. 

15. Bibliotekos erdvėse Utenoje vykusio dailininkų plenero „ART’U”  (Menas mieste-miestas mene) 20 

dailininkų darbų paroda. 

16. Parodos darbų autoriai Utenos, Anykščių, Molėtų, Ignalinos ir Zarasų rajonų menininkai.  

17. Adelės Lauciūtės tapybos darbų paroda „10 paveiksliukų” „Čiurlionkės” klasioko Roko Baltakio 

atminimui. 

18. Paroda pedagogo, kraštotyrininko, literato Antano Gasperaičio 90-mečiui „Utenos krašto praeities 

tyrinėtojas – Antanas Gasperaitis  

19. Dailininko Dariaus Kairaičio tapybos darbų paroda „Pajausk mane“ 

20. Bibliotekos galerijoje fotomenininko Alvydo Balandos foto darbų paroda „Legendos“.  

21. Lietuvos nacionalinės premijos laureato grafiko Arvydo Každailio darbų paroda „Vėlyvas pavasaris“  

22. Bibliotekos erdvėse Tradicinė 53–čioji Lietuvos karikatūrų paroda „Kursu žaliu smagiai galiu“. 

23. Bibliotekos galerijoje Irenos  Valiulienės tapybos darbų ir piešinių paroda „Harmonijos ilgesys". 

24. Doc. dr. Agne Laužadytse -Tutlienės tapybos paroda  „Saulės grįžtuvių laukimo metas...“ ir rašytojo, 

žurnalisto, aplinkosaugininko Šarūno Laužadžio knygų paroda. 

25. Utenos vaikų lopšelio – darželio „Voveraitė“ vaikų piešinių paroda „Rudens spalvos“ ir respublikinė 

vaikų ir jų šeimos narių piešinių paroda „Duona kasdieninė“ 

26. Virtuali paroda „Po tėviškės dangumi“, skirta žymiems Utenos rajono žmonėms 9 

https://photos.google.com/share/AF1QipNP_38DyCjNaqS1yVIvdR4_aqp8-gYe7Pgje6VT57n-

PCGPlfDj4zKdiMTXnvBDAA?key=MXh1dVBzblZNTVlGWjJyQmh4UnYya1hNTTkxZGx)   
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Per metus organizuota 14 virtualių parodų: 12 Saldutiškio bibliotekoje, po vieną- Daugailių bei 

Tauragnų bibliotekose.  

 

IV. INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA. 

Elektorinės paslaugos 

Didelis dėmesys skiriamas elektroninių paslaugų kokybei – prieigai prie interneto, interneto svetainės 

palaikymui, elektroninio katalogo funkcionavimui, prieigai prie duomenų bazių. 

LIBIS įdiegta ir veikia viešojoje bibliotekoje, miesto padaliniuose ir visuose kaimo padaliniuose. 

Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti elektroninius priminimus apie tai, kad 

baigiasi dokumentų išdavimo laikas ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą. Vartotojai 

turi galimybę internetu naudotis dokumentų nuotolinio užsakymo, rezervavimo paslauga, kuri ypaš 

išpopuliarėjo karantino metu, įvedus bekontaktį aptarnavimą. Elektroniniame bibliotekos kataloge 

susirasti norimą knygą ir ją užsisakyti arba rezervuoti, jei knyga paskolinta skaitytojo. 2021 metais 

pradėti LIBIS modernizavimo darbai vyko itin nesklandžiai. Baigus bibliotekų duomenų migravimo 

procesus, paaiškėjo daugybė trikdžių neištaisytų iki metų pabaigos. Tai paveikė daugelį bibliotekos 

rodiklių apskaitos procesų. Pasekoje metų pabaigoje nebuvo apskaityti vartotojų ir išduoties rodikliai, 

todėl statistinėse ataiskaitose buvo neteikiami.  

Rajono viešosiose bibliotekose iš viso yra 137 kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų vartotojams: 

viešojoje bibliotekoje – 48, Aukštakalnio ir Smėlio padaliniuose – 13, kaimo bibliotekose – 76.  

Bibliotekos informacijos išteklių ir inovacijų diegimo skyriuje yra 39 viešos interneto prieigos 

kompiuteris. Bibliotekos interneto svetainė ir Facebook profilis nuolat atnaujinami ir pildomi. Dėl 

karantino, vėliau pakeisto ekstremalia situacija metu apriboto bibliotekos lankomumo daugiau nei 

dvigubai išaugo virtualių apsilankymų skaičius. Per metus užregistruoti virtualūs 59472 apsilankymai 

(2020 m. jų buvo 50970).   Bibliotekai apribojus veiklas dėl karantino, Facebook profilis tapo 

svarbiausia vieta nuotolinėms veikloms vykdyti. Iš viso juose apsilankė: 

1. Bibliotekos interneto svetainė 23087 lankytojai.  

2. Facebook 10088 lankytojai, paskelbta 619 įrašų, sukurta 89 nuotraukų albumai.  

3. Youtube 352 lankytojai.  

3. Instagram 460 lankytojų.  

4. Šeimos skaitmeninio veiklų centro tinklaraštyje https://seimossvc.blogspot.com/ 1003 lankytojai.  

5. Interaktyvių skaitmeninių pabėgimo kambarių svetainėje www.kitokieatradimai.lt 132 lankytojai.  
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Socialiniuose tinkluose (Facebook ir Youtube) užfiksuotos 24558 bibliotekos nuotolinių veiklų vaizdo 

įrašų (edukacijos, konkursai, viktorinos) peržiūros 

Informacinės užklausos: 

 SVB (vietoje, telefonu, el. paštu, per LIBIS integruotą „Klausk bibliotekininko paslaugą): atsakyta į 

58969 (2020 m. –  53004) užklausų, iš jų 5135 (2020 m. – 4218) elektroniniais kanalais.  

VB (vietoje, telefonu, el. paštu, per LIBIS integruotą „Klausk bibliotekininko paslaugą): atsakyta į 

55419 (2020 m. – 49219) užklausų, iš jų 4860 (2020 m. – 4092) elektroniniais kanalais. 

Miesto ir kaimo padaliniuose 3550, iš jų 275 elektroniniais kanalais. 

Teikiamos dokumentų spausdinimo, kopijavimao, skenavimo paslaugos: 

SVB padaryta kopijų vartotojams 44568 vnt., iš jų fotokopijų popieriuje 44568 vnt 

 VB – 32245 vnt., iš jų fotokopijų popieriuje 32245 vnt. 

 MD – 6827vnt. iš jų fotokopijų popieriuje 6827 vnt. 

 KD – 5496 vnt. iš jų fotokopijų popieriuje 5496 vnt. 

Skyriuje vieša interneto prieiga pasinaudojo 11774 lankytojai, užregistruota 70644 interneto seansai. 

Interneto seansų skaičius sumažėjo dėl iki vasaros įvęsto karantino, kuomet vieša interneto prieiga 

bibliotekoje buvo uždaryta arba dėl atstumų laikymosi taisyklių buvo ribojamas naudojamų 

kompiuterių skaičius. Viešos interneto prieigos vartotojams suteiktos 9954 konsultacijos. 

Sėkmingai buvo vykdoma kompiuterių vartotojų konsultavimo veikla vyresnio amžiaus žmonėms. 

Toliau teikiam paslauga vyresnio amžiaus žmonėms „IT v@landa”. Du kartus per mėnesį nustatytu 

laiku jiems teikiamos nemokamos individualios konsultacijos įvairiais kompiuterių, išmaniųjų 

įrenginių ir elektroninių paslaugų naudojimo klausimais. Į konsultacinę veiklą įtraukiamas miesto 

jaunimas – e-skautai. 

Kaimo bibliotekose buvo tęsiami asociacijos „Langas į ateitį“ projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, 

saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ gyventojų mokymai. Kirdeikių, Kuktiškių, 

Tauragnų, Užpalių bibliotekų darbuotojos organizavo ir vedė mokymus gyventojams, Sudeikių, 

Vyžuonų, Sirutėnų, Pačkėnų bibliotekose mokymus gyventojams vedė viešosios bibliotekos 

darbuotojos.  

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

rezervuoti knygas LIBIS modernizavimo metu buvo sutrikdytos. Veik iki metų pabaogos strigo šios 

paslaugos veikimas. Virtualiai bendrauti, informacijos teikimui bei bendravimui su skaitytojais viešoji 

biblioteka turi savo profilį socialiniame tinkle Facebook-e. Profilius turi ir viešosios bibliotekos 
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padaliniai kaime. Bibliotekos profilyje socialiniame tinkle Facebook-e per metus apsilankė 10088 

lankytojai (2020 m. – 9768), vidutiniškai 840 kas mėnesį (2020 m. – 814). Parengta 619 naujų įrašų ir 

89 nuotraukų albumai.  

Prieiga prie elektroninių informacijos išteklių  

Prenumeruojamos duomenų bazės: 

 „EBSCO Publishing“ duomenų bazių paketas;  „ 

 Naxos Music Library“ duomenų bazė;   

 Lietuviška teisinė duomenų bazė INFOLEX; 

 Vyturio“ skaitmeninių knygų vaikams ir jaunimui biblioteka.bazės.Iš jų vartotojai 2020 m. atsisiuntė 

2840 dokumentus, 2020 m. atsisiųsta 833 dokumentai. Karantino metu vartotojai buvo skatinami 

naudotis nuotoline prieiga, pagal galimybes jiems suteikiami individualūs prisijungimo iš namų 

duomenys. 

Nemokamos lietuviškos duomenų bazės: 

 Bibliotekos elektroninis katalogas.   

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas.   

 Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas.   

Vietinės periodikos straipsnių analizinių aprašų rengimas LIBIS analizinės bibliografijos posistemei. Į 

LIBIS duomenų bazę ir bibliotekos elektroninį katalogą jungiami aprašai iš trijų Utenos regiono 

laikraščių: „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“. Taip pat elektroninis katalogas 

pildomas kraštotyriniais analiziniais aprašais iš knygų bei respublikinės periodinės spaudos. Per metus į 

nacionalinę bibliografijos duomenų bazę ir bibliotekos elektroninį katalogą įjungta 1354 straipsnių 

aprašų, iš viso dabar yra 64848 analiziniai įrašai 

 

Kraštotyrinės informacijos skaitmeninimas ir pateikimas internete.  

Skaitmeniniame bibliotekos metraštyje publikuota 10 naujų straipsnių: http://www.uvb.lt/lt/metrastis  

Parengtos 96 spaudos apžvalgos: http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59  

Parengtos 4 knygų apžvalgos http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos?limitstart=0 

Suskaitmeninta tremtinių dainos iš Veronikos Araminaitės-Gasperavičienės sąsiuvinio „Lietuviškos 

tremtinių dainos“. Suskaitmenintas Utenos rajono laikraščio  ir laikraštis „Lenino keliu“ 1954 m. 

komplektas. 

http://www.uvb.lt/lt/metrastis
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos?limitstart=0
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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). 

 

Virtualios paslaugos ir renginiai  

Per metus užregistruoti virtualūs 59472 apsilankymai (2020 m. jų buvo 50970).  

Per metus surengta 36 virtualūs renginiai, kuriuose dalyvavo 2672 dalyvių.  

Bibliotekai apribojus veiklas dėl karantino ir ekstremalios situacijos, Facebook profilis tapo svarbiausia 

vieta nuotolinėms veikloms vykdyti. Iš viso jame apsilankė 10088 lankytojai, sukurta 89 nuotraukų 

albumai, paskelbta 619 naujų įrašų. Užfiksuotos 24558 bibliotekos nuotolinių veiklų vaizdo įrašų 

(edukacijos, konkursai, viktorinos) peržiūros.  

Ir toliau reklamuojami virtualūs pabėgimo kambariai, jais remiantis kviečiami muzikos, lietuvių k. 

mokytojai organizuoti netradicines dalykines pamokas. Į Saugaus interneto savaitės nuotolines 

pamokas prisijungė keletas Utenos miesto ir rajono mokyklų. Pamokas išklausė ir Quizizz platformoje 

parengtas viktorinas sprendė m/d „Eglutės“, Vyturių progimnazijos ir Užpalių gimnazijos mokiniai. 

2021 m. biblioteka kvietė aktyviai dalyvauti Lietuvių kalbos dienose. Vasario mėnesį tam buvo 

paskirta visa savaitė. Bibliotekos Facebook paskyroje panaudojant įvairias platformas (Genially, 

Google Forms, Quizizz, Jigsawplanet) sukurtos viktorinos „Įsidėmėtinos rašybos žodžiai“, „Sudaryk 

kuo daugiau žodžių“, „Kas pavaizduota dėlionėje“, „Seniau vartoti žodžiai“. Juose dalyvavo 72 

žmonės. 

Visus metus kiekvieną trečiadienį bibliotekos Facebook paskyroje rengtas žaidimas „Atspėk knygą“. Iš 

viso parengtos 52 mįslės, kurias bandė įspėti 160 žmonių. 

Pirmąjį metų pusmetį robotikos būrelio veiklos taip pat persikėlė į virtualią erdvę. Pamokų metu vaikai 

konstravo iš namuose turimų Lego detalių, sprendė įvairias STEAM užduotis bei viktorinas. 

Kovo mėnesį, Skaitmeninės savaitės metu, parengtas virtualus pabėgimo kambarys Genially 

platformoje „Kelionė po skaitmeninę šalį“. 

Balandžio mėn. organizuotos dvi nuotolinės pamokos „Apie skaitymą ir knygas“ Dauniškio gimnazijos 

gimnazistams bei skelbtas viktorinų ciklas „Plunksnos meistrai“ Nacionalinės bibliotekų savaitės 

proga. 

http://www.uvb.lt/
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/2012-10-09-12-50-59
http://www.uvb.lt/lt/krastieciams/knygos
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Pirmą pusmetį toliau tęsti projekto „Prisijungusi Lietuva“ kompiuterių kursai, kurie buvo vykdomi 

nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. 

Nuo birželio mėnesio buvo atnaujintos „Kultūros paso“ edukacinės programos „Šokiai su bitutėmis“, 

„Etnokultūra kitaip: malonūs atradimai savame krašte“, „Kaip robotai padeda švęsti šventes“. 

Vasaros metu biblioteka aktyviai įsitraukė į vasaros stovyklų veiklą Pačkėnuose ir Antalgėje, 

nenutrūko ir robotikos būrelių veiklos. 

Miesto šventės metu biblioteka pasiūlė visą paketą veiklų bibliotekoje. Tai ir interaktyvios viktorinos, 

virtuali kelionė dviračiu ir 3D akiniais po Utenos kraštą, E. Šimkūnaitės virtuali knyga bei ankstyvojo 

programavimo užduotys su Bee-bot robotais. 

Po vasaros stažuočių Bulgarijoje ir Slovėnijoje bibliotekininkės įgytą patirtį pritaikė su senjorais ir 

suorganizavo 3 dirbtuves „Mandalų dirbtuvės su Canva“ bei „Nepaprastos istorijos“. Šių dirbtuvių 

metu buvo ugdomos meninės ir skaitmeninės kompetencijos. 

Ne karantino metu visus metus buvo vedamos ekskursijos po Šeimų skaitmeninių veiklų centrą. 

Etnokultūrinių žinių populiarinimui panaudota virtualių pabėgimo kambarių idėja. Tai mokymasis ir 

pažinimas per įtraukiančius nuotykius, kuomet kiekvienai pažintinei temai kuriamos istorijas, o juose 

keliamus iššūkius dalyviai įveikia besivadovaudami užuominomis ir kodais įvairiems galvosūkiams 

spręsti. Dalyvavimui nereikia ypatingų priemonių, pakanka smalsumo, kantrybės ir telefone įsidiegti 

nemokamą mobilią programėlę Actionbound.  ( žiūrėti apie sk. apie projektus) 

Mobilią bibliotekos aplikaciją UtenosBiblioteka įsidiegusiems vartotojams buvo nuolat siunčiama 

bibliotekos informacija apie veiklas ir leidinius, rengiamos ir kartą per mėnesį siunčiamos 

populiariausių knygų apžvalgos. Per metus parengta 118 pranešimai mobilios aplikacijos vartotojams.  

 

V. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI PASLAUGŲ PLĖTRAI IR KOKYBEI 

 

Europe Direct centrai Lietuvoje savo veiklą pradėjo 2021 m gegužės 1 d. Finansavus Utenos A. ir M. 

Miškinių viešosios bibliotekos parengtą pateiktą, toks centras pakeitęs veiklos kryptis, pradėjo veikti ir 

bibliotekoje. 

Naujoji EUROPE DIRECT karta suteikė daug naudos vietos bendruomenėms ir ES institucijoms 

organizuodama praktinius seminarus ir kitus renginius apie ES aktualijas, taip pat skatindama piliečių 

dialogą apie Europos ateitį ir kviesdama visus gyventojus įsitraukti į diskusijas, įskaitant ir konferenciją 

dėl Europos ateities. 
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EUROPE DIRECT reguliariai teikia svarbią informaciją apie ES politikos prioritetus ir sprendimus 

vietos žiniasklaidai ir kitiems informacijos skleidėjams, įtraukia juos į savo veiklą su visuomene. Savo 

ruožtu EUROPE DIRECT atkreipia Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje dėmesį į vietoje kilusį 

susirūpinimą dėl ES politikos ar projektų, taip pat į sklindančią netikslią ar iškraipytą informaciją, kuri 

gali neigiamai paveikti vietos bendruomenės nuomonę apie Europos Sąjungą. 

Nuo gegužės mėnesio EUROPE DIRECT Utena centras, kartu su visais EUROPE DIRECT centrais 

Lietuvoje Europos dienos proga, sukūrė virtualų žaidimą EksprESas, kurio tikslas – paskatinti žaidėjus 

sužinoti įdomių dalykų apie Europos Sąjungą. Žaidimas buvo skirtas ir Eoropos traukinių metams. 

Surengė keturias parodas:  

1. Interaktyvi floristinė paroda „Europos dienos furšetas prie žaliojo stalo“, skirta Europos dienai 

ir Žaliajam kursui bei prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusiai Europai. 

2. Utenos ir Visagino Europe Direct centrai Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekoje kvietė 

į tradicinę, jau 53-iąją Lietuvos karikatūristų parodos „Kursu žaliu smagiai galiu“ atidarymą. Šios 

parodos tikslas – pasitelkiant humorą, pažvelgti į žmogaus santykio su gamta klaidas, daromą neigiamą 

poveikį ne tik aplinkai, bet ir mums patiems. 

3. Foto paroda, skirta Europos traukinių metams. 

4. Floristinė paroda „Tvarios Kalėdos“. 

Suorganizuotos diskusijos - debatai:  

1. Jaunimo debatai „Kaip uždegti žalią šviesą tvarumo link?“, skirtus Europos dienai ir Europos 

žaliajam kursui. 

2. Paskaita - diskusija „Fake news": informacija apie manipuliavimą. Kaip apsisaugoti?“ su ž 

žurnalistu A. Užkalniu. 

3. Diskusija ir kūrybinės dirbtuvės apie Europos sveikatos ateitį, renginys organizuotas su Europos 

komisija ir VU TSPMI 

4. „Europietiško mąstymo kryptys, šiuolaikinės visuomenės problemos ir ateitis besaikio 

vartojimo kelyje“ su dešimties knygų autoriumi ir žurnalistu, etiketo specialistu, televizijos laidų 

vedėju ir visuomenės veikėju G. Drukteiniu. 

5. Paskaita - kūrybinės dirbtuvės „Žalia žolė, bet ne žolė. Mikrožalumynai mūsų virtuvėje“, skirta 

Europos sveikos mitybos dienai su biologe Lina Pivoriene.  

Organizuotas Europa Direct Utena centro pristatymo renginys,  Iniciatyva „Nenaudojamų daiktų 

turgelis – tvarumo idėja“, skatinanti, prisidėti prie Europos Žaliojo kurso strategijo. Europe Direct 
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Utena centras organizavo mugę „Skaitmeninio pasaulio galimybės“, kurios tikslas kiekvienam padėti 

pagilinti skaitmenines žinias. Suorganizuota Europos kalbų diena mokyklose ir žaidimas suaugusiems. 

Pravestos keturios ekskursijos centre su vaikais ir žaidimas Kahoot žaidimas AŠ TU ir Europa. 

Sėkmingas buvo virtualus vizitas į Europos Komisijos lankytojų centrą Briuselyje, kurį vedė EK 

darbuotoja Dovilė Vaigauskaitė. Ekskursijos dalyvavo beveik 150 moksleivių ir mokytojų iš visos 

Lietuvos, tame tarpe, ir iš Utenos. Surengtos 2 virtualios pamokos: „Europos žaliasis kursas“, kurioje 

dalyvavo virš 50  Utenos Dauniškio Gimnazija mokinių (mokytoja Ligita Pelikšienė). Vedė Europos 

informacijos centro darbuotoja Sigita Škirkaitė. „Europos sąjungos aktualijos“, kurią Utenos Dauniškio 

Gimnazija mokiniams (mokytoja Ligita Pelikšienė) vedė Europos Komisijos ekonomikos valdysenos 

grupės asistentė Aušrinė Diržinskaitė – Kazlauskienė. 

ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuoto, 2018 - 2020 metais vykdyto  

projekto „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines 

veiklas“ 08.6.1-ESFA-V-911-20-0006, kurio tikslas per kultūrines bei edukacines veiklas, pasitelkiant 

savanorius, mažinti socialinę atskirtį Utenos miesto  socialinės rizikos vaikams  ir jaunimui dėl 

pandemijos buvo pratęsyas iki 2021 metų balandžio 19 dienos. Projekte dalyvavo 174 vaikų. Su jais 

dirbo 20 savanorių. Projekto įgyvendinimo metu organizuotos kultūrinių veiklų 203 užsiėmimai: 

skaitymo skatinimo, pažintinių kelionių, popamokinė ir edukacinių veiklų 207 užsiėmimai: teatro, 

animacinės dirbtuvės, ekologinės dirbtuvės, technologijų įsisavinimo, savanorių mokymai. Vaikai du 

metus dalyvavę projekto veiklose gerino socialinius įgūdžius, mokėsi dialogo taisyklių, dirbti 

komandoje. Daug darbo įdėta ugdant vaikų gebėjimus priimti informaciją, ją pritaikyti darbe ir moksle. 

Įgyvendinus projektą, jame dalyvavę vaikai gebės geriau integruotis į socialinę aplinką, savarankiškai 

priimti sprendimus bei palaikyti visuomenėje įprastus socialinius ryšius. 2021 metais projektas 

užbaigtas. 

Lietuvos kino centro remto projekto „Lietuvių dokumentinio kino sklaida ir jo kūrėjai bibliotekoje-

2021", skirta 2000Eur Įgyvendinimo darbus nuolat trikdė besitęsianti pandemija. Karantino ir 

ekstremalios situacijos reikalavimai neleido kviestivisus norinčius žiūrovus. Jų srautai buvo ribojami. 

Projekto tikslinė grupė – senjorai kurių lankymasis renginiuose buvo ypač ribojamas. Nors ir sunku 

buvo sukviesti jaunimą ir senjorus susipažinti su naujausiais ir reikšmingais, pelniusiais tarptautinį 

pripažinimą lietuviškais dokumentiniais filmais, juos analizuoti ir vertinti, bet projekto tikslas buvo 

pasiektas.  
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 Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas Kultūros edukacijos projektas „9x10 = Išaugtas 

bibliotekos rūbas“, skirta 6900Eur. Projekto tikslai pasiekti, veiklos įvykdytos. 

Parengtas ir įgyvendintas kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Šiuolaikinių 

technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas“, apmokyta 18 Utenos 

regiono kultūros darbuotojų, mokymų trukmė 40 valandų. Lietuvos kultūros tarybos (Tolygi kultūrinė 

raida) parama 6800 EUR.  

Parengtas ir įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės neformalaus ugdymo programos projektas 

„Skaitmeniniai gebėjimai vyresnio amžiaus žmonių gerovei“. 50 val. trukmės mokymuose dalyvavo 60 

dalyvių. Gauta parama – 1000 EUR.    

Įgyvendinamas dviejų metų trukmės ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projektas „Development of 

elderly’s digital skills through family learning”/”Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų 

ugdymas mokantis kartu su šeima” (bendra finansavimo suma 82230 Eur). Koordinuojamos partnerių 

iš 6 Europos šalių (Estijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos, Turkijos ir Lietuvos) veiklos ir finansų 

panaudojimas. Kartu su partneriais organizuoti pirmieji trys tarptautiniai patirties mainų seminarai 

Bulgarijoje, Estijoje ir Turkijoje bei patirties perėmimo ir taikymo pilotinės veiklos Utenos 

bibliotekoje. Tarptautinėse kvalifikacijos kėlimo veiklose dalyvauti išsiųsti 6 bibliotekos darbuotojai. 

Švietimo mainų paramos fondui pateiktos dvi tarpinės projekto ataskaitos, pasirengta programos 

atliktam projekto auditui.  Sukurta ir valdoma visų partnerių dokumentų duomenų bazė bei sukurta 

projekto bendradarbiavimo erdvė EPALE suaugusiųjų švietimo platformoje. 

Partnerystėje su Utenos trečiojo amžiaus universitetu   įgyvendinamas Erasmus+ strateginių 

partnerysčių  projektas „Intergenerational Bridge: Conect to Create“, skirtas skirtingų kartų 

besimokančiųjų bendradarbiavimui. Dalyvauti tarptautiniuose mokymuose Slovėnijoje ir Italijoje 

išsiųsti 4 bibliotekos darbuotojai savanoriaujantys Utenos tečiojo amžiaus universitete, organizuotos 

pilotinės patirties taikymo veiklos (koliažų kūrimas bei knygų skirtukų kūrimas) Utenos bibliotekoje 

Utenos trečiojo amžiaus universiteto klausytojams.   Dalyvauta Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios 

bibliotekos inicijuotame projekte „Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: sklaida ir enciklopedinio 

žinyno rengimas“. Užpildyta 10 klausimynų apie iš Utenos rajono kilusius ar gyvenančius ekslibrisų 

kūrėjus. Dalyvauta Ignalinos viešosios bibliotekos parengtame projekte „Totorių istorija žadina 

vaizduotę“, rinkta medžiaga. Organizuotas  knygos „Ivano Luckevičiaus kitabas – lietuvos totorių 

kultūros paminklas“ ir kultūrinės programos pristatymas Utenos bibliotekoje.   
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Projektinę veiklą vykdė viešosios bibliotekos padaliniai. Kirdeikių, Kuktiškių, Tauragnų, Užpalių 

bibliotekų darbuotojos aktyviai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose. Padėjo gyventojams 

išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo 

teikiamomis galimybėmis. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose  dalyvavo  Kirdeikių, Užpalių , 

Pačkėnų, Tauragnų, Kuktiškių, Sirutėnų, Vaikutėnų  bibliotekos.  Kirdeikių, Tauragnų, Kuktiškių  

bibliotekų darbuotojos yra lektorės šiame projekte ir pačios vedė gyventojų skaitmeninio raštingumo 

kursus. Kitose bibliotekose gyventojus skaitmeninio raštingumo mokė Utenos A. ir M. Miškinių 

viešosios bibliotekos darbuotojos. 

Kuktiškių moterų klubo „Kuksa“ ir Kirdeikių krašto bendruomene vykdė projektą „Bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių formavimas (LEADER programa), vyko 2 mokymai: “Komandinio darbo 

svarba organizacijoje“ ir „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas“ bei du praktiniai- 

informaciniai seminarai. 

Juknėnų biblioteka vykdė projektą „4 Rytų Aukštaitijos Antanai“. 

Daugailių biblioteka kiekvienais metais mini Mokyklų bibliotekų mėnesį, kuris vyksta spalio mėn. 

kiekvienais metais dalyvauja tarptautiniame projekte „ISLM 2021 Bookmark Exchange“-knygų 

skirtukų gaminimas. Šiais metais pagaminti skirtukai iškeliavo į Portugaliją. 

 

VI. BIBLIOTEKOS VEIKLOS VIEŠINIMAS  

 

Rajono laikraščiuose („Utenos diena“, Utenos apskrities žinios, „Utenis“) apie rajono bibliotekų veiklą 

publikuota 43 straipsniai.  Informacija apie bibliotekų veiklą skelbiama viešosios bibliotekos puslapyje 

www.uvb.lt, Viešosios bibliotekos FB paskyroje. Informacija apie bibliotekų renginius siunčiama 

Utenos rajono  laikraščių redakcijoms, „Anykštos“ redakcijai,  interneto portalui www.manokrastas.lt“, 

Utenos radijui, viešosios bibliotekos puslapiui www.uvb.lt, FB paskyros administratoriui. Užpalių, 

Tauragnų, Radeikių, Daugailių bibliotekos informaciją skelbia, paslaugas viešina seniūnijų bei 

mokyklos internetiniuose puslapiuose (www.radeikiai.lt, www.daugailiai.lt,www.tauragnai.eu, 

www.uzpaliai.utena.lm.lt; www.daugailiai.utena.lm.lt; bei savo bibliotekų Facebook‘e.  

Užpalių bibliotekos darbuotoja rengia ir leidžia vietos laikraštį „Už palių“, atspindintį Užpalių 

seniūnijos gyvenimo aktualijas bei rajono ir Lietuvos aktualiausią informaciją.  

20 kaimo bibliotekų turi susikūrę savo bibliotekų FB profilius, kur viešina informaciją apie bibliotekos 

veiklą, naujai gautas knygas ir kt.  

http://www.uvb.lt/
http://www.manokrastas.lt/
http://www.uvb.lt/
http://www.uzpaliai.utena.lm.lt/
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Laida „Stotelė - biblioteka” transliuojama „Utenos radijuje” parengė 19 laidų, kurios transliuojamos 

trečiadieniais ir šeštadieniais. Rubrikoje „Infonamas“, kuri skirta vaikams ir apie vaikus, parengta 1 

reportažas apie Metų knygos rinkimus ir vaikų literatūrą. „Svečio kėdėje“ buvo kalbinta 14 svečių:  

kino režisieriais: Aiste Žegulyte, Valdu Babaliausku, istoriku Gediminu Kulikausku Rubrikoje 

„Bibliotekos triukšmas” skelbiamos bibliotekos naujienos, parodos, projektinė veikla, akcijos, 

savanoriai. Apie bibliotekos istorijos virsmus interviu dėstė direktorė Vida Garunkštytė. Apie 

atnaujintą Utenos Europe Direct   veiklą pasakojo vadovė dainora Narkūnienė. Rubrika „Knyga su 

prieskoniu“, kuri pristato knygų naujienas, topus, senų knygų atradimus ar prisikėlimus, nuomones apie 

perskaitytas knygas, paleido į eterį du pristatymus apie knygų madas, vaikų skaitinius, vasaros 

skaitinius, leidyklų naujienas, Metų knygos rinkimus. Parengtos dvi radijo laidos skirtos Europe Direct 

Utenos skyriaus veikai viešinti. 

Savanorystė bibliotekoje  

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka sėkmingai tęsia bendradarbiavimą su jaunimo savanoriškos 

veiklos centru „Deineta". 2021 m. dėl susiklosčiusių aplinkybių – pandemijos suvaržymų savanoriai iš 

užsienio šalių į  biblioteka neatvyko. 

Prie bibliotekos veikia Utenos Trečiojo amžiaus universitetas (UTAU), vienijantis apie 300 klausytojų. 

Klausytojai aktyviai savanoriauja vykdomuosiuose projektuose.  

Partnerystė ir atstovavimas 

Projektai vykdomi bendradarbiaujant su Lietuvos mainų Švietimo mainų paramos fondu, Utenos 

švietimo centru, Utenos trečiojo amžiaus universitetu, Utenos savivaldybės teritorijoje esančiomis 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, VŠĮ Utenos regiono bendruomenės fondu, 

Utenos miesto VVG, jaunimo organizacija “Apskritas stalas”, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos 

skyriumi, VO „Gelbėkit vaikus“ Utenos skyriumi, Šeimos ir vaiko gerovės centru, Utenos kultūros 

centru, Kraštotyros muziejumi, Utenos socialinės globos namais, Utenos kolegija ir kt. organizacijos. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Kinematografijos sąjunga, bendradarbiaujama su 

Utenos „Rotary“ klubu, kuris skiria lėšų spaudiniams įsigyti. Organizuojant renginius 

bendradarbiaujama su Lietuvos rašytojų sąjunga. Tęsiamas bendradarbiavimas su jaunimo savanoriškos 

veiklos centru „Deineta“, priimant savanorius. Vykdant tarptautinį Erasmus+ strateginių partnerysčių 

projektą bendradarbiaujama su Nevyriausybine organizacija Nazzilli hayat boyu ogrenme dernegi iš 

Nazzilli Aydin, Turkija, Castilla-La Mancha universitetu iš Ciudad Real, Ispanija, Asociacija Culturale 
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eduvita e.t.s iš Lecce, Italija, „Tsennosti, Dobrodeteli, Integritet” fondu iš Sofijos, Bulgarija, Pärnu 

centrine biblioteka iš Pärnu, Estija. 

Bibliotekos darbuotojai yra Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariai. Direktorė yra LBD tarybos narė,  

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, tarybos narė,  Lietuvos kultūros tarybos Utenos 

regioninės tarybos narė, Bibliotekų tarybos prie Kultūros ministerijos narė, Lietuvos regionų bibliotekų 

asociacijos pirmininkė, Kultūros komiteto prie LR trišalės tarybos narė. Laima Lapinienė yra Europos 

suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas, ekspertė. Direktorė Vida Garunkštytė, Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo sk. 

vedėja Laima Lapinienė, bibliotekininkė Biruta Vaškelienė – asociacijos Utenos trečiojo amžiaus 

universiteto tarybos narės. Regina Mikalauskienė yra Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno 

tarybos narė. 

 

VII. DOKUMENTŲ FONDAS 

 

Bibliotekos Dokumentų tvarkymo ir komplektavimo skyriaus veiklos tikslas – analizuoti, sudaryti, 

įtraukti į apskaitą universalų dokumentų fondą, atitinkantį Utenos rajono savivaldybės ekonominę ir 

kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei bendruomenės reikmes. Pagrindinis dokumentų įsigijimo 

kriterijus - viešasis pirkimas, laikantis viešųjų pirkimų įstatymo ir naudojantis CVP IS elektroninėmis 

priemonėmis.  

2021 m. gruodžio 31 d. viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių fondą sudarė 251337 fiz. vnt. 

(65019 pav.) dokumentų. Lyginant su 2020 metais dokumentų fondas padidėjo 1475 fiz.  vnt. 

Utenos viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių palyginamoji lentelė 2020 - 2021 m. 

Iš viso Knygų Periodinių  

leidinių 

Garsinių Garsinių 

regimųjų 

Elektroninių Kitų 

2021 m.  251337 220686 24376 2065 1427 255 2528 

2020 m.  249862 218261 25332 2061 1416 256 2536 

 

Periodinių leidinių skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 24376 fiz. vnt. 126 pav. Tame skaičiuje: 

žurnalų -  23757 fiz. vnt. (102  pav.), laikraščių -  619 metinių komplektų (24 pav.) 

Utenos viešojoje bibliotekoje 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 131921  fiz. vnt. 44021 pav. Palyginti su 

2020 m. bibliotekos fondas padidėjo 1041 fiz. vnt. Miesto padaliniuose buvo 39344 fiz. vnt.,  padidėjo 

100 fiz. vnt. Kaimo bibliotekose - 80072 fiz. vnt., padidėjo 334 fiz. vnt.   
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Iš viso sistemoje – 147169 fiz. vnt. grožinės ir ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtos literatūros. Tai 

sudaro 58 ℅ sistemos fondo. Mokslo šakų literatūros –104168 fiz. vnt. ( 42 ℅ fondo) Lyginant su 2020 

metais teminė fondo sudėtis išliko beveik nepakitusi. 

 

Aprūpinimas dokumentais.   

2021 m. valstybės biudžeto lėšų naujiems dokumentams įsigyti skirta 43370,00 Eur. Už šią sumą 

įsigyta 4586 fiz. vnt. 1274 pavadinimų dokumentų. Knygų – 4582 fiz. vnt. 1270 pav., kitų dokumentų 

(natų - 4 fiz. vnt. 4 pav.). Pagal paskirtį: vaikams 1209 fiz. vnt. 385 pav., suaugusiems –3377 fiz. vnt. 

889 pav. Grožinės literatūros įsigyta 3673 fiz. vnt. 790 pav. Mokslo šakomis – 913 fiz. vnt. 484 pav. 

Savivaldybės lėšų 2021 m. - 30 000 Eur.  Bibliotekų fondams papildyti iš šių lėšų įsigyta periodinių 

leidinių (žurnalų ir laikraščių) už 20 000 Eur.  

 Likusi suma t. y. 10 000 Eur buvo skirta naujų knygų, natų, tęstinių dokumentų pirkimui. Įsigyta viso 

1065 fiz. vnt., 312 pavadinimų: knygų 1060 fiz. vnt. 308 pav., natų – 2 fiz. vnt. 2 pav., tęstinių 

dokumentų - 1 fiz. vnt. 0 pav., kiti dokumentai (trimačiai-) 2 fiz.vnt. 2 pav.. 

 Pagal paskirtį: suaugusiems – 692 fiz. vnt. 191 pav., vaikams –373 fiz. vnt. 121 pav. Grožinės 

literatūros įsigyta 780 fiz. vnt. 165 pav. Mokslo šakomis - 285 fiz. vnt., 147   pav.                                                                                                   

2021 m. viso įsigyta 7043  fiz. vnt.  1802 pavadinimų dokumentų, sumoje 60716,32 Eur 

Paramos būdu gauta dokumentų 201 fiz. vnt., 47 pavadinimai, sumoje 568,08 Eur. Paramą pateikė VšĮ 

„Rotas ir ko“ (147 fiz. vnt. 21 pavadinimas - 350,00 Eur), „Nieko Rimto“ (14 fiz. vnt. 14 pavadinimai – 

98,48 Eur), Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (40 fiz. vnt. 12 pavadinimų – 119, 60 Eur) . Knygų - 

201 fiz. vnt. 47 pavadinimai. Pagal paskirtį: suaugusiems – 177 fiz. vnt. 31 pavadinimas, vaikams –24 

fiz. vnt. 16 pavadinimų. Grožinės literatūros įsigyta 104 fiz. vnt. 30 pavadinimai. Mokslo šakomis - 97 

fiz. vnt.,  17 pavadinimų. 

2021 m. gauta dovanų iš bibliotekos svečių, knygų autorių, Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos, 

skaitytojų, , UAB „Utenos Indra“, Pamėginčius, UAB „Kamonada“, UAB „Kadabra“, Kaunas Photo, 

UAB „Baltų lankų leidyba“. Gauta 915 fiz. vnt. 524 pavadinimų, sumoje 3419,68 Eur. Knygų - 900  

fiz. vnt. 509 pavadinimų, garsinių dokumentų – 4 fiz. vnt. 4 pavadinimai, vaizdo įrašų – 11 fiz. vnt. 11 

pavadinimai. Pagal paskirtį: suaugusiems – 722 fiz. vnt. 448 pavadinimai, vaikams –193 fiz. vnt. 76 

pavadinimai. Grožinės literatūros įsigyta 446 fiz. vnt, 325 pavadinimai. Mokslo šakomis - 469 fiz. vnt., 

199 pavadinimai. 



29 

 

 

Gauta leidinių iš kultūros ministerijos finansuojamų programų nemokamai - 175 fiz. vnt. 174 

pavadinimų. Knygų - 173 fiz. vnt. 173 pavadinimai, tęstinių – 2 fiz. vnt., 1 pavadinimai . Pagal paskirtį: 

suaugusiems – 151 fiz. vnt. 150 pavadinimai, vaikams – 24  fiz. vnt. 24 pavadinimai. Grožinės 

literatūros įsigyta 138 fiz. vnt. 137 pavadinimai. Mokslo šakomis - 37 fiz. vnt., 37 pavadinimai. 

Dovanos pagal tiekėjus 

Bibliotekos svečiai – 9 fiz. vnt. 6 pavadinimai 

Knygų autoriai – 207 fiz. vnt.  95 pavadinimai 

UAB „Kadabra“ –7 fiz. vnt. 4 pavadinimai 

UAB „Kamonada“ – 18 fiz. vnt.   1  pavadinimai 

Kaunas Photo – 91 fiz. vnt.  15 pavadinimai 

Kultūros ministerija – 175 fiz. vnt. 174 pavadinimai 

UAB „Baltų lankų leidyba“ – 10 fiz. vnt. 1 pavadinimas 

Lietuvos dailės muziejus – 1 fiz. vnt. 1 pavadinimas 

Lygių galimybių plėtros centras – 1 fiz. vnt. 1 pavadinimas 

Panevėžio apskrities viešoji biblioteka – 51 fiz. vnt. 24  pavadinimai 

Pamėginčius– 118 fiz. vnt. 8 pavadinimai 

Skaitytojai – 164 fiz. vnt. 156  pavadinimai  

Vienam rajono gyventojui naujoms knygoms ir periodiniams leidiniams įsigyti teko po 2,70 € (2019 m 

- 1,77 €), tame skaičiuje naujoms knygoms – 2,19 € (2019 m – 1,23 €), periodiniams leidiniams – 0,48 

€ (2019 m - 0,54 €). Dokumentų skaičius rajono bibliotekose tenkantis vienam rajono gyventojui yra 

6,80 fiz. vnt. (2019 m. – 6,72 fiz. vnt.). Naujai gauti dokumentai sudaro 5,79% (2019m. – 5,56%) viso 

fondo. Vienam rajono gyventojui tenka naujai gautų dokumentų 0,39 fiz. vnt., (2019 m. - 0,33 fiz. 

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

kaimo bibliotekų skaitytojams. Iš kilnojamo fondo padalinių darbuotojai aprūpina naujomis knygomis 

savo skaitytojus. Šiuo metu fondo dydis yra 6260 fiz. vnt. 5026 pavad. 

 

Dokumentų nurašymas 

2021 m. nurašyta viso 9946 fiz. vnt.  dokumentų, sumoje 10329,22 Eur. 

Dokumentų nurašymas 2021 m. pagal priežastis 

Bibliotekos Susidėvėję ir 

vartotojų 

Praradę 

aktualumą 

Vartotojų prarasti Dėl kitų 

priežaščių 
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sugadinti  

Viso sistemoje 

(9946 fiz. vnt.) 

4595 5335 1 15 

VB  

(  3680 fiz. vnt.) 

2712 953 - 15 

Miesto  

( 1878 fiz.vnt.) 

958 920 - - 

Kaimo 

(4388 fiz. vnt.) 

925 3462 1 - 

Į LIBIS duomenų bazę ir bibliotekos elektroninį katalogą jungiami aprašai iš trijų Utenos regiono 

laikraščių: „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“. Taip pat elektroninis katalogas 

pildomas kraštotyriniais analiziniais aprašais iš knygų bei respublikinės periodinės spaudos. 2021 

metais dėl LIBIS modernizavimo vykusių trikdžių bibliografinių įrašų statistikos registravimo darbai 

nevyko. Duomenų nebus pateikta.  

Fondų apsaugos klausimai 

2021 metais Daugailių, Vilučių padaliniuose buvo patikrinti dokumentų fondai. Patikrinti, peržiūrėti 

fondai, atliktas susidėvėjusių, neaktualių turiniu leidinių nurašymas. Bibliotyekų dokumentų fondų 

patikrinimo priežastis – darbuotojų kaita. 

 

VIII. METODINĖ VEIKLA 

 

2021 m. organizuojamos metodinės veiklos tikslas – organizuoti, koordinuoti, kvalifikacijos ir 

kompetencijos ugdymo, gerosios patirties dalijimosi procesus, problemų sprendimo būdų paiešką. 

Bibliotekų tinkas. Reorganizavus Daugailių, Vyžuonų bei Saldutiškio pagrindines mokyklas, šių 

mokyklų bibliotekų fondai perduoti Užpalių gimnazijos, Krašuonos bei Vyturių progimnazijos 

bibliotekoms, todėl su mokyklų bibliotekomis sujungtos liko 1 kaimo ( Užpalių) biblioteka bei 

Aukštakalnio miesto biblioteka. Iš 20 kaimo bibliotekų  4  kaimo  bibliotekos dirba 0,75 etato 

(Sirutėnai, Vaikutėnai, Vilučiai, Radeikiai) ,  5 bibliotekos    dirba  0,5 etato (Antalgė, Biliakiemis, 

Juknėnai, Klykiai, Pačkėnai).  

Kaimo bibliotekų darbuotojų pasitarimuose aptarti aktualiausi  profesinės veiklos klausimai,  

darbuotojos supažindintos su praėjusių metų bibliotekų statistiniais duomenimis, aptarti aktualūs 

klausimai, veiklų rezultatai. Dėl Covid-19 infekcijos vietoj planuotų 9 organizuoti 7 pasitarimai, 

bibliotekinės veiklos klausimai aptarti nuotoliniu būdu.  
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Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas. Koordinuota, registruota kaimo bibliotekų darbuotojų 

dalyvavimas viešosios bibliotekos projektų inicijuotose mokymuose ir kt. veiklose.  

Rekomendacijos. Parengtas 2022 m. minėtinų datų kalendorius. Parengtos einamųjų metų užduotys 

kaimo bibliotekų darbuotojų veiklų vertinimui. Užsakyta bibliotekinė technika- bibliotekų dienoraščiai, 

muzikiniai dienoraščiai.  

Bibliotekų veiklos analizė. Parengtos 2021 metų statistinės ataskaitos, parengta  2020 metų statistinių 

CBS veiklos rodiklių lyginamoji analizė, LBD Utenos skyriaus metinė veiklos apžvalga. 

Bibliotekų reklama. Rengta ir siųsta informacija rajono spaudai, vietos radijui bei interneto portalams  

apie bibliotekų renginius. Informacija siunčiama Utenos rajono  laikraščių redakcijoms, „Anykštos“ 

redakcijai,  interneto portalui www.manokrastas.lt“, Utenos radijui.    viešosios bibliotekos puslapiui  

www.uvb.lt ,  Facebook‘ui.  

 Rajono laikraščiuose („Utenos diena“, Utenos apskrities žiniose, „Utenyje“) publikuota 42 straipsniai  

apie rajono bibliotekų veiklą (apie kaimo bibliotekų veiklą publikuoti 2 straipsniai). Užpalių, Tauragnų, 

Radeikių, Daugailių bibliotekos informaciją skelbia, paslaugas viešina seniūnijų bei mokyklos 

internetiniuose puslapiuose (www.radeikiai.lt  www.daugailiai.lt www.tauragnai.eu  

www.uzpaliai.utena.lm.lt  www.daugailiai.utena.lm.lt; Beveik visos bibliotekos turi savo Facebook‘o 

profilius, kuriuose skelbia informaciją apie vykstančius renginius, naujas knygas ir kt. Užpalių 

bibliotekos darbuotoja rengia ir leidžia vietos laikraštį „Už palių“, atspindintį Užpalių seniūnijos 

gyvenimo aktualijas bei rajono ir Lietuvos aktualiausią informaciją.  

Išvykos. Dėl pandemijos neįvyko Knygų mugė, todėl tradicinė bibliotekininkų išvyka neįvyko. 

Organizuota darbuotojų išvyka į Nacionalinį operos ir baleto teatrą.  

 

IX.  BIBLIOTEKOAS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA.  

PERSONALAS. KVALIFIKACIJOS UGDYMAS 

 

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 1 miesto 

(Aukštakalnio) ir 1 kaimo (Užpalių,) bibliotekos. Reorganizuojant tris pagrindines mokyklas kaime: 

Daugailių, Saldutiškio, Vyžuonų buvo uždarytos ir jų bibliotekos. Iš 20 kaimo bibliotekų 11 bibliotekų 

http://www.radeikiai.lt/
http://www.daugailiai.lt/
http://www.tauragnai.eu/
http://www.uzpaliai.utena.lm.lt/
http://www.daugailiai.utena.lm.lt/
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dirba 1 etatu, 4 kaimo bibliotekos dirba 0, 75 etato (Radeikiai, Sirutėnai, Vaikutėnai, Vilučiai), 5 

bibliotekos dirba 0,5 etato (Antalgė, Biliakiemis, Juknėnai, Klykiai, Pačkėnai).  

Personalas.  

Rajono viešosiose bibliotekose iš viso yra 64 etatai (tame skaičiuje 1,25 mokykloms priklausantys 

etatai). Profesionalių bibliotekininkų etatų yra 45,75 (1,25 mokyklų), tame skaičiuje VB – 23, miesto 

bibliotekose – 6, kaimo bibliotekose – 16,75. Turintys bibliotekininkystės, informacijos mokslų 

aukštąjį išsilavinimą yra 18. (VB - 14, miesto padaliniuose – 2, kaimo bibliotekose – 3). Specialistai su 

aukštesniuoju bibliotekiniu išsilavinimu iš viso – 13: VB - 8, miesto padaliniuose – 2, kaimo 

bibliotekose – 4. Kasmet tiesioginis darbuotojo vadovas, atsižvelgdamas į Bibliotekos metinio darbo 

plano priemones, nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius, 

įvykdymo riziką. 2021 metų vertinimo išvadose penkiolikos darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 

vieno darbuotojo veikla įvertinta patenkinamai, kitų darbuotojų veikla įvertinta gerai. Bibliotekoje 

vyko darbuotojų kaita. Du darbuotojai atleisti jų prašymu: Vilučių padalinio bibliotekininkė Rima 

Vaičienė ir Vartotojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Vanda Kvedarienė. Daugailių padalinio 

darbuotoja L.Maigienė perkelta į Viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrių. 

Daugailių padalinyje dirbti pradėjo Justina Medelė. Vilučių bibliotekoje dirbti pradėjo Ernesta 

Šlapelienė. Administracijos ir viešosios bibliotekos bei miesto padalinių susirinkimuose svarstyti 

aktualūs klausimai dėl bibliotekos veiklos planų ir ataskaitų pateikimo, darbuotojų metų veiklos 

vertinimo, dėl bibliotekos renginių organizavimo, projektų rengimo, pristatymo įgyvendinimo ir 

problemų sprendimo, kvalifikacijos kėlimo, pandemijos reikalavimų. Aptarti bibliotekos rengiamų 

dokumentų projektai, darbuotojų atlyginimų klausimai, viešosios bibliotekos ir padalinių darbo 

klausimai. Kaimo bibliotekų darbuotojų pasitarimuose aptarti aktualiausi  profesinės veiklos klausimai,  

darbuotojos supažindintos su praėjusių metų bibliotekų statistiniais duomenimis, aptarti aktualūs 

klausimai,  veiklų rezultatai. Dėl Covid-19 infekcijos vietoj planuotų 9 organizuoti 7 pasitarimai, 

bibliotekinės veiklos klausimai aptarti nuotoliniu būdu. 021 metais vyko septyni darbuotojų 

susirinkimai, svarstyti aktualūs bibliotekos veklos klausimai.  

Darbuotojų kvalifikacijos ugdymas. 

Šiame sparčiai besikeičiančios informacijos amžiuje bibliotekininko kokybiškai veiklai lemiamą įtaką 

turi nuolatinis mokymąsis, įsisavinant šiuolaikines technologijas, idant biblioteka galėtų atlikti 

numatyta fukcijas, suteiktų reikiamas paslaugas. Dėl pandemijos įvesto karantino reikalavimų, vėliau 

ekstremalios situacijos reikalavimų, bibliotekininkai turėjo įrodyti savo gebėjimus dirbti tokiomis 
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sąlygomis. 2021 metais kvalifikacijos mokymai dažniausiai vyko nuotoliniu būdu. Darbuotojai 

dalyvavo viešojoje bibliotekoje organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose bei respublikos: 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos savivaldybių 

viešųjų bibliotekų asociacijos, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos, 

Europos socialinio fondo (ESF) agentūros, Europos komisijos Lietuvoje, „Prisijungusi Lietuva“ 

projekto, Švietimo mainų paramos fondo, Europos solidarumo korpuso, Jaunimo savanoriškos veiklos 

centro „Daineta“, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos kvalifikaciniuose 

renginiuose. 2021 metais kvalifikaciniuose renginiuose dalyvavo ir įgijo naujų žinių 45 SVB tinklo 

darbuotjai, t.y.79 % 

Švietimo mainų paramos fondo seminare „Epale“, „Erasmus+” ir „Nordplus“ projektų teikiamos 

galimybės bedarbystės prevencijos, suaugusiųjų švietimo ir neįgaliųjų organizacijoms“ pranešimus 

skaitė Informacijos išteklių ir inovacijų diegimo sk. vedėja L. Lapinienė. 

Kvalifikacinės išvykos 

Dviejų metų Tarptautinio Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Development of elderly’s 

digital skills through family learning”/”Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas 

mokantis kartu su šeima” koordinavimas ir įgyvendinimas.  Projekto tikslas – keičiantis tarptautine 

patirtimi diegti naujus pagyvenusių žmonių skaitmeninio raštingumo ugdymo modelius. Projekte 

dalyvauja partneriai iš Estijos, Italijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Turkijos. Mokymuose Italijoje, 

Slovėnijoje,  Bulgarijoje ir Turkijoje dalyvavo bibliotekos direktorė V. Garunkštytė, darbuotojos L. 

Lapinienė, V. Kunčinienė, N. Matkevičienė, B. Navarskaitė, J. Gudelienė.  

Projekto „Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas“ 

mokymai „Kultūros įstaigų interneto svetainės“ vyko Paliesiaus dvare (Ignalinos raj.). Trijų dienų 

mokymuose dalyvavo Utenos regiono bibliotekininkai ir savivaldybių specialistai, iš jų du bibliotekos 

darbuotojai. 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Utenos skyriaus projektas „Mokomės iš geriausių ir kuriame ateitis 

biblioteką – kvalifikacinė išvyka į Oodi (Suomija) biblioteką“. Utenos regiono bibliotekininkai ir 

savivaldybių specialistai rugpjūčio 29–31 dienomis dalyvavo kvalifikacinėje išvykoje į Oodi 

biblioteką, iš jų keturi bibliotekos darbuotojai.  

Liepos mėn.. kvalifikacijos kelionė į Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, Kelmės krašto 

muziejų, Palendrių šv. Benedikto vienuolyną, Užvenčio Dvaro malūną, pažintinį taką bei Kražių 

kolegiją (M. K. Sarbievijaus kultūros centras). Naujosios Akmenės „Marso kanjonais“* 
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Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos organizuoti kvalifikacijos 

renginiai 

Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis (4 akad val). 

dalyvavo: Vida Juškienė Regina Mikalauskienė 

Projektų rengimas. Praktika (4 akad. val.) Jurgita Gudelienė Violeta Cicėnienė Loreta Cigelskienė 

Irena Juotkienė Vida Juškienė 

Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus (4 akad. val.) dalyvavo: Jurgita 

Gudelienė Žydronė Tuzienė Daiva Karpavičienė Loreta Cigelskienė 

Nijolė Šuminienė Asta Paškauskienė Irena JuotkienėVida Juškienė 

Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai (4 akad. val.) V. Kunčinienė 

Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose (5,3 akad. val.)dalyvavo: Vaida 

Kunčinienė Daiva Karpavičienė Žydronė Tuzienė Vida Juškienė 

Birželio mėn. virtualiuose mokymuose bibliotekų specialistams sensorinių skaitymų tema „Skaitymas 

kitaip: „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje“ dalyvavo Utenos 

A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojos: Žydronė Tuzienė, Daiva Karpavičienė, Vida 

Juškienė Užpalių padalinio bibliotekininkė. 

Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ 

Mokymai II dalis. Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės, dalyvavo: N. 

Matkevičienė, G. Katine.  

Spalio mėn.  nuotoliniuose mokymuose „Lietuvių ir užsienio šalių literatūros naujienų apžvalga 

informavimo ir konsultavimo paslaugų gerinimui socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės 

grupėms“. Lietuvių ir užsienio šalių literatūros naujienos bibliotekininkams. Panevėžio regiono 

bibliotekų specialistams dalyvavo:  

Žydronė Tuzienė, Daiva Karpavičienė, Vida Juškienė, V. Cicėnienė, R. Mikalauskienė, J. Gudelienė, 

L. Cigelskienė, V. Juškienė, 

Mokymai darbui su programomis (7 val.) Microsoft Teams “ programos mokymai.  

Moodle mokymai, dalyvavo N. Matkevičienė, G. Katine 

Lapkričio mėn. nuotolinis seminaras „Kaip kūrybiškai pravesti edukaciją įvairaus amžiaus 

moksleiviams“ dalyvavo Ž. Tuzienė, J. Gudelienė 
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Įgyvendinant Kultūros ministerijos priemonę 2020 m. „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės 

atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“Panevėžio regiono bibliotekų specialistams 

organizuoti mokymai nuotoliniai mokymai „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“ 6 

akad. val. (per Zoom) dalyvavo: Ž. Tuzienė, R. Andreikėnaitė, V. Kunčinienė 

Seminare „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“ (6 akad. val.) dalyvavo Žydronė 

Tuzienė, Daiva Karpavičienė, Violeta Cicėnienė, Gintarė Katinė, Grasilda Pilkauskaitė, Vida Juškienė,  

Asta Paškauskienė, Dalia Skirienė. 

Praktiniuose mokymuose „ASS ir edukacija bibliotekoje: sensoriniai skaitymai“ (6 akad. val.), 

dalyvavo: Žydronė Tuzienė Daiva Karpavičienė Violeta Cicėnienė Jurgita Gudelienė Vaida 

Kunčinienė. Seminare „Kaip padėti sau ir kitam“ (8 akad. val.) dalyvavo: Raimonda Andreikėnaitė 

Jurgita Gudelienė Dainora Narkūnienė Grasilda Pilkauskaitė Vaida Kunčinienė Birutė Maniušienė 

Loreta Cigelskienė Daiva Pilkauskaitė Jovita Mačiulienė Regina Kirkienė Zita Kaunelienė Vida 

Juškienė 

PAVB specialistų mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Mokymai organizuoti 

įgyvendinant LNB projektą „Efektyvus Lietuvos viešųjų bibliotekų informacinės sistemos naudojimas 

siekiant pagerinti vartotojų aptarnavimo kokybę“.  

Dokumentų komplektavimas, dalyvavo: Milda Laurinavičienė Valentina Gimbutienė Rima 

Ramanauskaitė Laima Maigienė Daiva-Grasilda Pilkauskaitė 

Skaitytojų aptarnavimo procesai ir aptarnavimas, dalyvavo: Jurgita Gudelienė Žydronė Tuzienė Violeta 

Cicėnienė Daiva Karpavičienė Jolanta Savickaitė Ramunė Grašytė Gintarė Katinė Vaida Kunčinienė 

Neringa Matkevičienė Daiva - Grasilda Pilkauskaitė Rita Stakienė Asta Paškauskienė Elvyra Vigėlienė 

Justina Medelė Rimanta Gaidienė Zita Kaunelienė Loreta Cigelskienė Ona Šyvienė Irena Juotkienė 

Danutė Mažliokienė Danutė Trinkūnienė Margarita Dabulskienė Vilma Gasiulienė Regina Kirkienė 

Jovita Mačiulienė Vilma Karnuševičienė Nijolė Šuminienė Vida Juškienė Vida Masiulienė Ernesta 

Šlapelienė Daiva Pilkauskaitė Dalia Skirienė Laimutė Žvirblienė Raimonda Andreikėnaitė Jolita 

Pretkelienė Birutė Maniušienė  

Naujai sukurtų paslaugų administravimas: vartotojų registracija, paslaugų užsakymas ir vykdymas, 

dalyvavo; Jurgita Gudelienė Žydronė Tuzienė Violeta Cicėnienė Daiva Karpavičienė Jolanta Savickaitė 

Ramunė Grašytė Gintarė Katinė Daiva - Grasilda Pilkauskaitė Rita Stakienė Asta Paškauskienė Elvyra 

Vigėlienė Justina Medelė Rimanta Gaidienė Zita Kaunelienė Loreta Cigelskienė Ona Šyvienė Irena 

Juotkienė Danutė Mažliokienė Danutė Trinkūnienė Margarita Dabulskienė Vilma Gasiulienė Regina 
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Kirkienė Jovita Mačiulienė Vilma Karnušvičienė Nijolė Šuminienė Vida Juškienė Vida Masiulienė 

Ernesta Šlapelienė Daiva Pilkauskaitė Dalia Skirienė Laimutė Žvirblienė Vaida Kunčinienė Neringa 

Matkevičienė 

Dokumentų katalogavimas, dalyvavo: Milda Laurinavičienė Valentina Gimbutienė Rima 

Ramanauskaitė Laima Maigienė Gražina Kavoliūnienė Milda Jankauskienė 

Viešųjų biblioteka ir kitų institucijų organizuoti kvalifikacijos renginiai: 

Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų bibliotekos organizuota „Biblioteka 

visiems“ konferencija dalyvavo. Mikalauskienė, Ž. Tuzienė 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizavo respublikinę mokslinę-praktinę 

konferenciją „Quo vadis, kraštotyra?“ 

Kultūrinės edukacijos forumas Anykščiuose „Kultūra atrakina“ VšĮ Anykščių menų inkubatoriuje – 

menų studijoje 

Lietuvos aklųjų biblioteka organizavo seminarą „Autorių teisės ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto 

spausdinto teksto, informacinis aprūpinimas“. 

„Seniūnaičių mokymai: kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas“:  A. Paškauskienė.   

Lietuvos žurnalistikos centro bei Transparency International Lietuvos skyriaus „Žurnalistų pusryčiai“ 

seminaras „Dezinformacija ir migrantų krizė 2021 metais: kaip atpažinti melagingą bei klaidinančią 

informaciją“ – L. Cigelskienė, V. Karnuševičienė 

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuoti kvalifikacijos renginiai: 

LIBIS administratorių mokymai Dalyvavo: A. Matkevičius, M. Laurinavičienė, J. Gudelienė 

Birželio mėn. nuotolinis seminaras “Pasakojame istorijas 2021”. (Lietuvos Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamentas). 

Prisijungusi Lietuva“ organizuoti kvalifikacijos renginiai 

Vasario mėn. virtualus edukacinis renginys bibliotekininkams „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir 

augti“. Dalyvavo viešosios b-kos bibliotekininkai ir kaimo padalinių: A. Paškauskienė, M. 

Dabulskienė, N. Šuminienė, L. Cigelskienė, V. Masiulienė. 

Kovo mėn. nuotolinė konferencija  LR Seime „Prisijungusi Lietuva. Ar prisijungėme“. dalyvavo: 

Matkevičienė, V. Kunčinienė, G. Katine 

Balandžio  mėn. nuotoliniai mokymai ,,Sumaniai apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“. dalyvavo: 

Matkevičienė, V. Kunčinienė, G. Katine 
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Vasario mėn. Nuotoliniai Skaitmeninio raštingumo mokymai „Pažengusiųjų „Pristatymų rengimas“, 

dalyvavo N. Matkevičienė, V. Kunčinienė, G. Katine. 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ kaimo bibliotekų darbuotojų mokymai:  

 „Planuokime laisvalaikį internetu“ : D. Mažliokienė, I. Juotkienė; J. Medelė V. Juškienė, A. 

Paškauskienė, N. Šuminienė, R. Gaidienė, L. Cigelskienė, M. Dabulskienė, V. Gasiulienė,  V. Juškienė, 

Vigėlienė, D. Trinkūnienė, V. Masiulienė, D. Pilkauskaitė, D. Mažliokienė, V. Karnuševičienė, O. 

Šyvienė, Z. Kaunelienė 

„Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir 

dalijimasis su kitais“:  D. Mažliokienė, I. Juotkienė; J. Medelė V. Juškienė, A.Paškauskienė, N. 

Šuminienė, R. Gaidienė, L. Cigelskienė, O. Šyvienė, M. Dabulskienė, J. Mačiulienė,  E. Vigėlienė, 

V. Masiulienė, R. Kirkienė, V. Karnuševičienė 

Kovo mėn. bibliotekų darbuotojos dalyvavo baigiamojoje nuotolinėje „Prisijungusios Lietuvos“ 

konferencijoje. 

 

X. FINANSAVIMAS. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Finansavimas 

2021 metų Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos finansavimas: 

Gauta lėšų iš valstybės biudžeto viso: 1 082 781, 09 Eur 

Iš savivaldybės biudžeto gauta 941 179,53 Eur  

Iš LR Kultūros ministerijos 43370,00  Eur 

Už mokamas paslaugas gauta 2509,18Eur 

Fizinių juridinių asmenų parama 1195,54Eur 

Projektų programų įgyvendinimui 137896,84 Eur 

Išlaidos: 

Darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 804 006,56 Eur 

Kitoms išlaidoms (Sodra, elektra, šildymas, ryšiai, komandiruotė, vanduo, kuras, ir kt. – 166 003,68 

Eur Automatizacijai: kompiuterinei, programinei įrangai jos palaikymui) – 6108,85 

Dokumentams įsigyti iš biudžeto 73370,00 Iš jų: 

 Kultūros ministerijos lėšos spaudiniams – 43370Eur 

Savivaldybės – 30000 Eur, (spaudiniams 10000, periodikai 20000 Eur) 
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Vienam rajono gyventojui dokumentų iš visų šaltinių įsigyta už 1,45Eur 

2021 metų gruodžio 31 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir jos padalinių dokumentų 

fondą sudarė 251 337 fiz. vnt. (65019 pav.) dokumentų. 

Materialinės bazės atnaujinimas. 

Bendrasis bibliotekos ir jos padalinių pastatų ir patalpų plotas 5629m², iš jų naudingo ploto 5010m². 

VB bendrasis patalpų plotas 3689m² iš to naudingas plotas 3258m² Viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių knygų lentynų, kurias užima visas spaudinių fonas yra 6100 m, Lentynų metrai, kuriuos 

užima atviri fondai – 6161m. VB visas fondas lentynose yra 2979m, atviras fondas išdėstytas 2885m. 

2021 metais VB ir jos padalinių bibliotekos materialinės bazė nebuvo atnaujinta. 2008 metais VB 

rekonstruota ir tęsia veiklą patalpose jau reikalaujančiose einamojo remonto. Būtinas viešosios 

bibliotekos miesto Smėlio, Kaniūkų, Saldutiškio padalinių patalpų remontas. Antalgės ir Užpalių 

bibliotekose reikalinga įrengti atskirą įėjimą. Tauragnų miestelio biblioteka lankytojų patogumui būtina 

perkelti į pirmąjį patalpų aukštą. Radeikių kaimo biblioteka veikia privačiose patalpose. Būtina spręsti 

bibliotekos perkėlimą į savivaldybei priklausančias patalpas. Daugelyje kaimo bibliotekų reikalinga 

atnaujinti interjerą, sukurti šiuolaikiškas, modernias vartotojui patogias darbo ir aktyvaus poilsio 

erdves.  

 

XI. IŠVADOS 

 

2021- aisiais tęsėsi COVID 19 pandemija. Karantinas tęsėsi iki liepos mėnesio, kurį panaikinus liko 

ekstremali situacija ir jos ribojimai. Bibliotekos, nenustojusios veikti karantino laiku, ėmėsi aktyvesnės 

veiklos. Lankytojai kviečiami dažniau lankytis bibliotekoje, jos renginiuose. Pandemija ir įvesti 

reikalavimai labai pakenkė lankytojų požiūrį į lankymąsi renginiuose ir apskritai bibliotekoje. Buvusių 

lankomumo rodiklių teks palaukti ne vienerius metus. Ne tik besitesianti pandemija  koregavo 

bibliotekos veiklos apimtis. Smarkiai prie to prisidėjo LIBIS modernizavimo darbai, prasidėję 

rugpjūčio mėnesį. Buvo sutrikdyta ne tik bibliotekos veiklos apskaita, skaitytojų aptarnavimo, 

katalogavimo, komplektavimo funkcijos, bet ir visos kitos. Tait tesėsi iki metų pabaigos ir persikėlė į 

kitus metus. Dėl apskaitos sutrikdymo buvo neįmanoma apskaityti vartotojų ir išduoties rodiklių. 2021-

ųjų metų ataskaita nėra tinkama analizuoti ir lyginti su kitų metų ataskaitomis. Keletą mėnesių buvo 

sutrikdytas dokumentų komplektavimo darbas. Skaitytojai laiku negavo naujų leidinių. Dėl 

besikeičiančių pandemijos reikalavimų, ne retai griežtinamų ženkliai mažėjo renginių ir jų lankytojų 
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skaičius. Didelių pastangų dėka finansuoti projektai buvo įvykdyti pagal terminus. Gaila, bet 

profesionaliuose renginiuose pasigęsta daugumos lankytojų. Džiugu, kad dėl pandemijos atidėta 

kvalifikacijos ugdymo projekto metodinė išvyka į Suomijos Oddi biblioteką, buvo sėkmingai įvykdyta. 

Didžioji dauguma kvalifikacinių mokymų vyko nuotoliniu būdu. Iškylantys iššūkiai skatina 

darbuotojus nuolat tūpintis kvalifikaciniais gebėjimais ir juos tobulinti. 2021 metais bibliotekos 

kolektyvas pasipildė naujais nariais. Tačiau maži atlyginimai nėra motyvacinis svertas jauniems 

ambicingiems profesionaliems darbuotojams ieškoti darbo bibliotekose. Be teigiamų pakitimų, 

nepatenkinama kai kurių kaimo padalinių patalpų būklė, patalpos nepritaikytos šiandieninėms 

bibliotekos reikmėms. 2021-aisiais metais paminėtas bibliotekos 90-mečio jubiliejus, įvardinti 

pasiekimai įpareigoja nesustoti, vykdyti bibliotekos funkcijų plėtrą ir kokybę. 


