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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA, KODAS 190402747
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė
Savivaldybės kultūros įstaiga (toliau - Įstaiga), kurios veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės meras,
koordinuoja Rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Bibliotekos aptarnaujamoje 217,8 tūkst. ha
Panevėžio rajono teritorijoje 2019 m. Statistikos departamento duomenimis, gyveno 35 734
gyventojai. Vieningame rajono bibliotekų fonde 2019 m. pradžiai buvo sukaupta per 221 tūkst.
spaudinių ir kitų informacijos laikmenų, jais naudojasi daugiau kaip 6 tūkst. vartotojų. Per metus
vartotojams buvo išduota daugiau 343 tūkst. fiz. vnt. dokumentų. Vidutiniškai per metus apsilankė per
123 tūkst. lankytojų. Vidutiniškai 1 gyventojui rajone teko 5,6 dokumento, 1 skaitytojui – 33,6. 2019
m., vykdant projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“, pradėta atnaujinti vieša interneto prieiga (VIP). Bibliotekų
lankytojams suteikta prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių: Infolex (lietuviška teisinės
informacijos duomenų bazė), EBSCO Publishing *(Elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių
straipsnių duomenų bazė), Naxos Music Library (muzikos duomenų bazė) ir kt.
Nuo 2001 m. bibliotekoje įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS) . m.
LIBIS SAP (skaitytojų aptarnavimo) posistemis diegiamas kaimo bibliotekose. 2019 m. spaudiniai
automatizuotai išduodami 15-koje bibliotekų.
2018 m. startavo Kultūros ministerijos ir Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdomas
projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“, kurio tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto
infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių
kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos
iniciatyvose. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos įgyvendinamas
projektas „Prisijungusi Lietuva": efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė" (toliau –
„Prisijungusi Lietuva“). Projekto tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių
efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant
vietos bendruomenes.
2020 m. veiklos planas sudarytas siekiant užtikrinti Bibliotekai keliamų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą bei veiklų tęstinumą. Metų planas parengtas atsižvelgiant į ekonominius, socialinius
veiksnius ir Bibliotekos vidinius išteklius, vadovaujantis LR Seimo paskelbtomis atmintinomis
datomis, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, LR kultūros ministro įsakymu „Dėl bibliotekų
plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“, Regionų kultūros plėtros 2012-2020
metų programa, Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa ir Skaitymo skatinimo programos
2019–2021 metų veiksmų planu, Panevėžio rajono savivaldybės strateginiu 2020 – 2022 metų veiklos
planu, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais.
I. APLINKOS ANALIZĖ
Teisiniai ir politiniai veiksniai: Pagrindinis Lietuvos bibliotekų veiklą nusakantis politinis
dokumentas – Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymas, priimtas 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-920
(2004 m. liepos 15 d. patvirtinta nauja redakcija Nr. IX-2378), nustato bibliotekų veiklos valdymą,
sistemą, bibliotekų fondo sudarymo tvarką, fondo struktūrą ir apsaugą. Viešųjų bibliotekų plėtros
strateginės kryptys yra nusakytos LR Kultūros ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakyme Nr. ĮV-344
„Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“, kuriame apibrėžta
viešųjų bibliotekų misija, modernios bibliotekos vizija, bei 4 pagrindinės strateginės kryptys ir
uždaviniai.
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Kiti bibliotekos veiklą įtakojantys dokumentai:
2016 m. balandžio 29 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-344 patvirtintos Bibliotekų plėtros
strateginės kryptys 2016−2022 metams;
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. spalio 19 įsakymu Nr. ĮV-746/V-834 patvirtinta „Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų
programa“;
Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ir mokslo ministrų 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr.
726/D-809 „Dėl savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų
paslaugų integravimo modelių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ĮV-77 „Dėl valstybės
biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 2019 metais dokumentams
įsigyti, paskirstymo“;
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. ĮV-602 „Dėl
duomenų bazių centralizuotos prenumeratos bibliotekose finansavimo 2019 metais“;
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
UNESCO Viešųjų bibliotekų manifestas (1994 m.), tarptautinių bibliotekinių organizacijų
(IFLA, PULMAN, NAPLE, EBLIDA) manifestai, deklaracijos ir nutarimai.
Biblioteka savo veikloje taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Kultūros
ministerijos, LR Vyriausybės įstatymais, poįstatyminiais aktais, Panevėžio rajono savivaldybės
tarybos sprendimais ir potvarkiais bei bibliotekos vidaus dokumentais: Bibliotekos nuostatais, vidaus
darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kt.
Socialiniai veiksniai. Tokie socialiniai veiksniai, kaip mažėjantis gyventojų skaičius, senstanti
visuomenė, didėjanti migracija, mažėjantis švietimo įstaigų tinklas, nemažėjantis socialiai
pažeidžiamų visuomenės narių skaičius atitinkamai įtakoja bibliotekų veiklą ir rodiklius.
Skaitmeninių technologijų plėtra, televizija veikia tradicinių kultūrinių paslaugų poreikį. Vaizdo ir
skaitmeninių produktų gausa mažina tradicinės knygos paklausą. Rajono bibliotekose visiems
gyventojams sudarytos sąlygos viešai prieigai prie visų informacijos šaltinių, tačiau dėl kasmet
brangstančių knygų, senstančios įrangos pilnai patenkinti vartotojų poreikius darosi sudėtinga.
Technologiniai veiksniai: Naujų technologijų skvarba lemia naujų bibliotekos paslaugų
atsiradimą ir prieinamumą. Biblioteka stengiasi atnaujinti turimą materialinę bazę teikdama paraiškas
dalyvauti projektinėse veiklose ar dalyvaudama jau vykdomuose projektuose, taip stengdamasi
sudaryti sąlygas geresniam vietos bendruomenės poreikių tenkinimui. 15-koje rajono bibliotekų jau
veikia Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) infrastruktūra. Planuojama
tolesnė LIBIS SAP plėtra dar penkiose bibliotekose. Visose rajono bibliotekose teikiamos dokumentų
kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos. RT infrastruktūrą išplės ir vartotojų naudojimąsi
elektroninėmis paslaugomis pagerins ES investicijomis finansuojamas informacinės visuomenės
kūrimo projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje“, kurio tikslas plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto
infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių
kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos
iniciatyvose. Pagrindiniai projekto uždaviniai: atnaujinti viešosios interneto prieigos bibliotekose
infrastruktūrą bei modernizuoti Vartotojų registracijos ir statistikos sistemą (VRSS). 2020 metais
vykdant šį projektą, bibliotekose bus tęsiamos II ir III etapo veiklos: numatoma atnaujinti techninę
įrangą bei organizuoti užsiėmimus gyventojams su kūrybiniais rinkiniais.
Ekonominiai veiksniai: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, turinčios 34
kaimo bibliotekas, 1 miesto biblioteką ir 3 literatūrinius muziejus, veiklos efektyvumas priklauso nuo
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finansinių išteklių, tikslingo finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Didelę įtaką
bibliotekos veiklai turi šalies ekonominė padėtis. Kasmet didėja knygų ir periodinių leidinių kainos.
Neužtikrinant savalaikio bibliotekos dokumentų fondų papildymo, jis nebeatitiks vartotojų reikmių.
Kompiuterinė ir programinė įranga ir jos atnaujinimas, reikalauja didelių investicijų.
II. VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Teisinė bazė. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, viešosios bibliotekos nuostatais ir kitais teisės aktais.
Bibliotekos skyrių tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos įteisintos skyrių nuostatuose,
darbuotojų pareigos ir teisės – pareigybių aprašymuose. Darbo tvarką apibrėžia viešosios bibliotekos
vidaus darbo tvarkos taisyklės. Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja Naudojimosi
biblioteka taisyklės.
Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės 2015 m. lapkričio
26 D. Nr. T-226 sprendimu „Dėl viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
patvirtinimo“.
Biblioteka vykdo visus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose bibliotekų veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose ir privalomuose taikyti standartuose.
Organizacinė struktūra. Bibliotekos organizavimo ir valdymo bendruosius principus nustato
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai. Bibliotekos struktūrą sudaro:
Administracija;
Skaitytojų aptarnavimo skyrius;
Komplektavimo skyrius;
Ūkio padalinys;
Ramygalos miesto biblioteka;
34 kaimo bibliotekos;
3 muziejai.
Žmogiškieji ištekliai. 2019 m. Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo
51,75 et. kultūros darbuotojų, iš jų 47,75 et. profesionalių bibliotekininkų.
Skaitmeninių technologijų laikmetyje bibliotekininkui svarbu nuolat gilinti žinias, nes darbinė
veikla reikalauja nuolatinio mokymosi kompiuterinio ir informacinio raštingumo srityje, informacijos
kaupimo, paieškos, atrankos bei organizacinių gebėjimų. Viešoji biblioteka organizuoja savo
bibliotekininkams mokymus-stažuotes, seminarus profesinio darbo klausimais, atsižvelgdama į
vykdytas darbuotojų apklausas. Dalyvaujama Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos, rajono Švietimo centro siūlomuose mokymuose. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui
mokymų siūlo Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka. Dalyvaujama ir kituose mokymuose,
seminaruose, kuriuos organizuoja įvairios organizacijos.
Bibliotekos darbuotojai geba dirbti informacinėmis technologijomis bei programomis,
informacijos paieškos sistemomis, yra susipažinę su elektroninėmis paslaugomis, žino apie pokyčius
informacinių paslaugų rinkoje, moko vartotojus dirbti su informacinėmis technologijos, konsultuoja ir
padeda jomis naudotis.
Planavimo sistema. Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Panevėžio rajono
savivaldybės strateginiu 2020 – 2022 metų veiklos planu, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos nuostatais. Taip pat atsižvelgiama į Lietuvos kultūros politikos nuostatus, Valstybės
ilgalaikės raidos strategijos prioritetus, Lietuvos informacinės plėtros strategiją.
Bibliotekos veikla planuojama, atsižvelgiant į savivaldybės strategiją, kurioje yra apibrėžtos
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programinės ir finansinės bibliotekos veiklos priemonių įgyvendinimo sąlygos. Bibliotekos, Rajono
savivaldybės interneto svetainėse skelbiami mėnesio renginių planai ir atsiskaitoma Savivaldybei už
gautų finansinių asignavimų panaudojimą.
Už bibliotekų veiklą yra atsiskaitoma Kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo
bibliotekai, rajono Savivaldybei.
Finansiniai ištekliai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir
savivaldybės biudžeto. Tai lėšos, skirtos dokumentams įsigyti, darbuotojų atlyginimams, bibliotekų
išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui. Bibliotekos veiklai 2020 m. iš rajono savivaldybės biudžeto lėšos
planuojamos apie 1007 tūkst. Eur. Valstybės lėšų skirtų dokumentams įsigyti 2020 metams
planuojama apie 34,9 tūkst. Eur. Specialiąsias lėšas sudaro lėšos surenkamos už mokamas paslaugas
bei fizinių ir juridinių asmenų parama. Renginiai finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų, projektų
ir rėmėjų lėšų.
Vidaus darbo kontrolė. Bibliotekos veiklą reglamentuoja bibliotekos, skyrių, padalinių
nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai. Vidaus darbo kontrolė vykdoma vadovaujantis vidaus
darbo tvarkos taisyklėmis ir atskirų darbo procesų organizavimo reglamentais.
III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Prioritetai 2020-iems metams:
I Ugdyti informacinius rajono gyventojų gebėjimus, vykdant projektų „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje““ ir „Prisijungusi
Lietuva“ veiklas.
II Plėtoti veiklas, skirtas krašto tradicijų, nusipelniusių asmenybių bei įvykių paminėjimui.
1.

TIKSLAS Teikti aukštos kokybės, įvairias, kiekvienam gyventojui prieinamas kultūros
paslaugas

Uždaviniai
1.1 Ugdyti įvairių amžiaus grupių vartotojų informacinį, kompiuterinį ir skaitmeninį raštingumą,
skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
1.2 Skatinti visų grupių vartotojų domėjimąsi literatūra, bibliotekos vykdomomis paslaugomis.
1.3 Organizuoti bibliotekose kūrybiškumą, socialinį aktyvumą skatinančias veiklas.
1.4 Rengti bei įgyvendinti projektus bibliotekų veiklos srityje, ieškoti papildomo finansavimo.
2. TIKSLAS Vykdyti krašto paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti literatūrinius
šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus reikalingus mikrorajono gyventojų
aptarnavimui
Uždaviniai
2.1.Kaupti kraštotyrinę medžiagą, pildyti bibliotekos informacinę paieškos sistemą.
2.2.Sisteminti ir tvarkyti kraštotyros medžiagą.
2.3.Vykdyti kraštotyros informacijos sklaidą.
3. TIKSLAS Organizuoti Bibliotekos dokumentų fondų kaupimą, saugojimą, tvarkymą bei
apskaitą
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Uždaviniai
3.1.Formuoti rajono bibliotekų sistemos spaudinių ir kitų dokumentų fondą.
3.2.Dirbti su LIBIS PĮ.
3.3.Kontroliuoti bibliotekų fondų tvarkymą, vadovaujantis bibliotekoje
dokumentais.

galiojančiais

4. TIKSLAS Administruoti, prižiūrėti ir atnaujinti Bibliotekos infrastruktūrą, įdiegiant naujas
technologijas
Uždaviniai
4.1. Dalyvauti projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“ veiklose.
4.2. Bibliotekos informacinių sistemų, kompiuterių, jų tinklų, kompiuterinės ir programinės
įrangos ir kt. plėtra ir administravimas.
5. TIKSLAS Pristatyti bibliotekas visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias
bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą
Uždaviniai
5.1.Viešinti bibliotekos veiklą spaudoje ir internetinėje erdvėje interneto svetainėse,
socialiniuose tinkluose.
5.2.Užmegzti abipusį ryšį su vartotojais, bendruomenės nariais, plėsti partnerystes.
6. TIKSLAS Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių
įgūdžių atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais visuomenei bei darbdaviui klausimais.
Uždaviniai
6.1.Planuoti ir organizuoti seminarus, pasitarimus, pasitelkiant į pagalbą profesinės srities
žinovus, kitų specialybių atstovus.
6.2.Ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetencijas, kūrybiškumą
7. TIKSLAS Užtikrinti efektyvų ir sklandų darbo procesą
Uždaviniai
7.1.Susisteminti ir išanalizuoti gautus veiklos duomenis
7.2.Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą, vykdyti veiklų kontrolę
7.3.Tirti gyventojų poreikius, tobulinti bibliotekos darbą,
8. TIKSLAS-Gerinti bibliotekų ir muziejų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir diegiant
naujas technologijas.
Uždaviniai

7.1.Nuolat atnaujinti bibliotekų ir muziejų patalpas bei materialinę bazę.

IV. PAGRINDINIAI RODIKLIAI
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Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Rodiklio pavadinimas

Vartotojų aptarnavimas
Gyventojų sutelkimo proc.:
bendras
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Vartotojų skaičius:
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Vaikų vartotojų skaičius:
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Apsilankymų skaičius:
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Vaikų lankytojų:
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Lankomumas
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Vaikų vartotojų lankomumas
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Išduotis
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Išduotis vartotojams vaikams
-Viso:
-VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
-miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Vidutinis skaitomumas
Bendras
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje

Planas 2020 m.

15
46
12
13
6 600
1 470
350
4 780
2 160
430
150
1 573
124 000
23 400
7 600
93 000
51 500
5 600
4 300
41 600
18
15
21
19
22
13
28
24
343 800
58 100
23 800
261 900
133 500
9 200
6 400
123 700
52
40
68

Įvykdyta

Pastabos
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1.11.

2.

2.1.

3.

4.

5.

6.

6.1.

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Kaimo bibliotekose
Nestacionarus skaitytojų aptarnavimas
Knygnešių skaičius
Namuose aptarnaujamų skaitytojų skaičius
Renginiai (1 priedas).
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Iš jų parodos:
Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Leidiniai. (2 priedas)
Iš viso. Iš jų:
bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai
leidiniai ir lankstukai
kraštotyros leidiniai
Straipsniai.
Iš viso. Iš jų:
respublikinėje spaudoje
rajono spaudoje
virtualioje erdvėje
Informacinis darbas. Atsakytos užklausos
-Viso:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Personalas
Etatų skaičius iš viso:
Darbuotojų skaičius:
Bibliotekininkų darbuotojų skaičius. Iš
jų:
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE
Miesto bibliotekoje
Kaimo bibliotekose
Fondo formavimas
Dokumentų fondo dydis bibliotekose (fiz.vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Knygos ir serialiniai leidiniai (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Elektroniniai dokumentai (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Kiti dokumentai (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

55
130
260
1 100
250
100
750
320
60
20
240
9
8
68
1
4
63
9 000
2 150
850
6 000
70,25
63
49
14
2
33
218 738
38 640
16 325
163 773
217 752
37 882
16 292
163 578
54
40
3
11
932
718
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7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Miesto
Kaimo bibliotekose
Įsigyti dokumentų (fiz. vnt.)
(be periodinių leidinių)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Knygų ir tęstinių leidinių (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Prenumeruojamų periodinių leidinių (žurn. ir
laikr.
pav.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
žurnalų ir laikraščių (komplektų sk.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Elektroninių dokumentų (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Kitų dokumentų (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Nurašyti dokumentų (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Knygų ir serialinių leidinių (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Elektroninių dokumentų (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose
Kitų dokumentų (fiz. vnt.)
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Miesto
Kaimo bibliotekose

30
184
7 100
1 350
300
5 450
7 083
1 339
297
5447
66 (52;12)

36 (25;11)
17 (12;5)
23 (17;6)
331 (211;120)
37 (26;11)
17 (12;5)
277 (173;104)
2
1
1
0
15
10
2
3
9 680
2 200
980
6 500
9 660
2 190
977
6 493
0
0
0
0
20
10
3
7

V. BIBLIOTEKOS VYKDOMŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS
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2020-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:









Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais;
Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais;
Tautodailės metais;
UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais;
Mokyklų bendruomenių metais;
Eugenijos Šimkūnaitės metais;
Ateitininkų metais;
Vaikų emocinės gerovės metais.

Atsižvelgiant į šias sukaktis ir atmintinas dienas, bibliotekose bus organizuojami žodiniai ir
vaizdiniai, kitų formų renginiai, skirti valstybinėms, tautinėms ir kitoms šventėms, žymių visuomenės
veikėjų jubiliejams pažymėti, rengiami susitikimai su visuomenės veikėjais, rašytojais, kraštiečiais,
skatinamas visų grupių ir amžiaus vartotojų skaitymas, ugdoma jų saviraiška, kūryba. Planuojama
stiprinti vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžius, skatinti žinių siekimą, kūrybiškumą, sudaryti palankias
sąlygas visų socialinių grupių vartotojams šviestis, mokytis, gauti šiuolaikinę informaciją, tenkinti
kultūrinius, mokymosi, švietimo poreikius: tęsiamos „Maminukų akademijos“ veiklos (vykdant
projektą), organizuojami skaitytojų klubai, dienos stovyklėlės vaikams, mobilios parodos ir jų
pristatymai ir pan. Bus tęsiama kultūrinės veiklos partnerystė su Slovėnijos Škofja Loka miesto
biblioteka.
Planuojama tęsti kūrybines veiklas (robotikos, programavimo, grafinio dizaino ir kt.
užsiėmimai) su iš projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu“ gautais kūrybiniais ir
techniniais rinkiniais vaikams ir suaugusiems. Su šiomis veiklomis susiję ir Bibliotekos
organizacinėje struktūroje planuojami pokyčiai: vyresn. techninės informacijos ir paslaugų specialistė
iš Ūkio padalinio bus perkelta į Skaitytojų aptarnavimo skyrių. Numatomi struktūriniai pokyčiai ir
rajono bibliotekose – vykstant rajono švietimo įstaigų optimizavimui, atsiranda galimybė prie dviejų
rajono bibliotekų įkurti Vaikų dienos centrus.
2020 m. planuojama teikti tvirtinti Tarybai bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
sąrašą.
Įsijungus į projektų „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva“ veiklas toliau bus gilinamos vartotojų
kompiuterinės žinios – organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir
pažengusiems, gaunama ir statoma nauja įranga numatytose bibliotekose, pristatomi kūrybiniai
rinkiniai vaikams ir šeimoms. Rengiami projektai panrbiblioteka.lt svetainės galimybėms didinti.
Vykdoma LIBIS plėtra, diegiant LIBIS programą Jotainių, Paliūniškio, Gustonių, Berniūnų
bibliotekose.
2020 m. planuojami 5 bibliotekų (Dembavos, Geležių, Paliūniškio, Smilgių ir dalies viešosios
bibliotekos) fondų patikrinimai. Viešoji biblioteka ir padaliniai vykdys dokumentų atranką, nurašys
aktualumą praradusius, susidėvėjusius dokumentus, sutikslins informacinį ir fonotekos fondą.
Bus stiprinama viešosios bibliotekos sistemos darbuotojų profesinė kvalifikacija, informacinės
kompetencijos. Planuojama, kad darbuotojai dalyvaus bibliotekos, Panevėžio apskrities G.
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos
mokymuose. Viešojoje bibliotekoje bus organizuojami metodiniai, praktiniai bei dalykiniai
užsiėmimai, socialinių medijų kūrimo ir panaudojimo klausimais, pradiniai bibliotekininkų bei LIBIS
mokymai. Metų eigoje planuojami du seminarai, skirti seminarai skaitymo skatinimo, edukacijų
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rengimo temomis.
2020-ais m. bibliotekos darbuotojai teiks paraiškas papildomam veiklų finansavimui iš Lietuvos
kultūros tarybos, regionų tarybos ir Panevėžio rajono savivaldybės, gauti. Bibliotekos darbuotojai
dalyvaus tyrimuose ir įvairiose bibliotekų veiklos tobulinimo programose, bendradarbiaus su miesto ir
rajono Švietimo įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, viešins savo paslaugas
socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, vietos spaudoje.

Panevėžio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metų elementai:
Vizija: „Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė;
Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi bendruomenė, tausojanti aplinką,
puoselėjanti kultūros paveldą konkurencingame žemės ūkio ir verslo krašte.
Strateginis tikslas: Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą (01)
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Veiksmų planas
Priemonės
kodas
03
030101.

03010101

Pavadinimas
Programa Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas
Tikslas. Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą
Uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrines paslaugas
Priemonės
Veiksmo planas
Vertinimo
pavadinimas
pavadinimas
Viešosios
bibliotekos
veikos
užtikrinimas

Savivaldybės viešosios bibliotekos
veiklos
užtikrinimas
mokant
atlyginimą darbuotojams, vykdant
ūkinį/techninį
administracijos
aptarnavimą, užsakant periodinę
spaudą.
Organizuoti
Panevėžio
rajono
savivaldybės teritorijos gyventojų
bibliotekinį
ir
informacinį
aptarnavimą ir tenkinti jų poreikius

kriterijaus

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Administravimo išlaidų dalis
nuo bendro biudžeto, proc.

Bibliotekų lankytojų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Bibliotekų skaitytojų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Interneto vartotojų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Išduotų dokumentų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Interneto lankytojų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Kompiuterinio
raštingumo
pradžiamokslio
apmokytų
gyventojų skaičius – suteiktų

Ištekliai
Vykdytojai
Direktorė R.Bagdonienė.

Biudžeto lėšos

124 000

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė

Biudžeto lėšos

6 600

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė

Biudžeto lėšos

2 710

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė

Biudžeto lėšos

343 800

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

32 200

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė

Biudžeto lėšos

690

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
E.Grucienė, L.Telyčėnienė

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
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03
01.01.02.

konsultacijų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Leidinių, užsakomų per. el. 3 060
katalogą skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Virtualių
paieškų
el. 1% (137 900)
kataloguose skaičiaus augimas,
proc.
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Įsigytų naujų dokumentų 7 100
bibliotekoje skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Užprenumeruotų periodinių 52
leidinių skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
uždavinys. Modernizuoti rajono kultūros įstaigų materialinę bazę ir tobulinti teikiamas paslaugas.
*priemonė.
Muziejų
veiklos
užtikrinimas

Savivaldybės viešosios bibliotekos Administravimo išlaidų dalis nuo
muziejų veiklos užtikrinimas mokant bendro biudžeto, proc.
atlyginimą darbuotojams, vykdant
ūkinį/techninį
administracijos
aptarnavimą
2 040
Muziejų lankytojų skaičius
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio
rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano)
Parengtų
naujų
programų 2
skaičius

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai

Biudžeto lėšos

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

G.Slivkienė

Biudžeto lėšos

R.Karpinskienė,
vyresn.bibliotekininkai,
D.Skrebienė.

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

A.Daukša, I.Lesvinčiūnienė

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

A.Daukša, I.Lesvinčiūnienė

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
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Parengtos
spausdintos 2
viešinimui informacijos apie
muziejų veiklą skaičius
Surengtų
išvažiuojamųjų 15
edukacinių programų skaičius

A.Daukša, I.Lesvinčiūnienė
A.Daukša, I.Lesvinčiūnienė

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai

1. TIKSLAS
Teikti aukštos kokybės, įvairias, kiekvienam gyventojui prieinamas kultūros paslaugas.
Uždaviniai
1.1. Ugdyti įvairių amžiaus grupių
visuomenės
informacinį,
kompiuterinį
ir
skaitmeninį
raštingumą, skatinti mokymąsi visą
gyvenimą

Priemonės

Rodiklis

1.1.1.Kompiuterinio
raštingumo
pradžiamokslio apmokytų gyventojų skaičius
690
(*Iš 2017 – 2019 metų Panevėžio rajono
savivaldybės strateginio veiklos plano)

Vykdytojai
L.Telyčėnienė,
vyresn.
bibliotekininkai,

3
pristaty
R.Murmokaitė,
1.1.2.
Elektroninių
duomenų
bazių mai,
bazių
R.Karpinskienė
prenumerata ir sklaida
skaičius 12
1.1.3.Organizuoti pajamų deklaracijų pildymo
E.Grucienė, vyresn.
konsultacijas gyventojams (kartus su VMI 15
bibliotekininkai
specialistais)
E.Grucienė,
1.1.4.Naudojant kūrybinius rinkinius (projekto
L.Telyčėnienė,
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
34
R.Karpinskienė,
internetu“ veiklos) organizuoti užsiėmimus
vyresn.
vaikams
bibliotekininkai
1.1.5.Viešinti ir vykdyti el. leidinių skolinimą
R.Karpinskienė,
stacionariuose ir mobiliuose įrenginiuose 2
vyresn.
(ibibliotekos ir „Vyturio“ leidyklos el.knygos)
bibliotekininkai
L.Telyčėnienė,
1.1.6.Organizuoti veiklas (akcijas), skatinančias
R.Karpinskienė,
80
gyventojus atsakingai naudotis internetu
vyresn.
bibliotekininkai
1.2.Skatinti visų grupių vartotojų 1.2.1.Surengti literatūriniai, kultūriniai ir
900
domėjimąsi literatūra, bibliotekos edukaciniai renginiai bei parodos (1 priedas).

R.Karpinskienė,
V.Ambraškaitė,

Laikas

Ištekliai

I-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai

I-IV ketv.

Projekto lėšos,
žmogiškieji
E.Grucienė
ištekliai.

I-II ketv.

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.

II-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

I-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
E.Grucienė
ištekliai.

I-IV ketv.

Biudžeto lėšos,
E.Grucienė
žmogiškieji

Atsakingi

E.Grucienė
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vykdomomis paslaugomis

1.2.2.Surengta G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinės
1
premijos teikimo ceremonija
1.2.3.Organizuojami Panevėžio krašto literatų
10
klubo „Polėkis“ susitikimai
1.2.4.Organizuoti
stovyklėles

vaikų

vasaros

dienos

1.2.5.Oragnizuoti „Knygų lagaminų“ pristatymus

D.Pamerneckytė,
V.Trečiokienė,
vyresn.
bibliotekininkai
A.Daukša,
I.Lesvinčiūnienė
A.Nedveckienė,
E.Vaičius,
I.Lesvinčiūnienė

ištekliai.

II ketv.

V.Trečiokienė,
R.Karpinskienė

I-IV ketv.

3

V.Ambraškaitė

I-IV ketv.
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V.Ambraškaitė,
D.Skaburskaitė

I-IV ketv.

D.Pamerneckytė

I-IV ketv.

E.Grucienė,
V.Gailiušytė,
B.Kronienė,
M.Čeponienė,
R.Masiokienė,
V.Antanaitytė,
J.Šimeliūnienė

I-IV ketv.

1.2.6. Rengti edukacines išvykas į rajono
4
bibliotekas

1.3.Organizuoti bibliotekose ir
muziejuose kūrybiškumą, socialinį 1.3.1.Parengti
programas,
užtikrinančias
7
aktyvumą skatinančias veiklas.
neformalųjį rajono vaikų užimtumą

1.3.2.Parengti programas, užtikrinančias rajono
1
suaugusiųjų neformalųjį švietimą

E. Grucienė

II-IV ketv.

1.3.3.Parengti naujų edukacinių programų

2

A.Daukša,
I.Lesvinčiūnienė

I-IV ketv.

1.3.4.Parengti naujų programų Kultūros pasui

1

A.Daukša,
I.Lesvinčiūnienė

I-IV ketv.

A.Nedveckienė,

III-IV ketv.

1.4.Rengti bei įgyvendinti projektus 1.4.1.Pateikti paraiškas dalyvauti akcijoje “Metų 12

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai.
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai.
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai.
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai.
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai.

R.Bagdonienė
E.Grucienė
R.Karpinskien
ė
R.Karpinskien
ė
R.Karpinskien
ė

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.
Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.
Žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.
Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.
Projekto

lėšos E.Grucienė
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bibliotekų veiklos srityje, ieškoti knygos rinkimai“
papildomo finansavimo.
1.4.2. Registruotis ir dalyvauti „Šiaurės šalių
10
literatūros savaitės 2020“ veiklose
1.4.3.Parengti ir vykdyti projektus Kultūros
5
(regionų) tarybai
1.4.4.Parengti ir vykdyti projektus Panevėžio r.
10
savivaldybės programoms
Pagal
1.4.6.Vykdyti projekto prisijungusi Lietuva“
projekto
veiklas
grafikus

Pagal
1.4.7.Vykdyti projekto „Gyventojų skatinimas
projekto
išmaniai naudotis internetu“ veiklas
grafikus

R.Karpinskienė,
vyresn.
bibliotekininkai.
Vyresn.
bibliotekininkai,
A.Nedveckienė,
R.Karpinskienė
A.Nedveckienė,
L.Telyčėnienė,
V.Trečiokienė,
L.Žukauskaitė
A.Nedveckienė,
vyresn.
bibliotekininkai.
L.Telyčėnienė,
R.Palionis,
R.Karpinskienė,
E.Grucienė, vyresn.
bibliotekininkai
L.Telyčėnienė,
R.Palionis,
I.Kairienė,
R.Karpinskienė,
E.Grucienė, vyresn.
bibliotekininkai

žmogiškieji
ištekliai.

III-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
E.Grucienė
ištekliai.

I-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.

III-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai.

I-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai

I-IV ketv.

Projekto lėšos
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai

2. TIKSLAS
Vykdyti krašto paveldo atminties institucijos funkcijas, kaupti literatūrinius šaltinius, kraštotyros medžiagą ir kitus dokumentus reikalingus
mikrorajono gyventojų aptarnavimui.
Uždaviniai
Priemonės
Rodiklis
2.1.Kaupti
kraštotyrinę 2.1.1.Ruošti rankraštinius darbus ir leidinius 9
medžiagą, pildyti bibliotekos (2 Priedas)
informacinę paieškos sistemą.
2.1.2.Rengti kraštotyrinės medžiagos įrašus Įrašų
500
NDBD
2.2.Sisteminti
ir
tvarkyti 2.2.1.Bendradarbiaujant su PAVIEŠOJOJE 50
kraštotyros medžiagą.
BIBLIOTEKOJE konvertuoti rašytinius

Vykdytojai

Laikas

Ištekliai

Atsakingi

V.Trečiokienė,
P.Juknevičius

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

E.Grucienė

III-IV ketv

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

R.Karpinskien
ė
R.Karpinskien
ė

sk. V.Trečiokienė
V.Trečiokienė

I-IV ketv.
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kraštotyros dokumentus į skaitmeninį
formatą
160
2.2.2.Kurti lokalią kraštotyros DB

V.Trečiokienė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Karpinskien
ė

V.Trečiokienė
2.3.Vykdyti
kraštotyros 2.3.1.Parengti informaciją į interneto
informacijos sklaidą.
svetaines,
spaudą
apie
bibliotekos 20
kraštotyros veiklą
V.Trečiokienė
2.3.2. Skatinant gyventojus domėtis krašto 5
istorija, rengti renginius, projektus įtraukiant
vietos bendruomenes
3. TIKSLAS
Organizuoti Bibliotekos dokumentų fondų kaupimą, saugojimą, tvarkymą bei apskaitą

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Karpinskien
ė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Karpinskien
ė

Uždaviniai
3.1.Formuoti rajono
sistemos
spaudinių
dokumentų fondą

Priemonės
bibliotekų
ir
kitų 3.1.1.Vykdyti viešuosius pirkimus

Rodiklis

Vykdytojai

Laikas

Ištekliai

Atsakingi

10

G.Slivkienė

I-IV ktv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

G.Slivkienė

I-IV ktv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

D.Skrebienė.

I-IV ketv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

I-IV ketv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

I-IV ketv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

G.Slivkienė

I-IV ktv.

Biudžeto lėšos

R.Bagdonienė

G.Slivkienė,
A.Nedveckienė,
Komisija.

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

R.Bagdonienė

3.1.2.Užsakyti, gauti ir sutvarkyti viešosios
7100
bibliotekos ir filialų naujus dokumentus
3.1.3.Užprenumeruoti periodinius leidinius
52
3.2.Dirbti su LIBIS PĮ.

3.2.1.Tvarkyti Bibliotekos fondų apskaitą, 1 100 pav.
G.Slivkienė,
įtraukiant naujai gautus dokumentus
7 000 fiz.
D.Skrebienė
vnt.
3.2.3.Sutikrinti LIBIS ir CBS bibliotekų fondų
2
D.Skrebienė.
inventorines knygas

3.3.Kontroliuoti bibliotekų fondų
tvarkymą,
vadovaujantis 3.3.1.Surengti išvažiuojamieji patikrinimai,
8
bibliotekoje
galiojančiais paruoštos ir pristatytos išvados
dokumentais
3.2.2. Atlikti Dembavos, Geležių, Paliūniškio,
Smilgių bibliotekų ir viešosios bibliotekos
informacinių leidinių fondo dokumentų fondų 5
patikrinimai, suformuoti trūkstamų dokumentų
sąrašai

18

3.2.3.Surengti
posėdžius

Komplektavimo

tarybos

2

G.Slivkienė

I-IV ketv

4. TIKSLAS
Administruoti, prižiūrėti ir atnaujinti Bibliotekos infrastruktūrą, įdiegiant naujas technologijas.
Uždaviniai
Priemonės
Rodiklis Vykdytojai

Laikas

4.1.Dalyvauti projektų „Gyventojų
skatinimas
išmaniai
naudotis
4.1.1.Organizuoti gyventojų
internetu atnaujintoje viešosios
įrangos pristatymus
interneto prieigos infrastruktūroje“
ir „Prisijungusi Lietuva“ veiklose.

mokymus

4.1.2.Infrastruktūros atnaujinimas

ir

Atsakingi

E.Grucienė,
L.Telyčėnienė

I-IV ketv.

Projektos lėšos

R.Bagdonienė

36 b-kos

R.Palionis,
I.Kairienė

I-IV ketv.

Projektos lėšos

R.Bagdonienė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Bagdonienė

I ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

E.Grucienė

R.Palionis

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Bagdonienė

R.Palionis

I-IV ketv.

R.Palionis
R.Palionis,
L.Telyčėnienė

II-IV ketv.

4.2.2.Apmokyti bibliotekų darbuotojus dirbti
6
su programine įranga

4.3.2. Kompiuterių ir įrangos aptarnavimas

Ištekliai

R.Bagdonienė

Pagal
atskirą
grafiką

4.2.Dalyvauti formuojant Lietuvos 4.2.1.Vykdyti LIBIS SAP plėtrą Linkaučių,
bibliotekų fondą ir kuriant bei Gustonių, JOtainių, Berniūnų, Paliūniškio 5
tobulinant LIBIS.
bibliotekose

4.3.Bibliotekos
informacinių
sistemų, kompiuterių, jų tinklų,
kompiuterinės
ir programinės 4.3.1. LIBIS aptarnavimas
įrangos
ir
kt.
plėtra
ir
administravimas.

Žmogiškieji
ištekliai.

21 b-ka

Pagal
poreikį
2

4.3.3. Nešiojamų kompiuterių atnaujinimas
4.3.4.Interneto svetainių ir socialinių tinklų
34
administravimas

R.Karpinskienė,
R.Palionis,
vyresn.
bibliotekininkai.
R.Karpinskienė,
vyresn.
bibliotekininkai.

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto lėšos,
Žmogiškieji
ištekliai

I.Kairienė
I.Kairienė
R.Bagdonienė

5. TIKSLAS
Pristatyti bibliotekas ir muziejus visuomenei, kaip atminties institucijas, skatinančias bendruomenės narių kūrybiškumą, socialinį aktyvumą
Uždaviniai
Priemonės
Rodiklis Vykdytojai
Laikas
Ištekliai
Atsakingi
65
E.Grucienė,
I-IV
ketv.
Projekto
lėšos
R.Bagdonienė
5.1. Viešinti bibliotekos veiklą 5.1.1.Viešinti bibliotekų vykdomas veiklas
L.Telyčėnienė,
žmogiškieji
spaudoje ir internetinėje erdvėje vietos ir regioninėje spaudoje, internete
A.Nedveckienė
ištekliai.
interneto
svetainėse,
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socialiniuose tinkluose.
5.1.2.Rengti viešinimui informaciją apie 10
muziejų veiklą ir paslaugas

A.Daukša,
I.Lesvinčiūnienė,
A.Nedveckienė

V.Ambraškaitė,
5.2.Užmegzti abipusį ryšį su 5.2.1.Palaikyti ir skatinti savanorystės Pagal
galimybes
E.Grucienė
vartotojais,
bendruomenės veiklas
nariais, plėsti partnerystes.

5.2.2. Palaikyti ryšius su Škofija Loka Pagal
poreikį
(Slovėnija) biblioteka

D.Pamerneckytė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

E.Grucienė

I-IV ketv.

Projekto lėšos R.Bagdonienė
žmogiškieji
ištekliai.

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

R.Bagdonienė

6. TIKSLAS
Sudaryti sąlygas Bibliotekos darbuotojams dalyvauti profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo renginiuose, šviesti juos aktualiais visuomenei
bei darbdaviui klausimais
Uždaviniai
Priemonės
Rodiklis Vykdytojai
Terminai
Ištekliai
Atsakingi
6.1.Planuoti
ir
organizuoti 6.1.1.Suorganizuoti
seminarus 2
seminarus,
pasitarimus, bibliotekininkams
Biudžeto lėšos,
E.Grucienė
II-IV ketv.
žmogiškieji
R.Bagdonienė
pasitelkiant į pagalbą profesinės
ištekliai
srities žinovus, kitų specialybių
atstovus.
Biudžeto lėšos,
6.1.2.
Suorganizuoti
pasitarimus 5
E.Grucienė
I-IV ketv.
žmogiškieji
R.Bagdonienė
bibliotekininkams
ištekliai

6.2.Ugdyti
darbuotojų
kūrybiškumą

bibliotekos 6.2.1.Kelti
kvalifikaciją
Lietuvos
kompetencijas, Nacionalinės M. Mažvydo, Panevėžio
apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos,
kitų
organizacijų
organizuojamuose
mokymuose
bei
seminaruose
2.6.4.Surengti
mokymai
ir
mokymai-stažuotės bibliotekininkams
6.2.5.Rengti pranešimus bibliotekininkams
aktualiais bibliotekinės veiklos klausimais.
6.2.6.Rengti metodines rekomendacijas

Pagal
galimybes
ir poreikį

Pagal
poreikį
5
2

E.Grucienė

I-IV ketv.

A.Nedveckienė

II-IV ketv.

A.Nedveckienė,
vyr.specialistai
A.Nedveckienė

I-IV ketv.
II-IV ketv.

Biudžeto lėšos.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji

R.Bagdonienė

E.Grucienė
E.Grucienė
E.Grucienė
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aktualiais bibliotekinės veiklos klausimais.
6.2.7.Skatinti darbuotojų kūrybiškumą, 1
suorganizuojant kūrybinį konkursą.

ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

A.Nedveckienė

II-IV ketv.

Vykdytojai

Terminai

Ištekliai

Atsakingi

E.Grucienė

IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Bagdonienė

E.Grucienė

IV ketv.

A.Nedveckienė

I-IV ketv.

A.Nedveckienė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

E.Grucienė

I-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

E.Grucienė

II-IV ketv.

Žmogiškieji
ištekliai

R.Bagdonienė

E.Grucienė
7.3.Tirti gyventojų poreikius, 7.3.1.Atliktas bibliotekininkų poreikių Pagal
poreikį
tobulinti bibliotekos darbą,
kvalifikacijai tyrimas
8. TIKSLAS
Gerinti bibliotekų ir muziejų infrastruktūrą, modernizuojant patalpas ir diegiant naujas technologijas

III ketv.

Žmogiškieji
ištekliai.

R.Bagdonienė

Uždaviniai

Atsakingi

7. TIKSLAS
Užtikrinti efektyvų ir sklandų darbo procesą
Uždaviniai
Priemonės

Rodiklis

7.1.Susisteminti ir išanalizuoti 7.1.1.Analizuoti įstaigos veiklą ir parengti 2
gautus veiklos duomenis
bibliotekos 2020 m. statistines ir veiklos
ataskaitas
7.1.2.Parengtas bibliotekos veiklos planas 1
2021 metams
7.1.3.Kas mėnesį vykdoma bibliotekų 12
statistikos stebėsena
7.2.Konsultuoti, teikti metodinę 7.2.1.Suteikti metodines
pagalbą, vykdyti darbo kontrolę bibliotekininkams

konsultacijas 60

7.2.2. Suteikti specialistų konsultacijas Pagal
poreikį
bibliotekininkams
6.2.3.Organizuoti metodines-konsultacines 34
išvykas į bibliotekas, vykdyti darbo
kontrolę ir stebėseną

Priemonės

8.1.Nuolat atnaujinti bibliotekų ir
muziejų patalpas bei materialinę 8.1.1.Patalpų remontai
bazę.

G.Slivkienė,
R.Karpinskienė,
V.Trečiokienė,
R.Murmokaitė
A.Nedveckienė,
E.Grucienė,
G.Slivkienė,
R.Karpinskienė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

E.Grucienė

R.Bagdonienė
R.Bagdonienė

Rodiklis

Vykdytojai

Terminai

Ištekliai

2

I.Kairienė

II-IV ketv.

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
R.Bagdonienė
ištekliai
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8.1.2. Bibliotekos baldų atnaujinimas (kėdės,
50
stalai, lentynos)

I.Kairienė

II-IV ketv.

8.1.3. Įsigyti projektorių (multimedija)

12

R.Palionis

II-IV ketv.

8.1.4. Įsigyti televizorių
8.1.5. Įsigyti barkodų skaitytuvų
8.1.6. Įsigyti kitos įrangos

16
5
10

R.Palionis
R.Palionis
R.Palionis

II-IV ketv.
II-IV ketv.
II-IV ketv.

Biudžeto lėšos,
žmogiškieji
ištekliai
Projekto lėšos,
Biudžeto lėšos.
Biudžeto lėšos.
Biudžeto lėšos.
Biudžeto lėšos.

R.Bagdonienė
I.Kairienė
I.Kairienė
I.Kairienė
I.Kairienė
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1 Priedas
Eil.
Data
Nr.
SAUSIS
2 d.
2 – 31 d.
2 – 31 d.
2–31 d.
6 - 31 d.
13 d.
20 d.
(veiks iki vasario 15 d.)
22 d. 11val.
29 d. 11val.

Renginio pavadinimas

Rengėjas

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas
„Tu man svarbus“. Lopšelio – darželio ,,Draugystė‘‘ vaikų darbelių paroda (atsak. Daiva
Margelienė). /Vaikų literatūros skaitykla
Neskaitantiems minčių – ką skaito kiti“ Populiarios negrožinės literatūros paroda. /Skaitykla
„Pamatykite Lietuvą kitokią“: stereoskopinės fotografijos albumų paroda./ Skaitykla
„Lietuvybės puoselėtoja“. Dokumentų paroda, skirta mokytojos, vienuolės Marijos Kazimieros
Kaupaitės 140-osioms gimimo metinėms./ Skaitykla
„Barikadų vaikai“. Dokumentinio filmo peržiūra, skirta Sausio 13-ai, Laisvės gynėjų dienai
atminti. /Skaitykla
„Keramikos ir meno sintezė“. Klubo „Savos erdvės“ keramikų vasaros plenero darbų paroda/
Galerija „Prie knygų“.
„Maminukų akademijos“ edukaciniai užsiėmimai vaikams. / Vaikų literatūros skaitykla
„Maminukų akademijos“ edukaciniai užsiėmimai vaikams su aktore Justina Žiogaite. / Vaikų
literatūros skaitykla
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.

V. Trečiokienė
V.Ambraškaitė

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. /Mokymų klasė

V. Trečiokienė

„Panevėžio rajono garbės pilietis“. Dokumentų paroda. /Skaitykla
„Martin Eniko kūrybos darbų paroda „Senieji Slovėnijos amatai“. Škofja Lokos miesto Ivan
Tavčar vardo bibliotekos paruošta paroda. / Galerija „Prie knygų“.
„LIETUVA PASAULIUI“. Bibliotekos ir gamtos fotografo Algimanto Lūžos parengta paroda
Slovėnijos Škofja Lokos Ivan Tavčar miesto bibliotekoje.(Krekenavos nacionalinio parko vaizdai.
Isos slėnio vaizdai)
,,Žiemužės džiaugsmai per Užgavėnes‘‘ Panevėžio rajono Piniavos darželio – mokyklos vaikų
darbelių paroda. / Vaikų literatūros skaitykla.
Gyvo žodžio vakarai“: teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. Skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. / Skaitykla.
„Maminukų akademijos“ edukaciniai užsiėmimai vaikams./ Vaikų literatūros skaitykla.
,,Kurkime geresnį internetą kartu‘‘: saugesnio interneto savaitė viešojoje bibliotekoje
,,Interaktyvios žiemos atostogos bibliotekoje‘‘ stovyklėlė vaikams. /Vaikų literatūros skaitykla.
„Apie lietuvių kalbą – LINKSMAI!“. Popietė vaikams, skirta Lietuvių kalbos dienoms.
„Maminukų akademijos“ edukaciniai užsiėmimai vaikams su aktore Justina Žiogaite. /Vaikų
literatūros skaitykla.

V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė

D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė
R. Karpinskienė
Kaimo bibliotekininkai

VASARIS

6 d.
3 - 29 d.
3 - 29 d.
1 – 29 d.

5, 12, 19 d. – 11val.
10 –15 d.
17 - 21 d.
20 d. 12 val.
26 d. – 11val.

D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė
V.Ambraškaitė
L.Žukauskaitė
L. Žukauskaitė

23
27 d.

10-16 d.

Maminukų akademija“. Edukaciniai užsiėmimai vaikams rajono bibliotekoje. /Vaikų literatūros L. Žukauskaitė
skaitykla.
„Pasaulio atmintis“. Literatūros apžvalga ..... kaimo bibliotekoje, skirta UNESCO Pasaulio D. Pamerneckytė
paveldo Lietuvoje metams.
Saugesnio interneto savaitės renginiai bibliotekose
R. Karpinskienė
Kaimo bibliotekininkai
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
Ž.Sirvydė
Kaimo bibliotekininkai
„Vilnaius knygų mugė 2020“. Metodinė išvyka
R.Bagdonienė

KOVAS
2 - 31 d.
2 – 31 d.
2 - 31 d.
5 d. 14 val.
5 d.

2 – 31 d.
4, 18, 25 d. –
11 val.
10 d.

19 d.
23 - 29 d.

26 d.

BALANDIS
2 d.
1 - 29 d.

Dokumentų paroda, skirta dailininko, pedagogo Kazimiero Naruševičiaus 100-osioms gimimo
metinėms. / Skaitykla.
Sviatoslavo Rericho tapybos darbų paroda (Organizuoja Rericho draugija ir Taikos vėliavos
fondas). / Galerija „Prie knygų“.
„Neskaitantiems minčių – ką skaito kiti“. Negrožinės populiariosios literatūros paroda. /Skaitykla.
Skamba Šopenas. Muzikos valanda , skirta F. Šopeno jubiliejui . Iš ciklo „Klausomės vinilo“.
/Skaitykla.
„Poezija: vaizdai“, seminaras skirtas Lietuvių kalbos dienai. Panevėžio rajono literatų klubo
“Polėkis” susitikimas. /Mokymų klasė
Dokumentų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-mečiui./
Rajono savivaldybė.
,,Laisvės pavasaris‘‘ Panevėžio rajono Paįstrio progimnazijos mokinių piešinių konkurso darbelių
paroda. /Vaikų literatūros skaitykla.
Maminukų akademija“. Edukaciniai užsiėmimai vaikams rajono bibliotekoje. /Vaikų literatūros
skaitykla.
„Gimę laisvi“. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio popietė bibliotekoje
Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymai., skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui. Iš ciklo „Gyvo žodžio vakarai“. / Skaitykla.
„Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams Ramygalos bibliotekoje.
„All Digital Week“ veiklos bibliotekose

V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
V. Trečiokienė
V. Trečiokienė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė
D. Pamerneckytė

V.Ambraškaitė
L. Žukauskaitė,
bibliotekininkai
„Pasaulio atmintis“. Literatūros apžvalga Piniavos bibliotekoje, skirta UNESCO pasaulio paveldo D. Pamerneckytė
Lietuvoje metams.
Rajono bibliotekininkų pasitarimas
E.Grucienė
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
L.Telyčėnienė,
bibliotekininkai
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. /Mokymų klasė
V. Trečiokienė
„Sugrįžęs pavasaris‘‘ Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mokinių piešinių paroda. /Vaikų L. Žukauskaitė
literatūros skaitykla.

kaimo

Kaimo

24
1 - 29 d.
1 - 29 d.

2 d.

23 d.

GEGUŽĖ
7 d.

„ Pragiedrulių stebuklas : žemė ir žmonės“. Muziejininko, istoriko Raimundo Guobio (Anykščiai)
fotografijų paroda ir susitikimas su autoriumi. / Galerija „Prie knygų“.
„Vilniaus universiteto bibliotekai – 450“. Literatūros paroda, skirta Nacionalinei bibliotekų
savaitei./Skaitykla
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams.
/ Vaikų literatūros skaitykla.
,,Kartu skaityti gera‘‘: rajono mokinių knygų skaitymo konkurso baigiamasis renginys, skirtas
Tarptautinei vaikų knygos dienai. /VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE skaitykla ir Vaikų literatūros
skaitykla.
Tarptautinei vaikų knygos dienai skirti renginiai rajono bibliotekose
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams
Dembavos bibliotekoje su rašytoja Neringa Tik. / Vaikų literatūros skaitykla.
Lietuvių poezijos skaitymai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei. Iš ciklo „Gyvo žodžio
vakarai“/ Skaitykla.
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai rajono bibliotekose

D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė

Kaimo bibliotekininkai
L. Žukauskaitė
D. Pamerneckytė

Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.

E.Grucienė,
bibliotekininkai
L.Telyčėnienė,
bibliotekininkai

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė.

V. Trečiokienė

,,Paukšteliai čiulba pasakas‘‘ Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuota
vaikų piešinių paroda. /Vaikų literatūros skaitykla.
4 – 30 d.
„Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai“. Dokumentų paroda, skirta Lietuvos Steigiamojo
Seimo šimtmečio metams. / Abonementas.
„Eugenijos Šimkūnaitės fenomenas“. Susitikimas su žurnaliste Daiva Červokiene ir knygos
„Kaip gydo medžiai“ pristatymas. Skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams.
5 - 30 d.
„Žymiai žolininkei atminti“. Literatūros paroda, skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams. /Skaitykla.
5 - 30 d.
„Laisva kaip vėjas“. Tautodailininkės Birutės Dapkienės (Rokiškis) kūrybos darbų paroda, skirta
Tautodailės metams./ Galerija „Prie knygų“.
12 d.
Susitikimas su tautodailininke Birute Dapkiene ir parodos pristatymas./ Skaitykla
6,13, 20, 27d. – ,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams.
11val.
/Vaikų literatūros skaitykla.
14 d.
,,Svečiuose pas Matą Grigonį‘‘ edukacija Beržų progimnazijos moksleiviams. /Vaikų literatūros
skaitykla.
21 d.
„Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams ... kaimo bibliotekoje.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos teikimo šventės renginys
28 d.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams
su rašytoju T. Dirgėla. /Vaikų literatūros skaitykla.
Rajono bibliotekininkų pasitarimas
4 - 29 d.

D. Pamerneckytė

L. Žukauskaitė
V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė
V.Ambraškaitė
R.Bagdonienė
L. Žukauskaitė
E.Grucienė

Kaimo
Kaimo

25
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
BIRŽELIS
4 d.
4 d.

1 - 30 d.
3 - 30 d.
3 - 30 d.

3, 10 d. – 11val.
15 – 19 d.

17 d.

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė.

L.Telyčėnienė,
bibliotekininkai

Kaimo

V. Trečiokienė

,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams
Dembavos bibliotekoje su knygų iliustratore Aušra Kiudulaite. /Vaikų literatūros skaitykla.
Konferencija „Panevėžio rajonas: datos, įvykiai, žmonės“, skirta Panevėžio rajono įkūrimo
70-mečiui. / Skaitykla.
Dokumentų paroda, Panevėžio rajonui – 70. / Rajono savivaldybė.
,,Mano mėgstamiausia pasaka‘‘. Panevėžio Beržų progimnazijos 3b klasės mokinių piešinių
paroda. / Vaikų literatūros skaitykla.
„Panevėžio žydų bendruomenės praeitis“. Kilnojamoji Panevėžio Kraštotyros muziejaus parengta
paroda, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams./ Galerija „Prie knygų“.
„Neskaitantiems minčių – ką skaito kiti“. Negrožinės populiariosios literatūros paroda. / Skaitykla
„Pasaulio atmintis“. Literatūros apžvalga ..... kaimo bibliotekoje, skirta UNESCO Pasaulio
paveldo Lietuvoje metams.
Teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. Skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui.Iš ciklo „Gyvo žodžio vakarai“. / Skaitykla.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams.
/ Vaikų literatūros skaitykla.
Stovyklėlė vaikams „Su vasara“. / Vaikų literatūros skaitykla.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams
su šokio teatru ,,Dansema‘‘. / Vaikų literatūros skaitykla.
,,Apie šaulius riterius ir drakonus Lietuvoje‘‘. Knygos pristatymas ir susitikimas su Norbertu
Černiausku. / Vaikų literatūros skaitykla.

L. Žukauskaitė

„Prarasto pasaulio aidas“. Knygų paroda, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos
metams“. / Abonementas.
„Garsiausia Lietuvos meilės istorija: Žygimantui Augustui ir Barborai Radvilaitei – 500 metų “.
Literatūros paroda. / Skaitykla.
Astos Ulytės (Ramygala) tapybos darbų paroda. / Galerija „Prie knygų“.
,,Mano draugė lapė‘‘. Paroda rašytojui A. De Saint-Exupery atminti. / Vaikų literatūros skaitykla.

D. Skaburskaitė

V. Trečiokienė
V. Trečiokienė
L. Žukauskaitė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
V.Ambraškaitė
L. Žukauskaitė
V.Ambraškaitė

LIEPA
1 – 31 d.
2 - 31 d.
2 - 31 d.
1 - 31 d.
1 - 31 d.
RUGPJŪTIS
6 d.
1 - 31 d.
1 - 31 d.

Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos.
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė.
„Rytdiena atsineša savo duoną: Duonos kepimo papročiai, receptai‘. Literatūros paroda.
/Skaitykla
„Savęs beieškant“. Lukrecijos Dūdienės fotografijų paroda. / Galerija „Prie knygų“.

D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
V. Ambraškaitė,
bibliotekininkai
V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė

Kaimo

26
3 - 31 d.
19, 26 d. – 11val.
25 d.
RUGSĖJIS
3 d.
3 d.
10 d.
1 – 30 d.
3 - 30
3 - 30

Akcijos „Vasara su knyga“ veiklos. /Vaikų literatūros skaitykla.
V. Ambraškaitė
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams / L. Žukauskaitė
Vaikų literatūros skaitykla.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams L. Žukauskaitė
Panevėžio Lėlių vežimo teatre.
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė.

V. Trečiokienė

,,Svečiuose pas Matą Grigonį‘‘ edukacija Panevėžio ,,Vilties‘‘ progimnazijos 2b klasės
moksleiviams. / Vaikų literatūros skaitykla.
Akcijos „Vasara su knyga“ baigiamasis renginys . /Vaikų literatūros skaitykla.
„Didelio gyvenimo nuotrupos“. Literatūros paroda, skirta Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo
metinėms. / Abonementas.
Dokumentų paroda, skirta Kęstučio Virginijaus Henriko Vaičiūno 70 metų sukakčiai. / Skaitykla.
Smilgiečio Kęstučio Vaičiūno jubiliejinė kūrybos darbų paroda ir susitikimas su autoriumi. Skirta
Tautodailės metams./Galerija „Prie knygų“.
Pasaulio atmintis“. Literatūros apžvalga ..... kaimo bibliotekoje, skirta UNESCO Pasaulio paveldo
Lietuvoje metams.
„Nostalgijos dulkės ant juodojo disko“ . Iš ciklo „Klausomės vinilo“ ...bibliotekoje.
Teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui. Iš ciklo „Gyvo žodžio vakarai“. /Skaitykla.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams
... kaimo bibliotekoje.
Rajono bibliotekininkų pasitarimas
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.

L. Žukauskaitė

2, 9, 16, 23, 30 d. – ,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams.
11val.
/ Vaikų literatūros skaitykla.

V. Ambraškaitė
D. Skaburskaitė
V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
D. Pamerneckytė
L. Žukauskaitė
E.Grucienė
L.Telyčėnienė,
bibliotekininkai
L. Žukauskaitė

SPALIS
1-30 d.
1 d.
1-31d.
1 - 30
1 - 30
1 - 30
7 d.

,,Vasaros prisiminimai‘‘ Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotų V. Ambraškaitė
konkursų vaikų piešinių paroda. /Vaikų literatūros skaitykla.
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė.
V. Trečiokienė
,,Po rudenio lapu“. Lopšelio-darželio „Dobilas“ vaikų piešinių paroda. / Vaikų literatūros
skaitykla.
Dokumentų paroda, skirta fotografo Tado Bajarūno 130-osioms gimimo metinėms. / Skaitykla.
„Spalvų kalba“. Ritos Grybienės (Upytė) tapybos darbų paroda. . / Galerija „Prie knygų“.
„Pasaulio paveldas Lietuvoje: Vilniaus istorinis centras“. Literatūros paroda, skirta UNESCO
pasaulio paveldo Lietuvoje metams./ Skaitykla.
Tapybos ir poezijos šventė: Ritos Grybienės tapybos parodos pristatymas . Dalyvauja ir poeziją

L. Žukauskaitė
V. Trečiokienė
D. Pamerneckytė
R. Murmokaitė
D. Pamerneckytė

Kaimo

27
skaito poetas Gediminas Karlauskas. Iš ciklo „Gyvo žodžio vakarai“. / Skaitykla.
12-16 d.

Akcija „Senjorų savaitė“ rajono bibliotekose

7, 14, 21, 28d. – 11 ,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams.
val.
/ Vaikų literatūros skaitykla.
15 d.
„Kai skaitysi – sužinosi“ . „Knygų lagamino“ pristatymas vaikams rajono bibliotekoje.
Seminaras rajono bibliotekininkams
21 d.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto edukaciniai
užsiėmimai vaikams su aktore Justina Žiogaite. / Vaikų literatūros skaitykla.
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
LAPKRITIS
5 d.
2 - 30 d.
3– 30 d.

3– 30 d.

4, 18, 25d. – 11val.
11d.

GRUODIS
3 d.
2-31 d.
2 – 31 d.
2 - 31 d.
2, 9, 16d. – 11val.

Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė

L.Telyčėnienė,
bibliotekininkai
L. Žukauskaitė

kaimo

V. Ambraškaitė
E.Grucienė
L. Žukauskaitė
Ž.Sirvydė
Kaimo bibliotekininkai
V. Trečiokienė

,,Kai viskas nurimsta‘‘ vaikų piešinių paroda. / Vaikų literatūros skaitykla.
L. Žukauskaitė
„Algimanto Aleksandravičiaus Lietuva“. Literatūros paroda, skirta fotografo 60-mečiui ir R. Murmokaitė
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.
D.Pamerneckytė
Šiaurės šalių literatūros savaitė. Renginiai rajono bibliotekose
V.Ambraškaitė
Kaimo bibliotekininkai
Panevėžiečio Raimundo Kaliaso tapybos darbų paroda. / Galerija „Prie knygų“.
D. Pamerneckytė
Teatralizuotas literatūros kūrinių pristatymas. Iš ciklo „Gyvo žodžio vakarai“. / Skaitykla.
D. Pamerneckytė
Pasaulio atmintis“. Literatūros apžvalga ..... kaimo bibliotekoje, skirta UNESCO Pasaulio paveldo D. Pamerneckytė
Lietuvoje metams.
,,Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto užsiėmimai vaikams. L. Žukauskaitė
/ Vaikų literatūros skaitykla.
„Bibliotekos pasaka be sienų: Maminukų akademijos edukacijos“. Projekto baigiamasis renginys L. Žukauskaitė
su ,,Vėjų Teatru‘‘. / Vaikų literatūros skaitykla.
Rajono bibliotekininkų šventė „Ištikimi knygai“
R.Bagdonienė
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.
L.Telyčėnienė,
Kaimo
bibliotekininkai
Panevėžio rajono literatų klubo “Polėkis” susitikimas. / Mokymų klasė

V. Trečiokienė

„Lietuvos žydų kelias“. Literatūros paroda, skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos
metams./Skaitykla.
„Metų knygos rinkimai 2020: įdomiausių kūrinių penketukai“. Knygų paroda. / Abonementas.
,,Robotas ieško peteliškės žiemą‘‘ vaikų piešinių paroda Vytautės Žilinskaitės gimtadieniui
paminėti. /Vaikų literatūros skaitykla.
„Maminukų akademija“. Edukaciniai užsiėmimai vaikams. /Vaikų literatūros skaitykla.

R. Murmokaitė
D. Skaburskaitė
L. Žukauskaitė
L. Žukauskaitė

28
,,Šv. Liucijos rytmetys vaikams‘‘ – ir iš kur atkeliavo ši tradicija. / Vaikų literatūros skaitykla.
Rajono bibliotekininkų pasitarimas
Gyventojų mokymai. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos.

12 d.

,,Knygų Kalėdos“. Akcija rajono bibliotekose

L. Žukauskaitė
E.Grucienė
Ž.Sirvydė
Kaimo bibliotekininkai
R. Karpinskienė, Kaimo
bibliotekininkai

2 Priedas

Eil.
Nr.

Leidiniai ir rankraštiniai darbai

Autorius arba sudarytojas

Data

1.

2021 metų Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorius

V.Trečiokienė

lapkritis

2.
3.

Panevėžio rajono bibliotekos spaudoje 2020 m. bibliografija
Teminis aplankas „2020 m. Tautodailės metai“
Teminis aplankas „Panevėžio rajono žmonės – Lietuvos
Steigiamajame Seime“
Aplankas „Panevėžio rajono garbės pilietis“
Aplankas „2020 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės
premijos laureatas“
Aplankas „Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis ,,Tiltai'' 2020“
Paįstryje
Aplankas „2020 Metų bibliotekininkas“
Leidinys „Karskiškio seniūnijos gyvenamosios vietos.
Administracinis-istorinis žinynas
Krekenavos seniūnijos gyvenamosios vietos.
Administracinis-istorinis žinynas“

V.Trečiokienė
V. Trečiokienė

2020 m.
2020 m.

V. Trečiokienė

2020 m.

V.Trečiokienė

kovas

V.Trečiokienė

birželis

V.Trečiokienė

balandis

V.Trečiokienė

lapkritis

P.Juknevičius

2020 m.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

PARENGĖ:
Direktorės pavaduotoja

Edita Grucienė

