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ĮŽANGA
Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB) ,
didžiausia šalies viešoji biblioteka, kasdien aptarnaujanti apie 660 skaitytojų. Čia tenkinami Kauno
regiono bendruomenės narių informacijos, švietimo
ir kultūros poreikiai, sudarant galimybes pažinti nacionalinį rašytinį kultūros paveldą, skatinant nuolatinį
asmenybės tobulėjimą ir saviraišką, kuriant patrauklią bendravimo ir turiningo laisvalaikio aplinką.
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KAVB yra Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskričių) viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo,
koordinavimo, metodinės pagalbos, kvalifikacijos
kėlimo, kraštotyros ir informacijos centras. 2014 m.,
pasitelkus projektinę patirtį, itin daug dėmesio skirta
veikloms regione plėtoti: tobulinti bibliotekų specialistų kvalifikaciją, įgyvendinti edukacines programas
ir kultūros paveldo sklaidą. Lankytojai galėjo dalyvauti įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, išmokti naudotis ir kurti planšetiniais kompiuteriais, susipažinti
su žymiausiais šalies kūrėjais, sveikatintis pasitelkiant
meną, sužinoti, kokias knygas mėgsta skaityti žinomi
kultūros bei visuomenės veikėjai.
KAVB veikla visapusiškai pristatoma 2014 m. sukurtame filmuke.

Kauno raj.
Prienai
Birštonas

Kalvarija
KAVB veiklos teritorija

SANTRUMPOS
Kauno apskrities viešoji biblioteka – KAVB
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – LNB
Vytauto Didžiojo universitetas – VDU
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BIBLIOTEKOS FONDAS

Knygų grąžinimo savitarnos įrenginiu pasiskolintus
leidinius galima grąžinti bet kuriuo paros laiku visomis savaitės dienomis. Šios paslaugos populiarumas
didėjo: per ketverius metus tokiu būdu grąžinamų
leidinių skaičius išaugo beveik dešimteriopai, 2014 m.
grąžinta 20 tūkst. leidinių. Daugėjo ir šia paslauga
besinaudojančių lankytojų – 2014 m. jų buvo 3 kartus
daugiau nei ankstesniais metais.

KAVB saugoma 1,89 mln. įvairaus formato dokumentų: knygų, periodikos, žemėlapių, natų, vaizdo
ir garso įrašų. Per metus 184 tūkst. lankytojų (6,5%
daugiau nei 2013 m.) pasinaudojo 746 tūkst. dokumentų.
2014 m. bibliotekos fondas papildytas 13,5 tūkst.
naujų dokumentų (2013 m. – 11 tūkst.). Jiems įsigyti
iš valstybės biudžeto skirta 174,6 tūkst. Lt. Papildomai panaudotos 2% gyventojų pajamų mokesčio,
Valstybės paramos leidiniams iš LR kultūros ministerijos programos „Leidinių platinimas viešosioms
bibliotekoms“ lėšos. Iš viso įsigyta dokumentų už 179
tūkst. Lt, arba 6,4% daugiau nei 2013 m.

2014 m.
bibliotekos fondas
papildytas

13 500
leidinių

TEIKIAMOS PASLAUGOS
LANKYTOJAMS
KAVB darbuotojai nuolat konsultuoja lankytojus.
2014 m. suteiktos 25,4 tūkst. informacijos paieškos
konsultacijos. Dominančią informaciją padeda surasti bibliotekos specialistai, naudodamiesi bibliotekoje saugomais dokumentais, informacinėmis duomenų bazėmis bei internetu.

Bibliotekos specialistai suorganizavo 16 mokymų
bendruomenei. Temos parinktos remiantis gyventojų mokymų vertinimo anketų analize. Informacinių technologijų gebėjimų mokymuose dalyvavo ir
buvo konsultuojami 15,2 tūkst. gyventojų. 2014 m.
mokymų temos: darbo kompiuteriu ir internetu pradžiamokslis, Microsoft Office programos, el. paslaugos internete, el. leidyba, vaizdo įrašų apdorojimas,
pajamų deklaravimas, el. bankininkystė ir kt.

2014 m. pastebėta, kad vis daugiau KAVB lankytojų nori informaciją, naujienas bei el. paslaugas
gauti mobiliaisiais įrenginiais: mobiliaisiais telefonais
(2,9 tūkst. lankytojų), planšetiniais kompiuteriais (2,2
tūkst. lankytojų). Sugeneruotas ir apipavidalintas
interneto svetainės, KAVB tinklaraščio, Facebook
ir el. katalogo QR kodas, kurį skaitytojai gali matyti
bibliotekos erdvėse.
Dalindamasi informacija bei sukurtais produktais,
biblioteka aktyviai naudojasi socialinių tinklų teikiamomis galimybėmis. 2014 m. pabaigoje buvo beveik
3 tūkst. KAVB Facebook puslapio gerbėjų. Surengti
3 konkursai: „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, Facebook populiarinimo konkursas bei „Biblioteka: šviesi, jauki, Tavo“.

Inovacijų laboratorijos „ILaB“ baigiamasis renginys

2014 m., minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias
gimimo metines, daug dėmesio skirta skaitymo
skatinimo programoms. KAVB suorganizuotas 81
renginys. Skaitymas skatintas tradicinėmis ir elektroninėmis priemonėmis, renginiai organizuoti ne
tik bibliotekose, bet ir bendrojo lavinimo mokyklose,
ikimokyklinio ugdymo institucijose. Vaikų literatūros
skyrius kvietė dalyvauti garsiniuose teatralizuotuose
„Vasaros skaitymuose“ Kauno muzikinio teatro sodelyje ir prie Kauno pilies.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

Naujos literatūros klasikos skaitymo galimybės
atsivėrė bibliotekai gavus 10 elektroninių skaityklių;
jomis lankytojai gali naudotis Skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaityklose ir Vaikų literatūros skyriuje.
Projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ vykdė Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka.
KAVB vykdant projektą „Inovacijų laboratorija
„ILaB“, bibliotekoje įkurta moderni erdvė, kurioje
skaitytojai gali naudotis planšetiniais ir nešiojamaisiais kompiuteriais, dalyvauti įvairiose kūrybinėse
dirbtuvėse.

Aktyviai kurti ir Youtube kanale skelbti filmukai.
Per metus jų padaugėjo daugiau negu dvigubai ir
metų pabaigoje jau buvo 25. Sukurta Pinterest socialinio tinklo paskyra, skirta plėtoti knygų mainų
paslaugą, ir ISSUU paskyra – patraukliai ir patogiai
pateikti el. leidinius.

Esamiems ir potencialiems lankytojams biblioteka
siekia sudaryti galimybes susirasti dominančią informaciją, turiningai praleisti laisvalaikį, siūlo akiratį
plečiančių kultūrinių, edukacinių renginių bei žinias
gausinančių mokymų.
2014 m. eksponuotos 127 parodos, organizuoti 166
įvairaus pobūdžio renginiai vaikams ir suaugusiesiems, kuriuose dalyvavo žinomi Lietuvos ir užsienio
kūrėjai: Vladas Braziūnas, Ramutė Skučaitė, Giedra
Radvilavičiūtė, Sigutė Ach, Renata Šerelytė, Audrius
Stonys, Rūta Meilutytė, Andrius Navickas, Gintaras
Česonis, Gilles Vuillard. Renginius ir akcijas padėjo
organizuoti entuziastingi, naujas idėjas skleidžiantys
KAVB savanorių klubo nariai.
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Mokymai „Kas ieško, tas randa. Paieškos galimybės KAVB
elektroniniame kataloge ir duomenų bazėse.“

3D maketų parodos „LIEČIU – MATAU“ atidarymas

Inovacijų laboratorijos „ILaB“ erdvė atverė galimybę naudotis
planšetiniais kompiuteriais
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ELEKTRONINIAI PRODUKTAI

DUOMENŲ BAZĖS

Kasmet vis daugiau lankytojų naudojasi bibliotekos elektroniniu katalogu, jo teikiamomis paslaugomis: leidinių paieška, užsakymu, rezervavimu, pratęsimu. Vartotojai atliko 561,5 tūkst. paieškų, atsisiuntė
2,5 karto daugiau visateksčių dokumentų, susietų su
bibliografiniais įrašais.

Siekdama vartotojams suteikti prieigą prie naujausių el. informacijos šaltinių, biblioteka prenumeruoja
duomenų bazes. 2014 m. licenzijuotos 22 duomenų
bazės, pasinaudojus Kultūros ministerijos ir LMBA
projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antras etapas“ parama.

Virtualiems lankytojams taip pat siūlomi bibliotekos kuriami elektroniniai produktai: elektroniniai
žinynai, nuorodų katalogai, virtualios parodos. Parengti ir papildyti bibliotekos interneto svetainėje
publikuoti elektroniniai dokumentai:

Kaip ir ankstesniais metais, populiariausia užsienio duomenų bazė – EBSCO DB paketas (atlikta
28,3 tūkst. paieškų ir atsisiųsti 2 tūkst. visateksčių
dokumentų). Populiariausia lietuviška DB – „Infolex. Praktika ir integruota teisės aktų paieška“ (atlikta
10,6 tūkst. paieškų).

Jungtinė bibliografijos rodyklė „Kauno menininkai“ papildyta nauja rodykle „Kauno styginių kvartetas“.
Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“ papildytas 29 naujais atminimo
įamžinimo faktais, pateiktos 24 faktų iliustracijos.
Elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“ papildytas 8 datomis, žinyno galerija „Kauno vaizdai“
papildyta 14 nuotraukų.

2014 m.
duomenų bazėse
atlikta

43 000
paieškų

Tęsiant projekto „Virtualios elektroninio paveldo
sistemos (VEPS) plėtra“ veiklas, II etape suskaitmeninta ir portalui „e-paveldas“ pateikti 5036 vaizdai.

2014 m. naujovė – interneto seminarų (webinarų)
transliacijos. Bibliotekos specialistai ir vartotojai galėjo tiesiai iš duomenų bazių leidėjų sužinoti apie naujoves, paieškos ypatumus.

Jungtinė bibliografijos rodyklė „Kauno menininkai“

Nuorodos į duomenų bazes bibliotekos svetainėje
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NACIONALINIŲ FUNKCIJŲ
VYKDYMAS
KAVB – vienintelė tarp viešųjų bibliotekų vykdo
ir nacionalines funkcijas. Ji yra įpareigota saugoti antrąjį, archyvinį nacionalinės spaudos egzempliorių,
kaupiamą daugiau nei 50 metų, ir dalyvauti rengiant
nacionalinę retrospektyviąją bibliografiją.
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis
fondas yra sudėtinė KAVB dokumentų fondo dalis.
Jo tikslas – išsaugoti ateities kartoms Lietuvos spaudos dokumentus, suteikiant galimybę juos pažinti jau
dabar. 2014 m. fondas papildytas 15,6 tūkst. leidinių:
privalomaisiais egzemplioriais, gaunamais iš leidėjų,
bei spaudiniais, perimamais iš LNB.

REGIONINĖS VEIKLOS
KOORDINAVIMAS
KAVB, būdama Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskričių) bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos centras, bendradarbiauja su 13
savivaldybių viešųjų bibliotekų. 2014 m. ugdytas šių
bibliotekų specialistų profesionalumas, pradėti organizuoti nuotolinio mokymo kursai. KAVB inicijavo ir
vykdė viešųjų bibliotekų veiklos tyrimus, dalyvavo
atliekant praktinės veiklos problemų tyrimą, kurį organizavo LNB.

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

Bibliotekų specialistams mokymus vedė verslo konsultantas
Jonas Gavelis

Vykdyti regioniniai kultūros sklaidos, skaitymo
skatinimo ir edukaciniai projektai, krašto kultūros paveldo sklaida, regiono bibliotekų pastangos sutelktos kuriant virtualią parodą „Išnykę, bet nepamiršti“
(KAVB interneto svetainės rubrika „Kraštiečiams“).
Aktualūs bibliotekų veiklos ir bendradarbiavimo
klausimai aptarti Kauno regiono bibliotekų taryboje. Keletą kartų per metus bibliotekų vadovai kartu
svarsto veiklos perspektyvas. 2014 m. įvyko 2 tarybos posėdžiai Birštone ir Kaune.
Sukurtas ir startavo regiono bibliotekų komunikacijai skirtas tinklaraštis http://regionas.kvb.lt, pristatantis svarbiausius ir įdomiausius bibliotekų veiklos
aspektus.

Seminaras „Kūrybiškumas bibliotekininko darbe“
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BIBLIOTEKŲ SPECIALISTŲ
KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS

TYRIMAI
IR METODINĖ VEIKLA
KAVB specialistai inicijuoja ir vykdo tyrimus, apklausas Kauno regione, analizuoja bei skelbia rezultatus, išvadas ir pasiūlymus. 2014 m. atlikti Kauno
regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimai: „BIX (Bibliotheksindex) metodikos tinkamumo
vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą“, „Rajonų
savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo
būklės ir perspektyvos“, „Elektroninės paslaugos
Kauno regiono viešosiose bibliotekose“.

Kauno regiono bibliotekų specialistams organizuota 20 mokymų, juose kvalifikaciją kėlė 765 Kauno
ir Marijampolės apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai.
Vykdytas projektas „Bibliotekų specialistų mokymai“; mokymų dalyviams pristatytos duomenų bazių
paieškos galimybės ir naujos funkcijos, kūrybiškumas
bibliotekininko darbe, ryšiai su žiniasklaida, skaitmeninės fotografijos pagrindai, bibliotekos dienoraščio
kompiuterinės rinkmenos temos. Įgyvendinant projektą „Efektyvi komunikacija elektroninėje erdvėje“,
dalyviai supažindinti su virtualios komunikacijos ir
informacijos sklaidos priemonėmis, galimybėmis
bei jų tikslingesniu panaudojimu bibliotekos veikloje.
Pirmą kartą organizuoti nuotoliniai mokymai „Internetinio dienoraščio kūrimo įrankis WordPress“, juos
baigė 43 specialistai.
KAVB specialistai kvalifikaciją kėlė bei profesinius
įgūdžius tobulino ne tik bibliotekoje, bet ir kitose
Lietuvos ir užsienio (Italijos, Prancūzijos, Latvijos,
Rumunijos, Ispanijos) institucijose. 116 darbuotojų
kvalifikaciją kėlė 470 kartų 94 mokymuose.

Seminaras „Mano biblioteka: patirtis ir pokyčiai elektroninėje erdvėje“

„Meno vitaminai“ kvietė vaikus į muzikos, teatro ir dailės terapijos užsiėmimus

PROJEKTINĖ VEIKLA
2014 m. pasiekta ypač gerų projektinės veiklos
rezultatų. Rengti ir įgyvendinti projektai Kauno
mieste ir regione padeda tobulinti bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją, spręsti aktualias problemas
vartotojų kultūrinių ir edukacinių poreikių tenkinimo,
skaitymo skatinimo, bendruomeniškumo ugdymo
ir kitose srityse:

Projektas „Dokumentinio paveldo objektų,
saugomų Kauno apskrities viešosios bibliotekos

Projektas „Asmenybė ir knyga“ – iškilių Lietuvos
žmonių (Renatos Šerelytės, Agnės Kuzmickaitės,
Martyno Starkaus, Jurgos Šeiduikytės ir kt.) pavyzdžiu skatino jaunimą skaityti ir semtis žinių iš knygų.
Prienus, Jonavą ir Birštoną aplankiusi kilnojamoji
paroda „Subtiliausiam dirigento mostui paklūstantis choras“ bei jos pristatymo renginiai padėjo
skleisti chorinį meną Kauno regione, didino kultūros prieinamumą, puoselėjo Lietuvos dainų švenčių
tradicijas. Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su Kauno valstybine filharmonija ir Kauno
valstybiniu choru.
Kultūrinio-edukacinio projekto „Inovacijų laboratorija „ILaB“ tikslas – gerinti vaikų ir jaunimo galimybes naudoti IT technologijas: mokytis, kurti ir dalytis
inovatyviomis idėjomis bei kūrybiškais sprendimais.

Parodos „Asmenybė ir knyga“ atidaryme dalyvavo A. Stonys

Pirmoji „Auksinio laureato rudens“ viešnia R. Skučaitė

Tęstinis projektas „Auksinis laureatų ruduo“,
skirtas populiarinti lietuvių rašytojų kūrybą, ugdyti literatūrinį skonį ir literatūrinės diskusijos kultūrą. Vykdytas Kaune, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Šakiuose,
Jonavoje ir Raseiniuose.
Tęstinio projekto „Įsikūrę prie Nemuno“ rezultatas – išleistas reprezentatyvus leidinys, supažindinantis visuomenę su panemunės miestų ir miestelių
kraštovaizdžiu, istoriniu ir urbanistiniu paveldu.

Projekto „Efektyvi komunikacija elektroninėje erdvėje“ mokymai
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Senųjų ir retų spaudinių fonde, dezinfekavimas,
prevencinis konservavimas ir restauravimas“ užtikrina Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde saugomų
vertingiausių dokumentinio paveldo objektų išlikimą.
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PARTNERYSTĖ
KAVB puoselėja ryšius su nuolatiniais partneriais, draugais bei rėmėjais; 2014 m. jų buvo net 72.
Su įvairiomis verslo įmonėmis, akademinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis dirbama, įgyvendinant bendrus sumanymus ir projektus.
Nemažai naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgama, ieškant inovatyvių veiklos sprendimų ir plėtojant teikiamas paslaugas.

Tarptautinio projekto „LinkInJob“ susitikimas Rumunijoje

Ilgalaikio sėkmingo bendradarbiavimo su TEO LT,
AB rezultatas – paskaitų ciklas moksleiviams „Saugokime vieni kitus internete“.

Bendradarbiaujant su Jonavos, Prienų, Vilkaviškio
bibliotekomis kūrybinėse dirbtuvėse interpretuoti
ir kurti komiksai pagal K. Donelaičio poemą „Metai“,
pasitelkiant „Pecha Kucha“ metodiką, knygų pristatomieji filmukai, jaunimo inovatyvios bibliotekos vizijos.
Projekto dalyviai sėkmingai bendradarbiavo su verslo įmonėmis: IBM, „Lenovo technology“, Robotikos
mokykla.
Socialinis-edukacinis projektas „Meno vitaminai“
atvertė naują bibliotekininkų, medikų bei profesionalių
menininkų bendradarbiavimo istorijos puslapį. Padedant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentams, surengti muzikos, dailės bei teatro terapijos užsiėmimai vaikams Vilkaviškio ir Kaišiadorių ligoninėse.

Lietuvos karinių oro pajėgų renginyje „Istorinis
Lietuvos karo aviacijos protokolas: apeigos ir tradicijos“ pristatyta KAVB kilnojamoji dokumentų paroda
„Lietuvos aviacijos šventės 1920 – 1940 m.“.

Tarptautiniu dvejų metų projektu „LinkInJob: job
hunting with help of librarians“, siekiama mažinti
bedarbių skaičių, skatinti juos naudotis novatoriškais mokymosi metodais pasitelkiant IKT. Projektas
įgyvendinamas bendradarbiaujant su Slovėnijos,
Bulgarijos, Airijos, Austrijos, Rumunijos, Suomijos
bibliotekomis. Jame remiamasi naujausia viešųjų
bibliotekų mokymosi patirtimi.

Trečius metus bendradarbiaudama su VDU, biblioteka padėjo mokiniams pasirengti Kauno istorijos
olimpiadai. 2014 m. didelio susidomėjimo sulaukė
kelionių kultūros ciklo „Vita mobile“ renginiai; 4 susitikimuose dalintasi kelionių po Indiją, Šiaurės Korėją,
Japoniją įspūdžiais. Interaktyvi VDU doc. Stefano
M. Lanza paskaita „Pažintis su Italija: kalba, kultūra,
žmonės“ kvietė susipažinti su Italija.

Leidinio „Įsikūrę prie Nemuno“ sutiktuvių renginys

Bendradarbiaujant su VDU suorganizuotas „Vita mobile”
paskaitų ciklas
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Lietuvos sveikatos universiteto trenerė bibliotekos lankytojams
vedė rudeninę mankštą

KAVB įsitraukė į nacionalinį projektą „Bibliotekos – jaunimui“ – kartu su savanoriais organizavo 3D
maketų kūrimą ir jų parodą „Liečiu – matau“ regėjimo negalią turintiems žmonėms.
Siekiant skatinti bendruomenės narių fizinį aktyvumą bei suteikti žinių apie sporto įtaką sveikatai,
kartu su partneriais – Lietuvos sporto universiteto
specialistais – organizuota rudeninė mankšta Ąžuolyne, kurioje dalyvavo gausus kauniečių būrys.

KAVB savanoriai, bendradarbiaudami su Kauno vaikų
darželiais, organizavo vaikų eiseną

KAVB vis dažniau tampa partneriu organizuojant
viktorinas, debatus, protmūšius. Bibliotekoje vyko
„Lutoproject“ organizuotas ir Kauno miesto mero
A. Kupčinsko globotas „Kauno miesto debatų turnyras“. Renginį „Protmūšis visiems: Lietuvos istorija,
kultūra ir tradicijos“, skirtą skatinti įvairaus amžiaus
žmonių bendravimą, dalytis žiniomis apie Lietuvos
istoriją, kultūrą bei tradicijas, organizavo VšĮ „eMundis“ ir bibliotekos savanoriai.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas
Tel. (8 37) 324 252, Faks. (8 37) 324 250
info@kvb.lt
www.kvb.lt

