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Įžanga

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK
Septintą veiklos dešimtmetį skaičiuojanti Kauno
apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB) yra
didžiausia šalyje viešoji biblioteka, aptarnaujanti
Lietuvos ir užsienio gyventojus. Čia sukauptas universalus didesnis nei 2 mln. dokumentų fondas,
teikiamos plataus spektro paslaugos. KAVB lankytojai gali naudotis kompiuteriais ir internetu,
lankytis renginiuose, apžiūrėti parodas, dalyvauti
mokymuose.

Prieš gerą dešimtmetį pasiūliusi vartotojams
pirmąją elektroninę paslaugą – internetą ir tinklalapį, šiandien KAVB teikia išplėtotą virtualių
produktų spektrą: kuria elektroninius žinynus,
bibliografijas ir parodas, su vartotojais bendrauja
virtualioje erdvėje, operatyviai pateikia jiems aktualiausią informaciją, kasmet diegia vis naujas elektronines paslaugas.

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev

jos centras. Ji tiria bibliotekų veiklą, rengia metodinius ir informacinius leidinius, dalijasi informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą, organizuoja
bibliotekininkų mokymus ir įgyvendina bendrus
projektus.
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KAVB aktyviai skleidžia informaciją apie Kauno
istorijos ir kultūros paveldą, rengia leidinius.
Didžiulio susidomėjimo ir gausaus žiūrovų antplūdžio sulaukia kultūros renginiai, kurie pritraukia
nemažai sumanių partnerių ir rėmėjų. Įgyvendinami nacionaliniai ir regioninės reikšmės projektai,
kurie mažina skaitmeninę atskirtį, ugdo informacinį raštingumą ir skaitymo kultūrą, skatina sveiką
gyvenimo būdą ir pan.

KAVB – vienintelė tarp viešųjų bibliotekų vykdo
ir nacionalines funkcijas. Ji yra įpareigota saugoti
antrąjį, archyvinį nacionalinės spaudos egzempliorių, kurį kaupia daugiau nei penkiasdešimtmetį,
ir dalyvauti rengiant nacionalinę retrospektyviąją
bibliografiją.
KAVB taip pat yra Kauno regiono (Kauno
ir Marijampolės apskričių) savivaldybių viešųjų
bibliotekų, metodikos, bibliografijos ir informaci-
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1. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai
Siekdama teikti kokybiškas, visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, KAVB daug ir nuosekliai dirba formuodama informacijos išteklius.

KAVB fondus taip pat gausino privatūs
asmenys, autoriai ir leidyklos, dovanoję bibliotekai 6,3 tūkst. įvairių leidinių. 691 dokumentas
buvo gautas 2011 m. pabaigoje vykusios akcijos
„Knygų Kalėdos“ metu.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
1.1 Tradicinių dokumentų
fondas

KAVB, kaip ir kitose šalies viešosiose bibliotekose, 2009–2011 m. labai sumažėjo dokumentų fondas. Teko rinktis įvairesnius leidinius
ir atsisakyti jų gausos. 2012 m. situacija šiek tiek
pagerėjo – dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto skirta 148 tūkst. Lt, t. y. 56% daugiau nei
2011 m. Dokumentams įsigyti taip pat naudotos 2% gyventojų pajamų mokesčio ir projekto
„BiblioHealth“ lėšos: iš viso išleista 151 tūkst. Lt.,
už kuriuos nupirkta 4,6 tūkst. dokumentų (131%
daugiau negu 2011 m.) ir užprenumeruoti 168
periodiniai leidiniai.

2012 m. dokumentų fondas formuotas sėkmingiau nei 2011 m., tačiau 2008 m. lygio nepasiekė,
kai dokumentams įsigyti buvo skiriamos didžiausios lėšos. 2012 m. pab. KAVB lankytojai galėjo
naudotis apie 2 mln. dokumentų (880 tūkst. skirtingų leidinių) fondu.
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Dokumentų fondo formavimas 2008–2012 m.
24789
20306

9984
4906

2008

2009
Gauta iš viso

2650
2010

•• perimant retrospektyvinį dokumentų fondą iš
LNB. 2012 m. baigtas perimti 2001–2006 m.
fondas, kurį sudaro 32 tūkst. dokumentų;
•• komplektuojant Lietuvos leidėjų pateikiamus
nemokamus privalomuosius publikuotus dokumentus. 2012 m. sukaupta 11,3 tūkst. tokių
dokumentų.
Archyvinį spaudos fondą sudaro knygos, serijiniai, kartografijos, vaizdiniai ir spausdintiniai natų
dokumentai. Fondas kasmet auga.

Archyvinis spaudos fondas yra sudėtinė KAVB
dokumentų fondo dalis. Jo pagrindinis tikslas
– išsaugoti ateities kartoms Lietuvos spaudos
dokumentus, suteikiant galimybę juos pažinti jau
Valstybės biudžeto lėšos dokumentams
2008–2012 m. (tūkst. Lt)

Archyvinio spaudos fondo formavimas
2011–2012 m. (vnt.)

414

18604

11550

1.2 Archyvinis spaudos fondas

dabar. Archyvinis spaudos egzempliorius kaupiamas dviem kryptimis:

2001
2011

61289
49289

12670
4634

153

2012

Nupirkta naujų (neįskaitant
prenumeruotos periodikos)

2008

2009

148
80

65

2010

2011

2012

2011

2012
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1. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai
1.3 Elektroninis katalogas
ir informacijos paieškos
duomenų bazės

tiniame kataloge 2012 m. pab. buvo 243 tūkst.
KAVB sukurtų įrašų, iš jų 81 tūkst. originalių,
t. y. pateiktų pirmą arba vienintelį kartą.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev
Nacionalinio bibliografinių duomenų banko
Analizinės bibliografijos duomenų bazė per praėjusius metus papildyta beveik 8 tūkst. įrašų
(straipsnių, publikacijų), 2012 m. pab. joje buvo
79 tūkst. KAVB parengtų įrašų.

aglavžpa solkiev
Sukaupti dokumentai ir juose užfiksuota informacija yra beverčiai, jeigu jų negalima greitai ir
lengvai pasiekti. Vadovaudamasi šia nuostata,
KAVB sistemina informaciją ir kuria įvairias jos
paiešką lengvinančias elektronines duomenų
bazes. Didžiausioje duomenų bazėje – elektroniniame kataloge 2012 m. pab. buvo 244,4 tūkst.
bibliografinių įrašų. Jame atsispindi 27% KAVB
dokumentų fondo.
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Pildydama elektroninį katalogą, KAVB aktyviai
dalyvauja kuriant Lietuvos integralios bibliotekų
informacijos sistemą (toliau – LIBIS). LIBIS suves-

KAVB kartu su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo (toliau – LNB), Vilniaus universiteto ir
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekomis rengia Nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją. Jos tikslas – analitiškai aprašyti Lietuvoje
lietuvių kalba leistus laikraščius, žurnalų ir tęstinių
leidinių publikacijas, išliekamąją vertę turinčias
korespondencijas ir žinutes, užsienio autorių
kūrinius bei straipsnių vertimus. Šiai bibliografijai
2012 m. KAVB pateikė 4,1 tūkst. įrašų.

KAVB taip pat kuria Publikacijų apie Kauną
duomenų bazę, kurioje atsispindi ne tik bibliografiniai įrašai, bet ir dokumentai ar jų dalys: retos
nuotraukos, planai, straipsnių ištraukos, knygų
turiniai ir kt.

1.4 Elektroniniai dokumentai
2012 m., pasinaudojus valstybės parama Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos nariams, buvo
prenumeruojamos 23 duomenų bazės (4 Lietuvos
ir 19 užsienio), prieinamos visiems lankytojams
per KAVB kompiuterinį tinklą. Šiose duomenų
bazėse galima rasti elektroninių žurnalų straipsnių, jų santraukų, konferencijų medžiagos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų taikymo praktikos,
tam tikrų elektroninių knygų kolekcijų.

KAVB yra viena produktyviausių šalies bibliotekų, atskleidžiančių informacijos turinį ir skelbiančių jį LIBIS vartotojų informavimo sistemose.
Ji yra antra pagal suvestiniam katalogui pateiktų
įrašų skaičių (po LNB) ir vienintelė viešoji biblioteka, dalyvaujanti kuriant Autoritetinių įrašų
duomenų bazę bei įrašus nacionalinei retrospektyviajai bibliografijai.
Akcija „Knygų Kalėdos“

Žurnalai sveikatos tematika
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2. Krašto informacijos sisteminimas ir populiarinimas
KAVB ypač aktyviai skleidžia informaciją apie
Kauno miesto ir krašto istoriją bei kultūrą. Įgyvendintas ne vienas unikaliems miesto bruožams
atskleisti skirtas projektas, organizuojama nemažai
renginių, kuriami elektroniniai žinynai, parodos
ir bibliografijos.

lėmis: „Operos solistas Antanas Kučingis“,
„Kompozitorius Vladas Švedas“ ir „Aktorius
Algimantas Masiulis“. Iš viso joje galima rasti
11 bibliografijų.
•• Parengta ir išleista knyga „Stasys Santvaras: bibliografijos rodyklė (1921–2010)“. Jos leidimą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
•• Parengta aktoriaus Algimanto Masiulio gyvenimo ir kūrybos bibliografijos rodyklė, publikuojama knygoje „Algimantas Masiulis: siela po
teutonų riterio šarvais: prisiminimai, pokalbiai,
laiškai“ (knygą ir rodyklę sudarė KAVB Meno
leidinių skyriaus darbuotoja E. Markevičiūtė).
•• Parengta kultūros veikėjos Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir veiklos bibliografijos rodyklė (sudarė KAVB Meno leidinių skyriaus darbuotoja S. Jomantienė), publikuojama
knygoje „Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai“.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
2.1 Elektroniniai žinynai
ir bibliografijos
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2012 m. buvo sistemingai pildomi elektroniniai
žinynai, supažindinantys su miesto istorija, čia
gyvenusiais ar dirbusiais žymiais asmenimis, menininkais. Sudarytos kelios bibliografijos rodyklės:
•• Elektroniniame žinyne „Kaunas: datos ir faktai“
2012 m. pab. buvo pateiktos 472 datos ir 1133
jų iliustracijos. Kauno vaizdų galerijoje – 219
vaizdų (graviūrų, atvirukų, fotografijų). Žinynas
verčiamas į anglų ir vokiečių kalbas.
•• Elektroniniame žinyne „Žymūs Kauno žmonės:
atminimo įamžinimas“ 2012 m. pab. buvo pristatomas 351 asmuo ir 1005 juos įamžinantys
objektai (640 vaizdų).
•• Kauno ikonografijos skaitmeninis archyvas
2012 m. papildytas 612 vaizdų.
•• Bibliografijos rodyklė „Kauno menininkų bibliografijos“ 2012 m. papildyta 3 naujomis rodyk-

2.2 Virtualios parodos
2012 m. parengta nemažai virtualių parodų,
kuriose atsiskleidžia įvairūs Kauno miesto istorijos
ir Kaune gyvenusių asmenų tyrinėjimai:
•• Kauno miesto dvarai ir dvareliai
•• Senieji Kauno pastatai – sveikatos apsaugos
istorijos liudininkai

Bibliotekos rengiami elektroniniai žinynai
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2. Krašto informacijos sisteminimas ir populiarinimas
•• Kauno dramos teatro pastatų istorija
•• Emigracijos biurai ir kontoros Kaune 1920–
1940 m.
•• Vaistinių preparatų gamyba Kaune 1918–
1940 m.
•• Kosmetikos ir parfumerijos pramonė Kaune
1918–1940 m.
•• Radijo aparatų gamyba ir prekyba Kaune 1924–
1940 m.
•• Maironis muzikos erdvėje
•• Dailininką Rimtą Kalpoką (1908–1990) prisimenant

pristatyti keliose kategorijose: „Kauno siela“,
„Asmenybė, garsinanti Kauną“, „Žinomiausias
pasaulio kaunietis (užsienio kaunietis)“, „Įvykis,
projektas, garsinantis Kauną“, „Idėja, garsinanti
Kauną“. Straipsniai apie „Kauno rinktinių“ nominantus buvo skelbiami balandžio–birželio mėn.
http://www.15min.lt.
Lietuvių literatūros klasiko Maironio 150-osios
gimimo metinės pažymėtos bendru KAVB ir Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus projektu „Santaka“: skambėjo poeto eilės, lietuvių
kompozitorių kūriniai, pristatyta virtuali paroda
„Maironis muzikos erdvėje“.

Kultūros rėmimo fondo finansuojamas tęstinis
projektas „Auksinis laureatų ruduo“ skatina kultūrinius-literatūrinius mainus tarp regionų. Renginių lankytojai susipažino su naujausiomis lietuvių
literatūros tendencijomis: kauniečiai – su įvairių
Lietuvos regionų rašytojų kūryba, o kitų Kauno
regiono miestų (Jonavos, Raseinių, Kėdainių)
gyventojai – su Kauno rašytojų kūryba.

2.3 Projektai ir partnerystė

KAVB ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų bendras tęstinis projektas „Lietuvos ikarai:
istorinis žvilgsnis į karo aviaciją“ supažindino su

2012 m. startavo dar vienas Kultūros rėmimo
fondo finansuotas projektas „Įsikūrę prie
Nemuno“. To paties pavadinimo kilnojamoji

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
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Kauno miesto ir krašto istoriją populiarino
įvairūs edukaciniai ir kultūriniai projektai, rengti
ir įgyvendinti kartu su partneriais. Ieškant informacijos ir įdomios iliustracinės medžiagos, labai
pravertė kolekcininkų, leidusių naudotis asmeniniais dokumentų, atvirukų ir fotografijų rinkiniais,
pagalba.

Lietuvos karo aviacijos istorija. Pristatytas V. Martinkaus istorinis romanas „Žemaičio garlėkys“,
kilnojamoji paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“. Šventinę nuotaiką kūrė Karinių oro pajėgų
orkestras.

Kartu su AB „Volfas Engelman“ įgyvendintas
tęstinis švietėjiškas projektas „Kauno rinktiniai“
(pirmoji dalis „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“,
partneriai Vytauto Didžiojo universitetas, savaitraštis „15 min“). Kauną garsinantys pasiekimai
Projekto „Santaka“ renginys Šakiuose

Parodos „Įsikūrę prie Nemuno“ ekspozicija
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2. Krašto informacijos sisteminimas ir populiarinimas
paroda pristato 25 valstybingumo ir kultūros
istorijai svarbius, dabartinėse Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijose įsikūrusius panemunės
miestus ir miestelius. Šalia ikonografinės medžiagos pateikiama trumpa kiekvienos gyvenvietės
istorija, herbas, prisimenami ten gyvenę žymūs
žmonės. Paroda pristatyta Kaune ir Prienuose.

„Kaip biblioteka gali populiarinti savo miestą?“
KAVB pristatė jos įvairiais metais rengtus Kauno
miesto istoriją ir kultūros paveldą populiarinančius
leidinius, el. žinynus, projektus.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
KAVB parodos eksponuojamos ir netradicinėse
erdvėse. Prekybos centro „Maxima“ (Pramonės
pr.). lankytojai jau susipažino su „Laisvės alėjos
metamorfozėmis“, daugiau parodų čia tikimasi
surengti 2013 metais.

2102

Puikią progą bibliotekoms pasidalyti sukaupta
patirtimi suteikė 13-osios tarptautinės Vilniaus
knygų mugės organizatoriai. Lietuvos parodų ir
kongresų centre LITEXPO vykusiame renginyje

KAVB renginys „Kaip biblioteka gali populiarinti savo miestą?“
Vilniaus knygų mugėje

Parodos „Įsikūrę prie Nemuno“ pristatymas KAVB YouTube svetainėje

Parodos „Įsikūrę prie Nemuno“ pristatymas KAVB
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3. Kultūros paveldo saugojimas ir sklaida
KAVB saugo ir intensyviai tyrinėja spaudos ir
rankraštinį paveldą, ieško naujų jo pristatymo
ir populiarinimo būdų, sudaro sąlygas naudotis
dokumentais virtualioje erdvėje. KAVB taip pat yra
antroji šalies biblioteka, sauganti Lietuvos spaudos
(nuo 1905 m.) archyvinį egzempliorių.

juose saugomos knygos. 2012 m. buvo renkama
medžiaga pagalbinėms rodyklėms: formuluojamos antraštės, atrenkami asmenvardžiai, leidėjų
bei spaustuvininkų vardai, knygų savininkų, institucijų pavadinimai.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK
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aglavžpa solkiev
3.1 Sklaida ir edukacija

2012 m. Senųjų ir retų spaudinių skyrius
parengė 10 parodų, pristatančių įvairių sričių
(emigracijos biurų, radijo aparatų gamybos ir
prekybos, vaistinių preparatų gamybos, kosmetikos ir parfumerijos, tabako pramonės) tarpukario Kauno verslo paveldo objektus. Eksponuoti
leidiniai iš skyriaus fondų ir archyvinių dokumentų kopijos iš Kauno apskrities archyvo, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus.
Daugumą parodų galima pamatyti ir virtualioje
erdvėje http://knyga.kvb.lt/.
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Saugoti spaudinius ir kitus dokumentus – svarbi
visų KAVB padalinių užduotis. Seniausius ir vertingiausius kultūros paveldo dokumentus saugo bei
tyrinėja Senųjų ir retų spaudinių skyrius.

Skyriaus darbuotojai rengia katalogą „XVII a.
knygos Kauno bibliotekose“, kuriame registruojamos KAVB ir kitose miesto bibliotekose ar muzie-

Pernai taip pat buvo surengtos 3 „Vieno leidinio parodos“, supažindinusios su Senųjų ir retų
spaudinių skyriuje saugomais dokumentais:

•• „Amerikos lietuvių dramaturgas Vincas Nagornoski“ (rankraštis, 1939);
•• „Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės etmonų gyvenimai“ (leidinys
„Žywoty hetmanow Krolestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego“);
•• „V. A. Rotkirch „Lietuvių pagonybės apybraižos“.
Edukacinis užsiėmimas Senųjų spaudinių skyriuje

Senųjų spaudinių fondas

9

3. Kultūros paveldo saugojimas ir sklaida
Senųjų ir retų spaudinių skyriuje veikianti Senųjų
spaudinių ekspozicija iliustruoja XV–XIX a. knygos
istoriją. 2012 m. ją apžiūrėjo 375 lankytojai.

KAVB dalyvavo projekte „Virtualios elektroninio
paveldo sistemos plėtra“ (2010–2012 m.). Projekto metu bibliotekoje įrengtos skaitmeninimo
patalpos, įsigyta reikalinga įranga ir parengti specialistai, į elektroninę erdvę įkelta apie 4 tūkst.
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, t. y.
12,7% daugiau, negu buvo numatyta projekto
veiklose.

:ak:eatkoeitlo
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Skyriuje vyksta ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai. 2012 m. surengti edukaciniai mokymai
„Senoji knyga internete“, kuriuos lankė 20 įvairaus
amžiaus dalyvių. Jie susipažino su skaitmeniniu
kultūros paveldu, el. paslaugomis ir šiuolaikinėmis
paieškos technologijomis. 75 KAVB darbuotojai
dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose
dokumentų restauravimui-konservavimui ir dokumentavimui.

aglavžpa solkiev
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3.2 Skaitmeninimas

Siekiant pateikti daugiau rašytinio kultūros paveldo dokumentų elektroninėje erdvėje,

Senųjų spaudinių ekspozicija

Tarpukario leidiniai – suskaitmeninti ir pateikti el. erdvėje
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4. Lankytojų užimtumas ir laisvalaikis
KAVB paslaugomis 2012 m. pasinaudojo 18 tūkst.
registruotų vartotojų, kasdien apsilanko apie 600
lankytojų. Populiariausia paslauga – leidinių skolinimas į namus. Bibliotekoje taip pat galima naudotis
kompiuteriais ir internetu, lankytis renginiuose,
apžiūrėti parodas, dalyvauti mokymuose.

iš kitų bibliotekų užsakyti 62 dokumentai (52
iš Lietuvos ir 10 iš užsienio bibliotekų);
•• atsakyta į 31 tūkst. informacinių užklausų,
iš kurių 503 atsakytos pasinaudojant elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis;
•• surengti 87 kultūros ir edukaciniai renginiai,
parengtos 94 parodos;
•• vartotojų mokymų (neįskaitant mokymų naudotis kompiuteriu, atlikti paiešką internete, DB)
trukmė – 81 val.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
4.1 Pagrindiniai aptarnavimo
rodikliai

2102

Lankytojus aptarnauja 10 KAVB padalinių,
kuriuose galima skaityti vietoje ir skolintis leidinius į namus, atlikti informacijos paiešką, naudotis viešąja interneto prieiga, dalyvauti įvairiuose
mokymuose ir pristatymuose. Vartotojams skirta
261 darbo vieta, iš kurių 66 kompiuterizuotos.

4.2 Sveikos gyvensenos
propagavimas

2012 m. ypatingas dėmesys skirtas vyresnio
amžiaus žmonėms – įgyvendintas programos

Pagrindiniai 2012 m. KAVB vartotojų aptarnavimo rezultatai:

EIFL-PLIP (Elektroninė informacija bibliotekose –
Viešųjų bibliotekų inovacijų programa) projektas „BiblioHealth“. Projekto metu siekta skleisti
patikimą sveikatos informaciją vyresnio amžiaus
žmonėms ir pagerinti jos prieinamumą KAVB bei
Kauno regiono bibliotekose. Bendradarbiaujant
su medikais, psichologais, žiniasklaidos atstovais
ir jogos specialistais, įgyvendintos įvairios projekto
veiklos.
KAVB, Birštono, Jonavos ir Vilkaviškio rajonų
viešosioms bibliotekoms nupirkta 51 populiarios
medicinos tematikos ir sveiką gyvenseną propaguojanti knyga, sudarytas elektroninis sveikatos
nuorodų katalogas. Organizuoti mokymai „Sveikatos informacija visuomenei“ lankytojus aptarnaujantiems bibliotekų darbuotojams, kurie savo
ruožtu vėliau vedė mokymus 3 vyresnio amžiaus

•• apsilankė 173 tūkst. lankytojų, iš kurių 5,3 tūkst.
renginiuose;
•• lankytojams išduota 808 tūkst. dokumentų,
iš kurių 331 tūkst. paskolinta į namus (paslauga
pasinaudojo 18 tūkst. registruotų vartotojų);
•• vartotojai iš 20 Lietuvos bibliotekų pasinaudojo
dokumentų tarpbibliotekinio skolinimosi paslauga,
jiems išduoti 404 dokumentai; KAVB lankytojams
Susitikimas su gydytojais J. ir D. Vasiliauskais Birštone. Projektas „BiblioHealth“

Bibliotekoje lankosi daug studentų
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4. Lankytojų užimtumas ir laisvalaikis
žmonių grupėms (21 asmuo). Jie apmokyti ieškoti
informacijos sveikatos klausimais internete, pasinaudoti el. registracija pas gydytoją ir pan.

Mažieji KAVB lankytojai išklausė paskaitų ciklą
„Saugesnio interneto akademija“, mokėsi saugiai
naudotis internetu ir išvengti galimų jo grėsmių.
Paaugliai ir jaunimas buvo kviečiami į renginį
„Pecha Kucha“ ir skatinami patraukliai pristatyti
savo kūrybinius sumanymus. Šie renginiai organizuoti bendradarbiaujant su TEO LT, AB.

paskaitos: „Brolių Grimų pasakų pasaulis“ (lektorė
J. Zarchi), „Vokiečių rašytojo H. Hesės gyvenimas
ir kūryba“, „Rudolfas Šteineris – filosofas, antroposofijos pradininkas, Valdorfo mokyklos įkūrėjas.
Šteinerio pedagoginės idėjos ir reformų pedagogika“ (lektorius VDU Humanitarinių mokslų
fakulteto magistrantas Ž. Vareikis).

Nepamiršti ir suaugusieji: prisiminti advento
tradicijas kvietė „Žolinukų“ kūrybinių dirbtuvių
vadovė dailininkė G. Giedraitienė, toliau vyko
2011 m. rudenį pradėtas skaityti paskaitų ciklas
„Kraštovaizdžio architektūros pradžiamokslis“ (lektorė kraštovaizdžio architektė A. Daubarienė).

Savo ruožtu Vokiškų diskusijų klubas organizavo 9 renginius (paskaitas, diskusijas, parodas,
pažintines išvykas), Skaitytojų klubas – 8 susitikimus su rašytojais.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

Projekto metu taip pat surengti 8 susitikimai
su medikais ir sveiką gyvenseną propaguojančiais knygų autoriais. Kartu su Vytauto Didžiojo
universitetu organizuota konferencija „Senėjimas
ir psichikos sveikata“, skirta senyvo amžiaus
žmonių psichinės sveikatos palaikymui ir jų slauga
besirūpinantiems specialistams.

aglavžpa solkiev
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4.3 Kultūros renginiai
ir skaitymo skatinimas

2012 m. didžioji dalis kultūros renginių ir informacinių, edukacinių bei skaitymo skatinimo programų buvo skirta vaikams ir jaunimui. Tai ne
tik knygų pristatymai, bet ir didelio susidomėjimo sulaukusios kūrybinės dirbtuvės vaikams
„Mano knyga Maironiui“, „Žolynų knyga“ ir kt.
Jaunimas galėjo dalyvauti „Forum teatro dirbtuvėse“, kurias biblioteka organizavo kartu su
partneriu VšĮ „A. C. Patria“. Loginį mastymą,
greitą sprendimų priėmimą, darbą komandoje
vaikai ir jaunimas lavino Stalo žaidimų popietėse.
Įvyko 24 žaidimų popietės su partnerio „Hobby
Shop“ žaidimais.

Žmonėms su negalia (silpnaregiams ir neregiams) parengta informacijos apie Kauną sklaidos
programa „Kaunas nuo ištakų iki šių dienų“.

Vokiškai kalbantiems ir Vokietijos kultūra besidomintiems KAVB lankytojams buvo skaitomos

Adventinės kūrybinės dirbtuvės „Žolinukai“

Kūrybinis rytmetis vaikams su lėlių teatro aktorė Karolina Žernyte
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4. Lankytojų užimtumas ir laisvalaikis
4.4 Tyrimai ir veiklos
tobulinimas

Partnerio teisėmis dalyvauta LNB organizuotose
savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimuose:

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK
•• vadovaujantis tyrimo „Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos panaudojimas ir jos perspektyvos Lietuvos Respublikos viešosiose bibliotekose“ metodika, atliktas analogiškas tyrimas
Kauno ir Marijampolės apskričių viešosiose
bibliotekose. Tyrimo organizatoriams pateiktą
ataskaitą numatoma publikuoti leidinyje „Šiandien aktualu“;
•• vadovaujantis tyrimo „Lietuvos autorių originalios grožinės literatūros, išleistos 2011 m., įsigijimas ir panaudojimas viešosiose bibliotekose“
metodika, atliktas analogiškas tyrimas Kauno ir
Marijampolės apskričių viešosiose bibliotekose.
Ataskaita pateikta tyrimo organizatoriams.

atiaksata solkiev

2012 m. KAVB nemažai dėmesio skyrė lankytojų aptarnavimui Kauno mieste ir regione analizuoti. Atlikti šie tyrimai:

aglavžpa solkiev
•• „Vaikai – Kauno miesto viešųjų bibliotekų skaitytojai“. Tikslas – nustatyti vaikų sutelktumo
ir aptarnavimo mastus KAVB Vaikų literatūros
skyriuje ir Kauno miesto savivaldybės Vinco
Kudirkos viešojoje bibliotekoje;
•• „Mokinių ir studentų aptarnavimo ir paslaugų
teikimo išteklių Kauno miesto viešosiose,
mokyklų ir akademinėse bibliotekose situacija
bei kaita“ (pradėti tirti surinkti duomenys).
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Kūrybinės dirbtuvės „Mano knyga Maironiui“ Kauno paveikslų galerijoje

2012 m. pradžioje užbaigta kelerius metus
trukusi uždarų fondų pertvarkymo į atvirus programa. Atvirame Grožinės literatūros fonde lankytojai gali savarankiškai rinktis knygas, jas skolintis
ir grąžinti savitarnos įrenginiu (RFID technologija).
Pradėtas pertvarkyti informacinių bibliografinių
paslaugų teikimas. Kortelių katalogai ir informacinių dokumentų fondas perkelti į buvusias Grožinės literatūros abonemento patalpas, čia įrengtos
darbo vietos bibliografams, atsakoma į lankytojų
užklausas, konsultuojama.

Šveicarų menininkų kūrybos takais Kauno Pažaislio vienuolyne
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5. Elektroninės paslaugos
2012 m. KAVB virtualių vartotojų skaičius išaugo
10,3% ir siekė 319 tūkst. Virtualūs vartotojai gali
naudotis KAVB elektroniniais produktais, nuotoliniu būdu ieškoti, užsisakyti ar rezervuoti leidinius, pateikti elektronines užklausas ir bendrauti
virtualioje erdvėje. Tarp kitų KAVB elektroninių
paslaugų galima paminėti duomenų bazes ir interneto prieigą.

dokumentų išduoties. Populiarumo neprarado
ir dokumentų rezervavimo paslauga: rezervuota
12 tūkst. leidinių (2,5 tūkst. skirtingų pavadinimų). Atlikti informacijos paiešką ir užsakyti
dokumentus iš KAVB fondų taip pat galima bibliotekoje esančiais kompiuteriais ir juose įdiegta
OPAC programa. 2012 m. vartotojai atliko
145,7 tūkst. paieškų.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
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5.1 Internetinė svetainė
ir socialiniai tinklai

2012 m. startavo ketvirtoji KAVB internetinės
svetainės www.kvb.lt versija. Naujos struktūros ir
dizaino internetinė svetainė yra pritaikyta naudotis mobiliaisiais įrenginiais ir neįgaliesiems (įdiegta
speciali programinė įranga akliesiems ir silpnaregiams, sugeneruotas QR kodas). Atnaujintoje
svetainėje vartotojams pateikiama diferencijuota
informacija, turinys sistemingai verčiamas į anglų
kalbą.
2012 m. nutolę vartotojai KAVB elektroniniame
kataloge peržiūrėjo 78% daugiau įrašų ir atsisiuntė 6 kartus daugiau pilno teksto dokumentų
(dokumentų turiniai, publikacijos ir pan.) nei
ankstesniaisiais metais. Nuotoliniai dokumentų
užsakymai sudarė 5,5% visos praėjusiųjų metų

Vis populiaresnės tarp virtualių vartotojų
tampa saityno 2.0. paslaugos. KAVB tinklaraštyje „Būkime įdomūs sau ir kitiems“ skelbiama
informacija domėjosi 16 tūkst. lankytojų. KAVB
profilis Facebook’e pastaraisiais metais sulaukė
14%, Skaitytojų klubo profilis – 28% daugiau
sekėjų. Sukurtos naujos paskyros socialiniuose
tinkluose: Senųjų ir retų spaudinių skyriaus
profilis Facebook’e, KAVB profilis Twitter’yje.
Virtualūs lankytojai 2010–2012 m.
318756

289020
279564

2010

2011

2012
Atnaujinta KAVB internetinė svetainė
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5. Elektroninės paslaugos
KAVB užsiregistravusi nuorodų (Delicious) ir vaizdo
įrašų (YouTube) dalijimosi svetainėse; čia ji keičiasi
informacija ir sukurtais produktais.

tuviškų populiariausia „Infolex. Praktika ir integruota teisės aktų paieška” (atlikta 11,6 tūkst.
paieškų). KAVB jau trečius metus iš eilės sulaukia
INFOLEX padėkos už lietuviškos teisinės informacijos sklaidą Kauno regione.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
5.2 Duomenų bazės

KAVB elektroninių paslaugų plėtrai turėjo įtakos
prenumeruojamų duomenų bazių pasiūla ir šios
paslaugos teikimo sklaida. Lankytojams suteikiama galimybė jungtis prie 23 prenumeruojamų
duomenų bazių – 4 Lietuvos ir 19 užsienio, nemokamai testuotos 24 duomenų bazės. Asmenims,
norintiems jomis naudotis namuose ar kitais ne
bibliotekoje esančiais kompiuteriais, suteikiami
asmeniniai slaptažodžiai.

2012 m. Kauno regiono viešosiose bibliotekose
atlikta anketinė apklausa „Vartotojų mokymas
naudotis prenumeruojamomis duomenų
bazėmis“. Remiantis gautais rezultatais parengta
mokymo programa bibliotekų darbuotojams
„Prenumeruojamų duomenų bazių paieškos galimybės, naujos funkcijos“. Skatinant vartotojus
ir darbuotojus naudotis duomenų bazėmis kaip
vienu naujausių informacijos šaltiniu, buvo organizuojami įvairūs pristatymai, mokymai, rengiamos
duomenų bazių apžvalgos ir virtualūs naudojimosi
vadovai.
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Populiariausia užsienio duomenų bazė – EBSCO
DB paketas (atlikta 44,8 tūkst. paieškų). Tarp lie-

5.3 Kompiuterinės darbo vietos
ir interneto prieiga
KAVB lankytojai gali naudotis elektroninėmis
paslaugomis bibliotekoje įrengtose kompiuterinėse darbo vietose. 2012 m. pab. buvo 66 kompiuterinės darbo vietos, iš jų 10 viešosios interneto
prieigos ir 21 mokymo klasės vietų. 2012 m. prie
interneto prisijungta 26 tūkst. kartų. Lankytojai,
atsinešę asmeninius kompiuterius, galėjo naudotis ir nemokama bevielio interneto paslauga.
Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“
(2008–2012 m.) KAVB įrengti viešosios interneto prieigos taškai. Net skaitytojo pažymėjimo
neturintys lankytojai čia gali nemokamai naršyti
internete, konsultuotis su darbuotoju. Per ketve-

Duomenų bazių panauda 2011–2012 m.
16 801

Peržiūrėta
įrašų

14 429
57 931

Atlikta
paieškų
Vartotojų
prisijungimai

53 664
2 261
2416
2012

2011
Kompiuterinė darbo vieta informacijos paieškai

Duomenų bazių pristatymas Kauno rajono viešosios bibliotekos specialistams
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rius projekto įgyvendinimo metus šia paslauga
pasinaudojo apie 4 tūkst. unikalių vartotojų, prisijungusių daugiau nei 48 tūkst. kartų. Viešoji
interneto prieiga veikia beveik visose Kauno
regiono viešosiose bibliotekose (miestuose
ir kaimuose).

KAVB, Radastų g. 2 pastate, yra 3 savitarnos
įrenginiai: dokumentų grąžinimo visą parą įrenginys (prie tarnybinio įėjimo) ir 2 išdavimo/grąžinimo
įrenginiai (aptarnavimo vietose Grožinė literatūra,
Humanitarinė literatūra).

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
2012 m. pr. KAVB dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklų poveikio vertinime. Jo
metu atlikta Kauno regiono viešųjų bibliotekų
viešosios interneto prieigos vartotojų apklausa.
Gauti rezultatai pristatyti mokomajame seminare
bibliotekininkams „Viešųjų bibliotekų poveikio
vertinimo stiprinimas“.

Šie įrenginiai buvo intensyviausiai naudojami
aptarnavimo vietoje Grožinė literatūra; čia lankytojai savarankiškai į namus pasiskolino 6,4 tūkst.
knygų (7,3% išduotų aptarnavimo vietoje),
grąžino 7,6 tūkst.
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5.4 Savitarnos įrenginiai

Kita svarbi KAVB elektroninių paslaugų plėtros
kryptis – bibliotekos pasiekiamumas visą parą
7 dienas per savaitę. Dalyvaujant projekte „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams
ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“, įdiegtos leidinių skolinimo/grąžinimo savitarnos technologijos. Pritaikius radijo
dažnio identifikavimo (RFID) ir elektromagnetinę
(EM) technologijas, KAVB lankytojai gali savarankiškai grąžinti pasiskolintus leidinius bibliotekos
ne darbo valandomis.

Leidinių skolinimo-grąžinimo savitarnos įrenginys KAVB

Aptarnavimo vietoje Grožinė literatūra
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6. Besimokanti ir ugdanti biblioteka
Neatsiejama KAVB veiklos dalis yra mokymosi
visą gyvenimą skatinimas, kompiuterinio raštingumo ir gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis ugdymas. KAVB darbuotojai nuolat
kelia savo kompetencijas ir gali teikti profesionalias
neformaliojo ugdymo paslaugas.

kompetencijų, pradėjo sistemingai vesti gyventojų
mokymus grupėse ir individuliai, konsultuoti, kaip
naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroniniais informacijos ištekliais.

:ak:eatkoeitlo
biblbijbošijeoišvesiveistieriktsirpkaspoanuoanKuaK

atiaksata solkiev

aglavžpa solkiev
6.1 Lankytojų ir gyventojų mokymas

Mokymų temos: darbo su kompiuteriu pagrindai,
naudojimosi internetu pradmenys, paieška ir bendravimas internete, el. bankininkystės paslaugos,
saityno 2.0 priemonių panaudojimas, kuriant tinklaraščius ir Facebook paskyras. Per ketverius projekto
įgyvendinimo metus grupėse apmokyti 863, individualiai – 329 gyventojai, suteikta 6550 konsultacijų.
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2008–2012 m. KAVB dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai“, turėjusiame didelės įtakos
efektyviam gyventojų informacinių gebėjimų
ugdymui. Tuo laikotarpiu buvo įkurtas Kauno
regiono mokymo centras su 21 kompiuterizuota
darbo vieta ir naujausia kompiuterine technika.
KAVB darbuotojai, įgiję reikiamų androgogikos
Gyventojų mokymo rezultatai
2008–2012 m.
1 289

186
863

100

6 550

329
Mokymai
grupėse

Individualūs
mokymai

Gyventojų skaičius 2008-2011 m.

Konsultacijos
Gyventojų skaičius 2012 m.

2012 m. naudojimosi informacinėmis technologijomis gebėjimai taip pat ugdyti paskaitose vaikams „Saugesnio interneto akademija“,
„E. įgūdžių savaitės 2012“ renginiuose, projekto
„BiblioHealth“ kompiuterinio raštingumo mokymuose vyresnio amžiaus žmonėms ir t. t. Iš viso
apmokyta ir konsultuota per 4,9 tūkst. gyventojų
ir KAVB lankytojų.
Kitose KAVB edukacinėse programose ir mokymuose dalyvavo 2,5 tūkst. lankytojų. 71 ekskursijos
dalyviai supažindinti su KAVB teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis ieškoti informacijos įvairiuose
elektroniniuose ištekliuose. Tokiu būdu organizuojant informacinius, edukacinius ir mokymosi visą
gyvenimą renginius, gyventojai skatinami naudotis
e. valdžios siūlomomis elektroninėmis paslaugomis.
Kompiuterinio raštingumo mokymai senjorams
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6. Besimokanti ir ugdanti biblioteka
6.2 Bibliotekų darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

alistai. Daugiausia mokymų organizuota įgyvendinant projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“.
Jie vyko KAVB ir Kauno regiono viešosiose bibliotekose.

:ak:eatkoeitlo
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atiaksata solkiev

2012 m. bibliotekų darbuotojų kvalifikacija
tobulinta keliomis kryptimis: įgyvendinant projektą „Bibliotekų specialistų mokymai“ (kartu su
LNB), užbaigiant projekto „Bibliotekos pažangai“
mokymų veiklas (2012 m. I ketv.), vykstant skaityti
paskaitų (pranešimų) į Kauno regiono bibliotekas,
organizuojant vidines mokymų veiklas KAVB ir
dalijantis profesine Lietuvos bei užsienio kolegų
patirtimi.

aglavžpa solkiev

KAVB internetinės svetainės rubrikoje „Regiono
bibliotekoms“ paskelbus siūlomas kvalifikacijos
tobulinimo programas ir įgyvendinamus projektus, kolegos iš Kauno regiono užsisakė 6 seminarus, kuriuos išklausė 104 darbuotojai. Seminarai
buvo skirti skaitymui skatinti, virtualioms parodoms rengti ir kraštotyrai. Iš viso 2012 m. įvairių
formų mokymuose kvalifikaciją kėlė 419 specialistų, t. y. net 73% Kauno regiono bibliotekininkų.

2102

2012 m. KAVB pradėjo intensyvias Kauno
regiono viešųjų bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas: surengė 17 mokymų,
kuriuose profesinius įgūdžius tobulino 292 speci-

KAVB atstovės Pasaulio bibliotekų ir informacijos kongrese IFLA, Suomijoje

2012 m. pab. Kauno regiono viešųjų bibliotekų
specialistams taip pat surengta konferencija „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: atstovavimas

Kauno regiono mokymo centras

tradicinėje ir virtualioje erdvėse“. Joje apžvelgti
naujoviškos viešosios bibliotekos iššūkiai ir galimybės, akcentuota atstovavimo svarba, apibrėžtos
viešųjų ryšių veiklos stiprinimo perspektyvos ir
elektroninių paslaugų plėtros kryptys. Konferencijoje pranešimus skaitė 19 lektorių (iš jų 4 KAVB
darbuotojai), dalyvavo 112 specialistų.
Kvalifikacijos kėlimas, profesinių įgūdžių tobulinimas labai svarbus ir KAVB specialistams. 2012 m.
kvalifikaciją kėlė 76 darbuotojai. Jie 355 kartus
dalyvavo įvairiuose mokymuose: 22 mokymai
vyko KAVB, 32 – kitose Lietuvos institucijose,
9 – užsienio šalių institucijose. Iš viso KAVB specialistų mokymams buvo skirta 2719 akad. val.
Darbuotojai taip pat aktyviai dalyvavo Lietuvoje ir
užsienyje vykusiose konferencijose, kuriose skaitė
9 bibliotekų veiklą populiarinančius pranešimus.

Konferencija „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: atstovavimas tradicinėje
ir virtualioje erdvėse“ YouTube svetainėje
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7. Atstovavimas ir partnerystė
Metai iš metų KAVB veikla vis geriau matoma
visuomenėje. Nuolatiniai ir nauji bibliotekos partneriai aktyviai dalyvauja jos vykdomuose projektuose, akcijose, Nacionalinės bibliotekų savaitės
renginiuose. Atstovavimas tampa neatsiejama
KAVB veiklos sritimi, padedančia kurti naują įvaizdį
ir keisti visuomenės požiūrį.

Kartu su TEO LT, AB įgyvendintas reikšmingas
projektas – „Analoginės antžeminės televizijos
išjungimas: kaip pasirengti skaitmeninei TV?“,
padėjęs Kauno regiono bendruomenei pasirengti
perėjimui nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos, skatinęs visuotinę skaitmenizaciją. Startavę
Kauno regione, projekto renginiai virto nacionaline akcija, pasiekė ir atokiausius Lietuvos kampelius.
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7.1 Bendri atstovavimo
projektai
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2012 m. KAVB ėmėsi netradicinės, tačiau socialiai motyvuotos, patrauklios visuomenei, bendruomeniškumą ugdančios veiklos. Bendradarbiaujant su TEO LT, AB ir Vilniaus dailės akademijos
Kauno dailės fakultetu Kauno Ąžuolyno parke,
prie KAVB, įrengti nauji suoliukai.

Kaip ir ankstesniaisiais metais, KAVB kartu
su TEO LT, AB darbuotojais dalyvavo akcijoje
„Darom“, tvarkė Ąžuolyno parką.
Ypač svarbus partnerystės rezultatas – užsimezgę glaudesni santykiai su Kauno regiono viešosiomis bibliotekomis. Trylikoje Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių vyko 23 KAVB

ir jos partnerių organizuoti kultūrinių, edukacinių
bei socialinių projektų renginiai. Bendra veikla
padėjo išsiaiškinti bibliotekų lankytojų poreikius,
bibliotekų galimybes ir bendradarbiavimo ryšius
su kitomis savivaldybių kultūros įstaigomis.
Pažangi bibliotekų veiklos patirtis pristatyta įvairiuose teminiuose leidiniuose. Paminėtinas IFLA
lydinčiajai konferencijai „Libraries in Networks:
Creating, Participating and Co-operating“ („Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“) parengtas elektroninis leidinys
„Lithuanian Public Libraries: Preserving, Creating,
Cooperating“. Jame tarptautinei bendruomenei pristatoma geroji Lietuvos viešųjų bibliotekų
veiklos praktika. KAVB parengė medžiagą apie
Kauno regiono bibliotekas.

KAVB partneriai, rėmėjai, draugai
2008–2012 m.
Nauji
Pastovūs
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Suoliukų Mažajame Ąžuolyne atidengimas
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7. Atstovavimas ir partnerystė
KAVB darbuotojai atstovauja bibliotekai keliose
skirtingose organizacijose: Kauno miesto kultūros
ir meno taryboje, formuojančioje Kauno miesto
kultūros politiką ir siekius; Šv. Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios Pastoracinėje ir ekonominių
reikalų taryboje, telkiančioje Kauno miesto bendruomenę bendroms socialinėms ir pilietiškumą
skatinančioms veikloms; Nacionalinėje atstovavimo rinktinėje, vienijančioje Lietuvos bibliotekas,
siekiant bendrų atstovavimo tikslų, įvaizdžio gerinimo ir pokyčių inicijavimo, ir kitose.

Formuojant KAVB įvaizdį ne mažiau svarbus
visuomenės informavimas ir bendradarbiavimas
su žiniasklaida. Bibliotekos veiklos viešinamos
internetinėje žiniasklaidoje, spaudoje, radijo ir
televizijos laidose, pranešimai periodiškai fiksuojami.
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7.2 Veiklos įvertinimas
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Dalytis sukaupta atstovavimo ir partnerystės
patirtimi KAVB ragino Kauno regiono bibliotekininkams skirtoje konferencijoje „Iššūkiai naujoviškoms bibliotekoms: atstovavimas tradicinėje ir virtualioje erdvėse“, kurioje dalyvavo ir kitų Lietuvos
bibliotekų atstovai bei kritinė masė komunikacijos
ir įvaizdžio kūrimo specialistų.

Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai tapo KAVB
sėkmės garantu – 2012 m. biblioteka gavo net du
projekto „Bibliotekos pažangai“ apdovanojimus:
„Už sėkmingą atstovavimą 2012“ ir „Partneriškiausia biblioteka 2012“. Šia proga surengtas
padėkos turas; kartu su partneriais, rėmėjais
ir bičiuliais pasidžiaugta bendrais pasiekimais,
aptartos būsimos veiklos.

Žiniasklaidos monitoringas 2010–2012 m.
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KAVB vėliava Nacionalinės bibliotekų savaitės metu

KAVB apdovanojimai už atstovavimą ir partnerystę
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7. Atstovavimas ir partnerystė
KAVB sulaukė ir daugiau visuomenės padėkų,
įvertinimų. Ypač maloni ir reikšminga Prezidentės
Dalios Grybauskaitės padėka už nuoširdų akcijos
„Knygų Kalėdos“ palaikymą. Reikėtų paminėti
ir Seimo narės D. Teišerskytės įteiktą LR Seimo
padėką už ilgametį sąžiningą darbą ir knygos kultūros puoselėjimą, Kauno miesto mero A. Kupčinsko padėką Kaunistikos grupei už informacijos
apie Kauno miesto istoriją ir paveldą sisteminimą ir sklaidą, Kauno Rotary klubo prezidento
dr. J. Koryznos padėką už reikšmingą pagalbą
kuriant Čikagos lietuvių biblioteką Lemonte, TEO
LT, AB padėką už bendradarbiavimą padedant
bendruomenės nariams, draugams ir kaimynams tinkamai pasirengti skaitmeninės televizijos atėjimui, Prienų rajono savivaldybės padėką
už parodos „Įsikūrę prie Nemuno“ pristatymą
prieniečiams ir miesto svečiams.

KAVB projektas „BiblioHealth“ pripažintas
puikiu indėliu, minint Europos vyresnio amžiaus
žmonių aktyvumo ir solidarumo metus. Informacija apie daug dėmesio sulaukusį projektą buvo
įtraukta į oficialią Europos Sąjungos internetinę
svetainę. Projekto rezultatais pasidžiaugė ir gruodžio mėnesį KAVB viešėjusi EIFL atstovė spaudai
Jean Fairbairn.
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KAVB darbuotojai aktyviai dalyvauja Lietuvos
bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) veikloje;
KAVB LBD grupė pripažinta 2011 m. geriausio
Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus konkurso nugalėtoja.

KAVB atstovė, atsiėmusi Geriausiojo LBD skyriaus apdovanojimą
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Tel. (8 37) 32 42 52
Faks. (8 37) 32 42 50
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