
VIDA GARUNKŠTYTĖ,Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė 

Gimė  1961 10 13 Vyžuonos, Utenos rajonas 

Išsimokslinimas: 

1979 m. Vyžuonų vidurinė mokykla, Utenos rajonas. 

1984 m. Vilniaus universitetas, bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybė. 

2000 m. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, bibliotekų ir informacijos centrų 
vadybos magistro laipsnis.  

Darbinė veikla: 

1984 - 1985 m. Anykščių rajono centrinės bibliotekos skyriaus vedėja. 

1985 - 1989 m. Utenos rajono centinė biblioteka, skyriaus vedėja, direktoriaus 
pavaduotoja. 

Nuo 1990 m. iki dabar Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė. 

2010 - 2011 m. projekto „Žaidimo IŠŠŪKIS plėtra 9 Lietuvos savivaldybėse“ vadovė. 

Profesinis tobulėjimas: 

Nuolat dalyvauju konferencijose, skaitau pranešimus apie viešųjų bibliotekų paslaugas. 
Stažuotės: Belgija (1996), Rusija (1998), Danija (1999), JAV (2004) 
Konferencijos: JAV, Lenkija, Singapūras, Pietų Korėja, Ukraina, Švedija, Suomija, 
Slovėnija. 

Dalyvauju ES Erazmus+ programos, Lietuvos kultūros tarybos remiamuose kvalifikacijos 
kėlimo projektuose.  

Visuomeninė profesinė veikla, ekspertinis dalyvavimas 

1998 - 2003 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos programos „Rytai – rytams“ parengimas 
ir vykdymas Rusijoje, Gruzijoje ir Mongolijoje Atviros visuomenės instituto užsakymu. 

1999 – 2003 m. Budapešto Atviros visuomenės instituto  ir Atviros Lietuvos fondo 
Bibliotekų programos ekspertė bei konsultantė. 

2005 - 2012  m. Lietuvos savivaldybių asociacijos Kultūros ir švietimo komiteto narė. 

2008 - 2013  m. Projekto „Bibliotekos pažangai“ priežiūros komiteto narė. 

2000 - 2010  m. Kultūros  ministerijos ekspertė. 

2005 - 2008 m. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė. 

1998 - 2014 m. it nuo 2016 m. iki dabar Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė.   



2005 – 2012 m. ir nuo 2020 iki dabar  Bibliotekų tarybos narė prie Lietuvos kultūros 
ministerijos. 

Nuo 2014 m. iki dabar  Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos vadovė. 

2017 – 2021 m. LR trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininkė. 

Nuo 2021 iki dabar LR trišalės tarybos kultūros komiteto narė. 

2018 - 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos Utenos regiono tarybos narė. 

Kita veikla: 

1999 - 2004 m. Utenos rajono tarybos narė. 

2009 - 2017 m. Utenos kolegijos tarybos narė. 

Nuo 2013 m. iki dabar Utenos trečio amžiaus universiteto tarybos narė. 

Apdovanojimai: 

2002 m. LR Prezidento apdovanota Gedimino ordino medaliu.  
2005 m. LR Prezidento Padėkos raštas. 
2006 m. LR Prezidento Padėkos raštas. 
2006 m. LR Kultūros ministro Padėkos raštas. 
2008 m. LR Ministro Pirmininko Padėka. 
2008 m. LR Kultūros ministro Padėkos raštas. 
2011 m. Kultūros ministerijos premija, Geriausio metų bibliotekos vadovo vardas. 
2011 m. LR Ministro Pirmininko Padėkos raštas. 
2011 m. Atminimo ženklas Utenai – 750. 
2014 m. Ugdymo plėtotės centro Padėkos raštas. 
2016 m. Ministro Pirmininko Padėkos raštas. 
2016 m. LR Kultūros ministro Padėkos raštas. 
2018 m. Utenos krašto Garbės piliečio vardas. 
2018 m. LR Kultūros ministrės Padėkos raštas. 
2021 m. LR Kultūros ministro Padėkos raštas. 
 

Profesiniai interesai 

Nuo pat darbinės karjeros pradžios domina viešosios bibliotekos kaip vietos 
bendruomenės centro idėja, kurią nuosekliai įgyvendinau ir tobulinau - nuo viešosios 
bibliotekos veiklų ir paslaugų modernizavimo, iki pačios bibliotekos įvaizdžio ir lankytojų 
vertinimo keitimo. Aktyviai dalyvavau kuriant Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos 
rekonstrukcijos koncepciją, kurios dėka tiek pastatas, tiek ir paslaugos tapo moderniomis ir  
populiariomis vietos gyventojų ir svečių tarpe. 

 

 


