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Trumpai apie KAVB
Jau daugiau kaip šešis veiklos dešimtmečius skaičiuojanti Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB) 
yra didžiausia šalyje viešoji biblioteka, atvira visiems Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams. Čia sukauptas 
universalus beveik 2 mln. dokumentų fondas, kurį sudaro įvairios tematikos leidiniai lietuvių ir užsienio  
kalbomis – iš viso 23 kilometrai lentynų. KAVB lankytojai, nuo mažiausiųjų iki senjorų, taip pat turi  
galimybę nemokamai lankytis kultūros renginiuose, apžiūrėti parodas, dalyvauti įvairiausiuose mokymuose 
bei edukaciniuose užsiėmimuose, naudotis kompiuteriais ir internetu.

KAVB – vienintelė šalies viešoji biblioteka, kuri vykdo ir nacionalines funkcijas: saugo antrąjį, archyvinį, 
nacionalinės spaudos egzempliorių bei dalyvauja rengiant nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją.

KAVB taip pat yra Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskričių) savivaldybių viešųjų ir mokyklų  
(išskyrus aukštąsias) bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos centras. Ji tiria bibliotekų veiklą, 
rengia metodinius ir informacinius leidinius, dalijasi informacijos ištekliais, teikia profesinę pagalbą,  
organizuoja bibliotekininkų mokymus.

KAVB inicijuoja ir bendradarbiaudama su partneriais įgyvendina nacionalinius, regioninius, tarptautinius 
projektus bei vykdo veiklą, skatinančią Kauno ir visos Lietuvos kultūros paveldo sklaidą, plečia krašto  
istorijos pažinimą, ugdo skaitymo ir literatūrinės diskusijos kultūrą, mažina skaitmeninę atskirtį, ugdo 
informacinį raštingumą ir pan. Platus KAVB virtualių produktų spektras: rengiami elektroniniai žinynai, 
bibliografijos ir parodos, interaktyvus naujienlaiškis, pildomas tinklaraštis, su vartotojais bendraujama  
socialiniuose tinkluose, kasmet diegiamos naujos elektroninės paslaugos.

KAVB misija: 
Tenkiname regiono bendruomenės narių informacijos, švietimo ir kultūros poreikius, sudarydami galimy-
bes pažinti nacionalinį rašytinį kultūros paveldą, skatindami nuolatinį asmenybės tobulėjimą ir saviraišką, 
kurdami patrauklią bendravimo ir turiningo laisvalaikio aplinką.

KAVB vertybės:
Inovatyvumas. Ieškome kūrybiškų sprendimų ir diegiame įvairias veiklos naujoves.

Profesionalumas. Nuolatos keliame darbuotojų kvalifikaciją ir siekiame teikti kokybiškas paslaugas.

Atvirumas. Esame laisvai prieinami visiems šalies gyventojams ir lanksčiai reaguojame į pokyčius.

Partnerystė. Aktyviai bendradarbiaujame su kolegomis ir kitomis organizacijomis, skatiname  
bendruomeniškumą.



Dauguma bibliotekos lankytojų – studentai

Meno albumų kolekcijos „Art“ parodos pristatymas

Kasmetinės parodos „Atgimimas“  
šventinis pristatymas

Bibliotekininkės skaito vaikams ir kviečia juos skaityti

Mokymai ir konsultacijos gyventojams 
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Kviečianti
Skaityti ir ieškoti informacijos
Bibliotekoje saugoma 1,89 mln. dokumentų nuo XVI a. iki mūsų dienų: knygų, periodikos, žemėlapių, natų, 
meno leidinių, muzikos įrašų, filmų. Per metus 172 856 lankytojai pasinaudojo 750 282 dokumentais.

2013 m. įsigyta 11 160 naujų dokumentų, saugoma 77 585 Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio 
fondo antrųjų egzempliorių. Užprenumeruoti 175 pavadinimų periodiniai leidiniai. Dokumentams įsigyti  
iš valstybės biudžeto skirta 162,15 tūkst. Lt, t.y. 8,5% daugiau nei 2012 m. Papildomai dokumentams įsigyti 
 panaudotos 2% gyventojų pajamų mokesčio ir Lietuvos LIONS klubų asociacijos ir partnerių projekto 
„Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ lėšos. Iš viso įsigyta dokumentų už 168,3 tūkst. Lt (2012 m. – 151 tūkst. Lt). 

Prenumeruojamos 24 Lietuvos ir užsienio duomenų bazės, jose atlikta 69 030 paieškų.

Lankytojus dominančią informaciją padeda surasti bibliotekos darbuotojai, naudodamiesi bibliotekoje  
saugomais dokumentais, informacinėmis duomenų bazėmis ir internetu.  
2013 m. suteiktos 26 558 informacijos paieškos konsultacijos.

Mokytis 
Biblioteka savo lankytojams sudaro sąlygas gausinti žinias ir mokytis visą gyvenimą.

Edukacinių programų renginiuose dalyvavo 1 952 bibliotekos lankytojai. Vaikai ir suaugusieji turėjo galimybę 
dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse: piešimo, lankstinių lankstymo, žolės plastikos, kūrybinio rašymo ir kt.

IT gebėjimų mokymuose dalyvavo ir buvo konsultuojami 17 423 gyventojai. Jie mokėsi naudotis kompiuteriu 
ir internetu, kurti filmukus, susipažino su el. valdžios paslaugomis – Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai 
mokė deklaruoti pajamas, naudotis el. bankininkystės ir kitomis elektroninėmis paslaugomis.

Lankytis renginiuose
Bibliotekoje organizuoti 94 įvairaus pobūdžio renginiai vaikams ir suaugusiesiems, eksponuota 110 parodų. 
Čia lankėsi žinomi šalies ir užsienio meno ir kultūros veikėjai: rašytojai Vytautas V. Landsbergis, Alvydas 
Šlepikas, Donaldas Kajokas, Dovilė Zelčiūtė, Jurgis Gimberis, Lina Žutautė, Judith Lewonig, poetai Rimvydas 
Stankevičius, Indrė Valantinaitė, režisierius, keliautojas Jokūbas V. Tūras, violončelininkė Agnė Arbačiaus-
kienė ir aktorius Giedrius Arbačiauskas, prof. Rimtautas Kašponis, prof. Petras Bingelis, scenografė  
ir kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė, Prancūzijos ambasados Lietuvoje kalbos ir švietimo bendradar-
biavimo atašė p. Luc Aubry ir kt.

Burtis į klubus
Bibliotekoje veikia keli klubai, telkiantys bendraminčius ir organizuojantys renginius:

Skaitytojų klubas rengia diskusijas, susitikimus su rašytojais, naujų knygų sutiktuves.  
2013 m. surengta 14 susitikimų su rašytojais, diskusijų.

Vokiškų diskusijų klubas organizuoja parodas, paskaitas, pristatančias Vokietijos bei pasaulio istorijoje 
ir kultūroje ryškius pėdsakus palikusias asmenybes. Klubas organizavo 5 renginius. 

Savanorių klubas padeda organizuoti KAVB renginius, skleisti informaciją ir pan. Bibliotekos veikloje 
dalyvavo 10 savanorių.

http://kvb.lt/lt/paslaugos/nemokamos-paslaugos/duomenu-bazes
http://galerija.kvb.lt/index.php?q=galerija&g2_itemId=13337
http://www.kvb.lt/lt/paslaugos/nemokamos-paslaugos/klubai


Kviečiame susipažinti su KAVB kuriamais filmukais 
Youtube kanale

KAVB internetinė svetainė http://kvb.lt/lt/

Kviečiame bendrauti socialiniuose tinkluose

Bibliotekoje galima naudotis nemokamu internetu

Atraskite daugybę įdomybių bibliotekininkų  
kuriamame tinklaraštyje

http://kvb.lt/lt/
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Virtuali
Kompiuterinės darbo vietos ir interneto prieiga
Bibliotekoje yra 11 viešosios interneto prieigos kompiuterių, kuriais gali naudotis ir bibliotekoje 
neregistruoti asmenys. Kompiuteriai pritaikyti ir turintiesiems regos negalią. Šia paslauga  
14 104 valandas naudojosi 9 503 lankytojai. Atsinešus savo kompiuterį, galima naudotis  
nemokama bevielio interneto paslauga.

Registruotiems vartotojams įrengtos dar 23 kompiuterizuotos darbo vietos skaityklose  
ir 9 kompiuteriai informacijai ieškoti bibliotekos elektroniniame kataloge.

Interneto svetainė ir socialiniai tinklai 
2013 m. KAVB paslaugomis naudojosi beveik 300 tūkst. virtualių vartotojų. 

KAVB interneto svetainėje www.kvb.lt vartotojai gali net tik sužinoti aktualią informaciją apie 
bibliotekos siūlomas paslaugas, naujienas, bet ir prisijungti prie elektroninio katalogo, naudotis 
kitais KAVB kuriamais elektroniniais produktais.

Tarp virtualių vartotojų augo bibliotekos Facebook‘o paskyrų populiarumas: KAVB paskyra  
sulaukė 27%, Skaitytojų klubo 40%, Senųjų ir retų spaudinių skyriaus 347% daugiau sekėjų.  
KAVB dalijasi informacija ir sukurtais produktais Delicious, Youtube, Picasa svetainėse.  
KAVB tinklaraštyje „Būkime įdomūs sau ir kitiems“ skelbiama informacija domėjosi 10,3 tūkst. 
vartotojų.

Dokumentų paieška
KAVB sistemina informaciją ir kuria jos paiešką lengvinančias elektronines duomenų bazes. 
Vartotojai bibliotekos elektroniniame kataloge gali ieškoti dokumentų, užsisakyti leidinių, juos 
rezervuoti ar pratęsti naudojimosi terminą net neišėję iš namų. 2013 m. bibliotekos elektroni-
niame kataloge atlikta 553 512 paieškų.

Atlikti dokumentų paiešką ir juos užsisakyti galite 
el. kataloge http://katalogas.kvb.lt:8880/

http://www.kvb.lt/
https://www.facebook.com/kvb.lt
https://www.facebook.com/skaitytojuklubas.kvb.lt
https://www.facebook.com/knyga.kvb.lt
https://delicious.com/kauno_apskrities_viesoji_biblioteka
http://www.youtube.com/user/KAVBiblioteka/videos
https://plus.google.com/104956805837271919086/photos
http://blogas.kvb.lt/
http://katalogas.kvb.lt:8880/
http://katalogas.kvb.lt:8880/


Informacija apie Kauną – KAVB kuriamuose 
el. leidiniuose

Virtuali paroda „Puošnieji carinės Rusijos laikotarpio 
leidiniai“

Projekto „Įsikūrę prie Nemuno“ virtuali paroda 
pritaikyta ir mobiliesiems įrenginiams
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Virtuali

Virtualios parodos 
Jūsų dėmesiui – 14 virtualių parodų, kuriose atsiskleidžia įvairūs Kauno miesto ir Lietuvos istorijos,  
kultūrinio ir meninio gyvenimo faktai ir įvykiai:

Įsikūrę prie Nemuno

Kaukė: kas slypi po ja?

Lietuvos dailininkų autoportretai iki XX a. vidurio

Pasijuokime: linksmos istorijos ir karikatūros iš tarpukario kauniečių gyvenimo

Leidiniai lenkų kalba, išleisti Kaune 1918–1940

Literatūra vaikams 1918–1945 m.

Puošnieji carinės Rusijos laikotarpio leidiniai

Įvairiakalbė humoristinė literatūra, išleista Lietuvoje 1918–1940 m.

Tarpukario vadovėliai

Leidiniai vokiečių kalba, išleisti Kaune 1918–1940 m.

Rusų kalendorius 1930–1939 metams

Literatūros metraštis 1942 metams

Linksmosios minties savaitraštis „Kuntaplis“

Elektroniniai žinynai
Kuriamos ir pateikiamos Kaunui ir kauniečiams skirtos duomenų bazės:

Kaunas: datos ir faktai – nuo ištakų iki mūsų dienų. 2013 m. pab. žinyne buvo pateiktos 
484 datos ir 1 133 jų iliustracijos, Kauno vaizdų galerijoje – 243 vaizdai (graviūros, atvirukai, 
fotografijos).

Žymūs Kauno žmonės – pristatomi 360 žymių žmonių 1 036 įamžinimo objektai, 
iliustruoti 667 fotografijomis. 

Kauno menininkų bibliografijos – 13 personalinių bibliografijų ir Kauno lėlių teatrui skirta 
bibliografija. 2013 m. papildyta 3 naujomis rodyklėmis: „Kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkai-
tienė“, „Kompozitorius Algirdas Brilius“ ir „Dainininkas Juozas Malikonis“. Anksčiau parengtos 
bibliografijos nuolat papildomos nauja medžiaga.

Publikacijų apie Kauną duomenų bazė – čia rasite daugiau kaip 29 tūkst. bibliografinių įrašų 
iš knygų, žurnalų, laikraščių, kitų šaltinių įvairiomis kalbomis apie miestą – jo istoriją, visuo-
meninį, politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, asmenybes ir kt.

http://kvb.lt/prie-nemuno/
http://galerija.kvb.lt/index.php?q=galerija&g2_itemId=15133
http://galerija.kvb.lt/index.php?q=galerija&g2_itemId=15312
http://www.kvb.lt/lt/krastieciams/gallery/250-pasijuokime-linksmos-istorijos-ir-karikaturos-is-tarpukario-kaunieciu-gyvenimo#fwgallerytop
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=101
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=101
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=71
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=71
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=71
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=101
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=66
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=66
http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=66
http://datos.kvb.lt/index.php?option=com_laikotarpiai
http://atminimas.kvb.lt/
http://kmb.kvb.lt/
http://katalogas.kvb.lt:8880/showCustomPage.do;jsessionid=2B79E1FF3F94CBEC99EBB0E46A8D1562?showByIdentificator=articleSearch


Kauno apskritis

Marijampolės
apskritis

Prienai

Kauno raj.
Kaišiadorys

Jonava

Kėdainiai

Raseiniai

Šakiai

Kazlų RūdaVilkaviškis

Marijampolė

Kalvarija

Birštonas

Kaunas

Kauno regiono bibliotekos

Projekto „Auksinis laureatų ruduo“ renginys Šakiuose Projekto „Lituanica“: (ne)įmanoma misija“ paroda 
Lietuvo aviacijos muziejuje aviacijos šventės metu
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Plėtojanti veiklą regione

Kultūros projektų įgyvendinimas 
2013 m. KAVB įgyvendino kultūros sklaidos, skaitymo skatinimo ir edukacinius projektus:

Tęstinis projektas „Auksinis laureatų ruduo“, skirtas lietuvių rašytojų kūrybai populiarinti ir literatūri-
nės diskusijos kultūrai ugdyti, plėtojant regioninį bendradarbiavimą. Kauno, Šakių, Jonavos ir Prienų 
gyventojai galėjo susipažinti su naujausiomis lietuvių literatūros tendencijomis.

Tęstinis projektas „Įsikūrę prie Nemuno“. Parengta kilnojamoji paroda, skirta panemunės miestų  
ir miestelių istoriniam, kraštovaizdžio ir urbanistiniam paveldui pristatyti ir jos virtuali versija.  
2013 m. paroda eksponuota ir pristatyta 7 panemunės miestuose ir miesteliuose.

Projektas „Lituanica“: (ne)įmanoma misija“. Parengta kilnojamoji paroda, skirta S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms paminėti. Pristatyta ir eksponuota Kaune, Birštone.

Informacija apie žymius krašto žmones, objektus ir įvykius
Bibliotekos tinklalapio rubrika „Kraštiečiams“ skirta regiono bibliotekų kraštotyros veiklai (žymūs kraštie-
čiai, krašto ir kraštiečių sukaktys, virtualios parodos, kraštotyros darbai).

Projekto „Auksinis laureatų ruduo“ renginys Kaune Projekto „Įsikūrę prie Nemuno“ paroda Plokščiuose

Siekiant sistemingai svarstyti Kauno regiono bibliotekų paslaugų koordinavimo, strategijos ir 
plėtros klausimus, veiklos tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų įgyvendinimo 
rezultatus, kitus aktualius bibliotekų veiklos aspektus, 2013 m. spalio 28 d. KAVB įsteigta Kauno 
regiono bibliotekų taryba.

http://kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3682
http://kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3684
http://kvb.lt/prie-nemuno/
http://kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3683
http://kvb.lt/lt/krastieciams


Konferencija „Skaitmeninio turinio kūrimo 
ir sklaidos inovacijos“

Projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ seminaras

Mokymai Kauno regiono bibliotekų specialistams

Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos direktorė 
Emilija Banionytė skaitė pranešimą konferencijoje 
„Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“

Bibliotekininkai mokėsi kurti, apdoroti ir valdyti  
skaitmeninį turinį
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Plėtojanti veiklą regione

Tyrimai ir metodinė veikla
KAVB specialistai inicijuoja ir vykdo tyrimus, apklausas Kauno regione, analizuoja bei skelbia rezultatus, 
išvadas ir pasiūlymus. 2013 m. atlikta Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos 2010–2012 m. 
lyginamoji statistikos analizė, bibliotekų vadovų anketinė apklausa, skirta aktualioms regiono bibliotekų 
problemoms, bendradarbiavimo kryptims ir perspektyvoms išsiaiškinti; anketinė regiono viešųjų bibliotekų 
apklausa, skirta regiono bibliotekų dokumentinio paveldo skaitmeninimo problemoms, lūkesčiams  
ir galimybėms išsiaiškinti. Vadovaujantis atlikta analize, surengti bibliotekų specialistų mokymai (projektas 
„Kauno regiono bibliotekininkų IT kompetencijų ugdymas“ ir seminaras regiono bibliotekininkams  
„Rankraščiai: saugome, tiriame, skleidžiame žinią“).

KAVB koordinavo 3 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotus bibliotekų veiklos 
tyrimus Kauno regione: „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Lietuvos viešosiose bibliotekose“, 
„Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas“ 
ir „BIX (Bibliotheksindex) metodikos tinkamumas vertinant Kauno regiono apskričių viešųjų bibliotekų 
veiklą“. 

KAVB specialistai teikė konsultacijas bibliotekų veiklos organizavimo klausimais, rengė pranešimus, skelbė 
publikacijas apie bibliotekų veiklas.

Kvalifikacijos tobulinimas 
Kauno regiono bibliotekų specialistams organizavome 39 mokymus, juose kvalifikaciją kėlė 824  
darbuotojai iš 757 regiono viešųjų bibliotekų ir 67 kitų bibliotekų bei atminties institucijų.

Vykdėme 2 bibliotekų specialistų mokymų projektus:

„Bibliotekų specialistų mokymai“, skirtas bibliotekų vartotojų aptarnavimo sektoriaus darbuotojų  
kompetencijoms ugdyti, kuriant Lietuvos bibliotekų paslaugas bei organizuojant jų sklaidą;

„Kauno regiono bibliotekininkų IT kompetencijų ugdymas“, skirtas Kauno regiono savivaldybių  
viešųjų bibliotekų darbuotojų įgūdžiams naudotis informacinėmis technologijomis tobulinti.  
Mokymų dalyviai buvo raginami aktyviau kurti skaitmeninį turinį, plėtoti elektronines paslaugas  
ir viešinti veiklos rezultatus pasitelkiant šias technologijas. Organizuota konferencija „Skaitmeninio  
turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos“.

Taip pat organizavome seminarus „Fotografijų ir atvirukų katalogavimas“ ir „Senųjų dokumentų  
tvarkymas“.

http://kvb.lt/lt/regiono-bibliotekoms/kvalifikacija
http://kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3686
http://kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3729
http://kvb.lt/lt/konferencija-2013
http://kvb.lt/lt/konferencija-2013


Bibliotekoje saugomi senieji ir retieji spaudiniai

Biblioteka dalyvauja kuriant Virtualią elektroninio 
paveldo sistemą

Apdovanojimas bibliotekai už naujovių Lietuvoje  
puoselėjimą ir palaikymą dalyvaujant Grundtvig  
programoje 2010-2013 m.

KAVB specialistai rengia pranešimus ir dalyvauja 
konferencijose

KAVB specialistai stažuojasi ir užsienyje
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Sauganti ir pateikianti 
rašytinį paveldą

Bibliotekoje saugoma daugiau kaip 200 tūkst. senųjų ir retų spaudinių. KAVB atliekamas prevencinis 
rankraščių, senųjų ir retų spaudinių prevencinis konservavimas-restauravimas, dokumentų valymas. 
Lankytojai kviečiami susipažinti su Senųjų spaudinių ekspozicija, iliustruojančia XV–XIX a. knygos 
istoriją. Šiuo metu rengiamas XVII a. knygų, saugomų Kauno bibliotekų ir muziejų fonduose, katalogas. 

Siekdama Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumo, biblioteka 
dalyvauja kuriant Virtualią elektroninio paveldo sistemą (VEPS). Nuo 2012 m. biblioteka suskait- 
menino 5 913 objektų (senoji periodika, rankraščiai ir knygos), 88 900 vaizdų paskelbė portale 
„e-paveldas“.

2013 m. bibliotekos specialistai parengė 3212 retrospektyviosios nacionalinės bibliografijos 1921–
1923 m. periodikos bibliografinių įrašų, skirtų Nacionaliniam bibliografinių duomenų bankui.

Projekto „Auksinis laureatų ruduo“ renginys Kaune Projekto „Įsikūrę prie Nemuno“ virtuali paroda

Tobulėjanti
Kompetencijų ugdymas 
Gerinant KAVB veiklos kokybę, itin svarbu tobulinti specialistų profesinius įgūdžius. 131 Kauno apskrities 
viešosios bibliotekos specialistas 818 kartų kėlė kvalifikaciją 96 kvalifikacijos kėlimo renginiuose.  
9 specialistai tobulinosi užsienyje: D.Britanijoje, Danijoje, Belgijoje, Čekijoje, Italijoje, Graikijoje, Prancūzijoje.

Veiklos įvertinimas 
Pastaraisiais metais biblioteka aktyviai dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo Mokymosi visą gyvenimą 
programoje Grundtvig, 2013 m. KAVB  pelnė šio fondo Kokybės konkurso apdovanojimą už naujovių  
Lietuvoje puoselėjimą ir palaikymą dalyvaujant Grundtvig programoje 2010–2013 m.

Bibliotekos direktorei A. Naudžiūnienei Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencijoje buvo įteikta  
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus padėka už reikšmingą indėlį tobulinant bibliotekos 
informacinių išteklių ir paslaugų sistemą, už darnaus ir darbštaus kolektyvo telkimą.

2013 m. įvairios kultūros, švietimo ir visuomeninės institucijos įvertino bibliotekos specialistų veiklą  
8 padėkomis už aktyvų bendradarbiavimą, dalyvavimą socialinėje ir kultūrinėje veikloje.

http://www.kvb.lt/lt/straipsniai/3051
http://www.epaveldas.lt/home


Lietuvos ir Lenkijos bibliotekų bendradabiavimas 
projekte „1863 metų sukilimo pėdsakais Lietuvoje“

Erdvėje „Biblioteka@įkrauk.lt“ Vilniaus knygų mugėje 
lankėsi  LR prezidentė D. Grybauskaitė

Atvira ir interaktyvi erdvė „Biblioteka@įkrauk.lt“  
Vilniaus knygų mugėje

Kartu su partneriais Birštone organizuotas 
Europos dienos minėjimas

Nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymas
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Ačiū, kad esate kartu!

Bendraujanti ir bendradarbiaujanti
Vertindama bendruomeniškumą ir atvirumą, biblioteka bendradarbiauja su 60 partnerių, draugų ir rėmėjų 
iš verslo, akademinių institucijų, visuomeninių organizacijų. Esami dėkingi jiems už partnerystę vykdant 
bendrus projektus, akcijas, pagalbą organizuojant renginius, įgyvendinant naujas idėjas. Keli 2013 m. bendra- 
darbiavimo pavyzdžiai:

Vilniaus knygų mugėje įgyvendintas projektas „Atvira ir interaktyvi erdvė Biblioteka@įkrauk.lt“.  
Mugės lankytojai galėjo išbandyti savo jėgas protų mūšiuose, stalo žaidimų turnyruose, dalyvauti  
susitikimuose su įdomiais žmonėmis bei kituose renginiuose. Pagrindiniai partneriai – Lietuvos 
bibliotekininkų draugija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto 
biblioteka.

Kartu su Lenkijos Piekary Slaskie savivaldybės viešąja biblioteka bei Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
istorikais dalyvavome įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotą projektą 
„1863 metų sukilimo pėdsakais Lietuvoje“, skirtą Lietuvos ir Lenkijos partnerystės ryšiams stiprinti, 
bendrai šalių istorijai puoselėti.

Aktyviai bendradarbiavome su Vytauto Didžiojo universitetu: pasiūlėme ne tik tradicines informacines 
paslaugas akademinei bendruomenei, bet ir gilesnę pažintį su senąja knyga, knygos menu. Rengėme 
pažintinius užsiėmimus studentams, o dėstytojai skaitė paskaitas miesto bendruomenei ir bibliotekos 
lankytojams. Universitetui paskelbus Kauno istorijos žinių populiarinimo konkursą miesto mokiniams, 
KAVB specialistai padėjo organizuoti olimpiadą. 

Prisidėjome prie nacionalinių projektų ,,Visa Lietuva skaito vaikams“ (Mažojo princo fondo projektas), 
LIONS ir partnerių projekto ,,Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“, taip pat raginome vaikus dalyvauti 
leidyklos ,,Alma litera“ inicijuotame projekte ,,Augu skaitydamas“. Mūsų jaunasis skaitytojas Titas 
Staišiūnas (7 m.), per vasarą perskaitęs 203 knygas, tapo projekto ,,Augu skaitydamas“ III vietos laureatu. 
Vykdydami vaikams skirtas skaitymo skatinimo veiklas, aktyviai bendradarbiavome su Kauno regiono 
bendrojo lavinimo mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

Ilgametė partnerystė sieja biblioteką ir Lietuvos kariuomenės karines oro pajėgas. Bendromis jėgomis 
organizuotas Europos dienos minėjimas Birštone, paminėtos „Lituanicos“ skrydžio 80-osios metinės.

Visuomenė galėjo susipažinti su KAVB parodomis, eksponuotomis Kauno apylinkės teisme, UAB 
„Maxima Lt“ (Pramonės pr. 29, Kaunas), Lietuvos aviacijos muziejuje, Birštono kultūros centre,  
Gelgaudiškio dvare ir kitose netradicinėse erdvėse.

http://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3691
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Jūsų žinių šaltinis!
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