KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VEIKLOS PRIORITETAI
I.
Eil. nr.

BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ
Svarbiausi darbai

Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip Kauno regiono viešosiose bibliotekose naudojamos duomenų bazės (toliau
DB), išsiaiškinti jų naudojimo ir nenaudojimo priežastis ir numatyti priemones, kurios padėtų viešosioms
bibliotekoms ir jų vartotojams efektyviau pasinaudoti šiais informacijos šaltiniais. Kuriant DB vertinimo
klausimyną buvo panaudota 2013 metais „Prenumeruojamų duomenų bazių panauda Lietuvos viešosiose
bibliotekose“ tyrimo metu sukurto intrumento dalis. Lyginant 2013 ir 2018 metų tyrimų rezultatus, didelių
skirtumų nepastebima – nors yra nežymūs svyravimai, iš esmės pagrindinės DB nesinaudojimo priežastys
išlieka tos pačios: lankytojai dažniausiai įvardina, kad nesinaudoja DB, nes viską, ko jiems reikia, randa
kituose šaltiniuose ar pirmenybę teikia spausdintiems leidiniams. Trečia pagal dažnumą įvardinama
priežastis dėl ko nesinaudojama DB 2018 metais Kauno regiono viešosiose bibliotekose yra anglų kalbos
nemokėjimas. Taip pat mažai skiriasi informacijos apie DB bazes šaltiniai - tiek 2013, tiek 2018 metais
didžioji dalis lankytojų apie DB sužinojo pasiūlius bibliotekos darbuotojams, tačiau šiek tiek didėja lankytojų
dalis, kuri informaciją randa bibliotekų svetainėse ir bibliotekose. Vis daugiau bibliotekų lankytojų naudojasi
DB ir bibliotekoje, ir ne bibliotekoje, todėl darytina prielaida, kad fizinė vieta tampa vis mažiau aktuali, o
lanksti, nuotolinė prieiga prie DB bazių yra būtinybė šiandieniniam vartotojui. Itin svarbi tyrimo išvada yra
susijusi su ketinimais naudotis DB ateityje - didžioji dalis respondentų teigė, kad tikrai ketina arba
greičiausiai ketina ateityje naudotis DB.

Įgyvendinti priemones, skirtas Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų
teikiamų paslaugų prieinamumui negalią turintiems gyventojams plėtoti

Priemonių įgyvendinimui Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – KAVB) buvo sudarytas veiklos
planas, patvirtintas 2018 m. balandžio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32. Planas buvo rengiamas, remiantis
kokybinio asmenų su negalia poreikių tyrimo, kurį KAVB atliko 2017 m. liepos mėn., rekomendacijomis.
Priemonės plane numatyti tikslai – atliepiant į neįgaliųjų poreikius, kurti draugišką fizinę ir virtualią prieigą
neįgaliesiems prie bibliotekos paslaugų, toliau tobulinti personalo kompetencijas ir pasirengimą aptarnaujant
šios grupės vartotojus, įtraukti negalią turinčius asmenis bei juos vienijančias organizacijas į KAVB
projektus ir sklaidos kanalus, kviesti dalyvauti kultūros, informaciniuose ir edukaciniuose renginiuose. Vienu
svarbiausių akcentų buvo į priemonės veiklas įtraukti Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių
viešąsias bibliotekas. Parengtos ir išplatintos Kauno regiono bibliotekoms patalpų ženklinimo
rekomendacijos. Rekomendacijos paruoštos, remiantis statybos techniniu reglamentu „Statinių pritaikymas
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams“ bei Neįgaliųjų reikalų departamento informacija.
Pristatytos 6 informacinės paskaitos ir 8 animuoti pasakų klipai su vertimu į lietuvių gestų kalbą. Vykdyti 2
mokymų ciklai regiono specialistams, padėję įgyti specialių žinių dirbant su neįgaliaisiais (dalyvavo 46
regiono dalyviai).
Konferencijoje „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ dalyvavo regiono bibliotekų specialistai (33
dalyviai) ir Kauno regiono neįgaliųjų draugijų, asociacijų bei centrų atstovai ir kiti apskričių bibliotekų
specialistai (52 dalyviai).
Visose Kauno ir Marijampolės apskričių SVB vyko edukaciniai muzikos terapijos, dailės terapijos ir
kaniterapijos užsiėmimai. Iš viso šiuose edukaciniuose užsiėmimuose kūrė ir lavinosi 224 dalyvių, iš jų su
negalia - 180.
KAVB koordinavo regioninės skaitymo programos „Vasara su knyga“ varžytuves „Skaitymo iššūkis“ ne tik
tarp Kauno regiono bibliotekų, bet it Lietuvos mastu (tarp apskričių viešųjų bibliotekų).

1.

2.

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Atlikti Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų elektroninių informacijos
išteklių (duomenų bazių) poreikio tyrimą

Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginius

3.

Eil. nr.

1.

2.

3.

Vertinimo krtierijai

Organizuojant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginius, didelis dėmesys buvo skiriamas
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietiškumo ugdymui, tautinės savimonės stiprinimui. Ypatingo populiarumo
sulaukė virtualios parodos "„Lietuvos valstybingumo ženklai Kaune 1918–1940 m.“, "Šimtmečio herojai
gamtos, technikos mokslų, verslo srityse“, „Nepriklausomybės Akto signatarų leidinius prisimenant“. Jos
sulaukė net 4468 virtualių lankytojų. Kilnojamoji paroda "Kelyje LT", skirta Lietuvos šimtmečio
žymiausiems keliautojams, buvo pristatyta ir Kauno regiono bibliotekose. Iš viso buvo suorganizuota 14
renginių, kuriuose dalyvavo 494 dalyviai.
Planuota
reikšmė
2018 m.

Įvykdyta
reikšmė
2018 m.

7

9

12

14

480

494

Negalią turinčių gyventojų poreikiams tenkinti įgyvendintų priemonių regiono bibliotekose skaičius

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtų renginių skaičius

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtų renginių dalyvių skaičius

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

1
2
3
4
5
6
7
STRATEGINIS TIKSLAS (1): „Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas“
Programa (01-08): „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“
01-08-01 TIKSLAS. Gerinti informacijos išteklių
Fizinių apsilankymų
visuomenei prieinamumą, kuriant naujas
bibliotekoje skaičius
inovatyvias paslaugas
(susijęs su KM 2018–2020
m. strateginio veiklos plano
170 000
170575
vertinimo kriterijumi R-0108-01-02 „Apsilankymų
skaičius bibliotekose,
tenkantis vienam šalies
gyventojui“)
Virtualių apsilankymų
bibliotekoje skaičius
(atitinka Bibliotekos plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Virtualiųjų apsilankymų
bibliotekose skaičiaus
160 000
168603
augimas, proc.“ ir susijęs

Įvykdymo
procentas

8

100

105

su KM 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijumi R-0108-01-02 „Apsilankymų
skaičius bibliotekose,
tenkantis vienam šalies
gyventojui“)
01-08-01UŽDAVINYS. Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą
01
01-08-01Priemonė. Aprūpinti bibliotekas naujausia informacija ir dokumentais
01-01*
Formuoti bibliotekos
Bibliotekos fondas papildytas aktualiais, kultūrinę ir meninę
informacijos išteklių
vertę turinčiais dokumentais. Ypatingas dėmesys buvo
fondą dokumentais,
skirtas dokumentų apie įvairias negalias fondo praplėtimui.
sukurtais analoginiu ir
Taip pat, vadovaujantis KAVB vartotojų pasitenkinimo
skaimeniniu pavidalu,
paslaugomis tyrimo rekomendacijomis, ieškota papildomų
organizuoti prieigą ir
komplektavimo šaltinių dokumentams užsienio kalbomis
naudojimąsi jais
įsigyti. Aktyviai naudotos įvairios priemonės dokumentų
fondo populiarinimui ir vartotojų informavimui apie naujai
įsigytus dokumentus. Naujos knygos pristatytos bibliotekos
interneto svetainėje su galimybe vartotojams iš karto jas
užsakyti arba rezervuoti, informacija skebta
naujienlaiškiuose, organizuotos naujų knygų sutiktuvės,
"Metų knygos" rinkimuose dalyvaujančių knygų pristatymai.

Įsigytų naujų dokumentų
bibliotekoje skaičius, fiz.
vnt. (atitinka Bibliotekos
plėtros strateginių krypčių
2016–2022 metams kriterijų
„Bibliotekų įsigytų
dokumentų skaičius, tūkst.
vnt.“)

13 000

12 833

99

Įsigytų naujų dokumentų
pavadinimų skaičius

3 800

3952

104

naujienlaiškiuose, organizuotos naujų knygų sutiktuvės,
"Metų knygos" rinkimuose dalyvaujančių knygų pristatymai.

Už valstybės biudžeto lėšas
įsigytų naujų dokumentų
fizinių vienetų skaičius
Už valstybės biudžeto lėšas
įsigytų naujų dokumentų
pavadinimų skaičius
Užprenumeruotų periodinių
leidinių pavadinimų skaičius

5 000

4894

98

2 200

2138

97

172

165

96

670 500

689845

103

300

287

96

25 000

8336

33

Dokumentų išduotis, vnt.

Įvykdytų tarpbibliotekinio
skolinimo užklausų, gautų iš
kitų bibliotekų skaičius
Prenumeruota 17 duomenų bazių, rengtos ir vykdytos jų
viešinimo priemonės, vartotojams teikta išsami informacija
apie prieigos galimybes, mokymai ir konsultacijos
informacijos paieškos klausimais. 2018 m. atliktas tyrimas
"Duomenų bazių panauda Kauno regiono savivaldybių ir
Kauno apskrities viešosiose bibliotekose", išsiaiškintos
duomenų bazių naudojimo ir nenaudojimo priežastys.

Atsisiųstųjų turinio vienetų
prenumeruojamose
duomenų bazėse skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Atsisiųstųjų dokumentų
bibliotekose skaičius, vnt.“)

01-08-01Priemonė. Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis
01-05*

Įgyvendinti priemones,
skirtas Kauno ir
Marijampolės apskričių
savivaldybių viešųjų
bibliotekų teikiamų
paslaugų prieinamumui
negalią turintiems
gyventojams plėtoti.

Parengtos ir Kauno regiono savivaldybių viešosioms
bibliotekoms išplatintos patalpų ženklinimo
rekomendacijos, organizuoti edukaciniai meno, muzikos
terapijos, kaniterapijos užsiėmimai, knygų pristatymai,
vaikams ir jaunimui su negalia. Sukurti bei Kauno ir
Marijampolės apskričių savivaldybių viešosioms
bibliotekoms pristatyti el. produktai „Pasakos gestų kalba“
bei paskaitų vaizdo įrašai su vertimu į gestų kalbą. KAVB ir
Kauno regiono viešųjų bibliotekų specialistams organizuota
mokymų programa „Keisk požiūrį į negalią“, mokymų ciklas
„Kaip kurti edukacijas žmonėms su negalia“, mokymai
Kūrybiškumas tenkinant vartotojų su negalia poreikius",
organizuota konferencija "Biblioterapija. Knyga gali
prakalbinti ir gydyti".

Negalią turinčių gyventojų
poreikiams tenkinti
įgyvendintų priemonių
regiono bibliotekose skaičius

7

9

129

320

449

140

7

9

129

50

56,2

112

7

9

129

Įgyvendintų priemonių
dalyvių skaičius

01-08-01Priemonė. Užtikrinti apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklą
01-03
Gerinti bibliotekos
Atnaujintas el. žinynas "Kaunas: datos ir faktai",
Naujų bibliotekoje teikiamų
teikiamų paslaugų kokybę susisteminantis žinias apie Kauną, sukurta interneto svetainė paslaugų ir vartotojams
"Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas", sukurtas el.
sukurtų produktų skaičius
produktas „Pasakos gestų kalba“, parengtas ir išleistas
valstybės šimtmečiui paminėti skirtas leidinys "100 pakilių
akimirkų : tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės",
parengtos kilnojamosios parodos "Algirdas Patackas:
"Pastogės" Lietuva", "Tarpukario Lietuvos šventės ir
iškilmės", "Kvepiančių knygų salonas: tarpukario
literatūra", paroda-instaliacija "Kelyje LT", skirta garsiems
Lietuvos keliautojams. Parengtos žaidybinimo
rekomendacijos Lietuvos bibliotekoms, siekiant paskatinti
bibliotekas taikyti žaidybinimo metodą kuriant bei
tobulinant bibliotekų paslaugas.
Siekiant bibliotekų paslaugų plėtros, išnaudotos galimybės
teikti projektų paraiškas ne tik Lietuvos kultūros tarybai, LR
Kultūros ministerijos programoms, bet ir kitoms projektų
finansavimo priemonėms. Pateiktos 23 paraiškos, iš kurių 13
finansuota.

Bibliotekos projektinio
finansavimo paieškos
paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis
nuo visų pateiktų paraiškų),
proc.

Įgyvendinti nacionaliniai ir tarptautiniai projektai:
Įgyvendintų nacionalinių ir
„Žaliosios jungtys“ (angl. „Arboreal Futures“),
tarptautinių projektų skaičius,
„3P: Partnerystė, Patirtis, Pasidalijimas“,
vnt.
„Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“,
„Tarpukario šventės ir iškilmės“, "Kvepiančių knygų
salonas: tarpukario literatūra", „Kelyje LT“,
„Pasakos gestų kalba" (aukok.lt), „Pasakos gestų kalba"
(Kultūros taryba), Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas
(tęstinis).

LR Energetikos ministerijai (EM) investicijų projektas
Parengtų ir su Kultūros
„Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas,
ministerija suderintų
atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ ir
investicijų projektų skaičius.
projektinis pasiūlymas pateiktas 2018-07-02 LR energetikos
ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1-286 patvirtintas
iš ES struktūrinių fondų siūlomų bendrai finansuoti
valstybės projektų sąrašas, pagal 2014-2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto
„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.1-VIPA-V-101
priemonę „Valstybei nuosvybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas". 2018-12-07 Viešųjų investicijų plėtros
agentūrai pateikta projekto paraiška su lydinčiais
dokumentais. LR Kultūros ministerijai 2018-12-14 pateiktas
patikslintas investicijų projektas "Kauno apskrities viešosios
bibliotekos modernizavimas" ir projektinis pasiūlymas.
Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pateikta projekto
Parengtų ir pateiktų paraiškų
“Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, Kaunas,
Centrinei projektų valdymo
atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą”
agentūrai skaičius
paraišką su lydinčiais dokumentais pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo
priemonės 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų atnaujinimas“ kvietimą teikti paraiškas

Organizuotos ir koordinuotos priemonių, gerinančių
Atliktų tyrimų rezultatų
vartotojams teikiamų paslaugų kokybę veiklos, tyrimų
aptarimų skaičius
rezultatai aptarti su padalinių vadovais ir parengti tyrimų
rekomedacijų įgyvendinimo planai. Atsižvelgiant į 2017 m.
atlikto "KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimo
rezultatus, sudarytas ir 2018 m. balandžio 18 d. direktoriaus
įsakymu nr. V-37 patvirtintas "Priemonių, gerinančių
vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, planas 2018 m.".
Įgyvendinat "Kokybinio asmenų su negalia poreikių tyrimo"
rekomendacijas, sudarytas 2018 m. balandžio 4 d.
direktoriaus įsakymu nr. V-32 patvirtintas planas „Aprūpinti
bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų
grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ įgyvendinimo Kauno
apskrities viešojoje bibliotekoje planą“.

Parengtas priemonių,
gerinančių KAVB
vartotojams teikiamų
paslaugų kokybę, planas

2

2

100

1

1

100

2

2

100

1

1

100

Įgyvendintų priemonių,
gerinančių teikiamų paslaugų
kokybę, skaičius
Įgyvendinti regioninę
skaitymo skatinimo
programą „Vasara su
knyga“ („Skaitymo
iššūkis“)

Organizuotos ir koordinuotos programos „Vasara su knyga“
(varžytuvės „Skaitymo iššūkis“) veiklos Kauno ir
Marijampolės apskričių savivaldybių viešosiose
bibliotekose. Koordinuortos varžytuvių veiklos tarp
apskričių viešųjų bibliotekų.

Programos „Vasara su
knyga“ („Skaitymo iššūkis“)
veiklose dalyvavusių vaikų ir
jaunimo skaičius

Organizuoti Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti
skirtus renginius

Organizuotos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti skirtos veiklos, siekiant pažymėti reikšmingiausius
istorinius įvykius, pristatyti šimtmečio asmenybes ir jų
darbus: virtualios parodos „Lietuvos valstybingumo ženklai
Kaune 1918–1940 m.“, "Šimtmečio herojai gamtos,
technikos mokslų, verslo srityse“, „Nepriklausomybės Akto
signatarų leidinius prisimenant“, "100 metų muzikos!“;
dailės paroda-konkursas (paroda+renginys) „Atgimimas“
Lietuvai 100, skirta skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai
paminėti; 3-jų dalių leidinių parodų ciklas "Kauno dailės
šimtmetis" (3 parodos), rankų darbo iliustracijų knyga „100
Kauno veidų“ (vieno objekto paroda); kilnojamosios
parodos "Kvepiančių knygų salonas: tarpukario knygos" (5
eksponavimo kartai), paroda-instaliacija "Kelyje LT (3
eksponavimo kartai) ir "Tarpukario šventės"; knygos "100
pakilių akimirkų : tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės"
sutiktuvės; edukacijos: kūrybinės dirbtuvės vaikams
"Aprenk lėlę tautiniais drabužiais", "Kultūrų sąsajos.
Vokiškieji akcentai. Pasivaikščiojimai po Kauno centrą";
paskaita „Lietuva Oskaro Milašiaus publicistikoje ir
diplomatinėje korespondencijoje“.

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti
organizuotų renginių skaičius

ne mažiau
kaip 3

7

100

800

1353

169

12

14

116

480

494

103

600

4468

745

40

48

120

36

39

108

Renginių dalyvių skaičius

Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti skirtų
produktų virtualių lankytojų
skaičius

Vykdyti metodinę
pagalbą nustatytos
bibliotekos teritorijoje
veikiančioms
savivaldybių viešosioms
ir mokyklų bibliotekoms

Teiktos konsultacijos bibliotekų veiklos klausimais Kauno ir Konsultacijų nustatytos
Marijampolės apskričių viešųjų ir mokyklų bibliotekoms.
teritorijos savivaldybių,
mokyklų bibliotekoms
skaičius

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Rengti ir vykdyti KAVB ir Kauno regiono bibliotekų
specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų kompetencijų
tobulinimo temomis, vykdant kvalifikacijos kėlimo
projektus: „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“
ir „Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje“;
vykdant tarpdisciplininius projektus, kurių dalis taip pat
buvo orientuota į profesinių ir bendrųjų kompetencijų
ugdymą: „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
sveikatos stiprinimas“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“; įgyvendinant
priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės
atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“
planą: mokymų ciklas „Kaip kurti edukacijas asmenims su
negalia“ ir mokymų programa „Keisk požiūrį į negalią“ ir
mokymai „Kūrybiškumas tenkinant vartotojų su negalia

Organizuotų ir vykdytų
mokymų KAVB ir Kauno
regiono specialistams pagal
bibliotekos sukurtas ir (ar)
pritaikytas mokymų
programas skaičius

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Rengti ir vykdyti KAVB ir Kauno regiono bibliotekų
specialistų mokymai profesinių ir bendrųjų kompetencijų
tobulinimo temomis, vykdant kvalifikacijos kėlimo
projektus: „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“
ir „Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje“;
vykdant tarpdisciplininius projektus, kurių dalis taip pat
buvo orientuota į profesinių ir bendrųjų kompetencijų
ugdymą: „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
sveikatos stiprinimas“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“; įgyvendinant
priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės
atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“
planą: mokymų ciklas „Kaip kurti edukacijas asmenims su
negalia“ ir mokymų programa „Keisk požiūrį į negalią“ ir
mokymai „Kūrybiškumas tenkinant vartotojų su negalia
poreikius“; kuriant ir pritaikant mokymo programas
bibliotekos paslaugų pristatymui: "Vyturys.lt elektroninė
biblioteka ir kitų elektroninių knygų skaitymo galimybės",
"Informacijos paieška KAVB prenumeruojamose ir
terminuotos prieigos duomenų bazėse"; komunikacijos ir kt.
aktualiomis temomis.
Organizuoti kultūros, informaciniai, edukaciniai renginiai
Kauno regiono bendruomenėms: metų knygos rinkimai,
knygų pristatymai, skaitymo rytmečiai ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, vasaros skaitymai, kilnojamosios parodos,
knygų pristatymai neįgaliesiems, pasakų lietuvių gestų k.,
projekto "Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas",
Kvepiančių knygų salonėlio pristatymai, Žaliųjų jungčių
edukaciniai užsiėmimai, įsegamų ženkliukų gamyklėlės,
terapiniai edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems, virtualaus
žaidimo "Išnykusios praeities ženklai", el. žinyno "Kaunas:
datos ir faktai", edukacinio interaktyvaus žaidimo „Knygos
kodas“ pristatymai, edukaciniai užsiėmimai "Linksmieji
muzikos instrumentai“, Vokiškų diskusijų klubo
susitikimai/išvykos, kūrybinės dirbtuvės neįgaliesiems,
sveikatingumo rytmečiai senjorams ir kt.

Organizuotų ir vykdytų
mokymų Kauno regiono
specialistams pagal
bibliotekos sukurtas ir (ar)
pritaikytas mokymų
programas skaičius
Organizuotų kultūros,
informacinių, edukacinių
renginių Kauno regiono
bendruomenėms skaičius

Nustatytoje bibliotekos
veiklos teritorijoje veikiančių
bibliotekų specialistų,
tobulinusių kvalifikaciją,
apskrities bibliotekos
organizuotuose mokymuose
skaičius
Kauno ir Marijampolės
apskričių viešųjų bibliotekų
skaitmeninimo srities
specialistų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, skaičius
(atitinka Skaitmeninio
kultūros paveldo
aktualinimo ir išsaugojimo
2015 −2020 metų programos
vertinimo kriterijų
„Skaitmeninimo srities
specialistų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
programose, skaičius
(vnt.)“ )

17

18

106

86

118

137

900

923

103

12

18

150

Bibliotekos darbuotojų,
bent vieną kartą
tobulinusių kvalifikaciją,
dalis nuo viso įstaigos
darbuotojų skaičiaus, proc.
(atitinka Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Profesionalių
bibliotekininkų, bent kartą
tobulinusių kvalifikaciją,
dalis nuo viso bibliotekose
dirbančių profesionalių
darbuotojų skaičiaus,
proc.“)

Stiprinti tarpsektorinę
partnerystę

Vykdyti kultūros edukacijos, skaitymo skatinimo, inovatyvių
paslaugų diegimo, bibliotekų specialistų kvalifikacijos
tobulinimo, pasidajimo gerąja patirtimi projektai,
stiprinantys tarpusavio bendradarbiavimo ryšius ir
tarpsektorinę partnerystę, įtraukiant Kauno regiono
savivaldybių viešąsias, mokyklų bibliotekas: "Tarpukario
šventės ir iškilmės“, „Žaliosios jungtys“ (angl. „Arboreal
Futures“), "Smagumogenas“, „Vizualinio turinio kūrimas“,
„Kauno datų ir faktų atvertis šiuolaikiniam vartotojui“,
„Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų
skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“, „Kelyje
LT“, „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo
ugdymas“, „Algirdas Patackas: „Pastogės" Lietuva",
„Kvepiančių knygų salonas: tarpukario literatūra", „Kauno
regiono bibliotekų specialistų sveikatos stiprinimas".
Vykdyti nacionaliniai tarpinstituciniai projektai: „3P:
Partnerystė. Patirtis. Pasidalijimas“, „Lietuvos bibliotekų
specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“, „Visuomenės poreikius
atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“,
„Prisijungusi Lietuva", „Gyventojų skatinimas išmaniai
naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje".
Bendradarbiauta su kitomis institucijomis, stiprinti
partnerystės ryšiai, dalintasi gerąja praktika (pasirašytos 8
projektų partnerių bendradarbiavimo sutartys).

Vykdytų projektų, kurių
tikslinė grupė yra Kauno ir
Marijampolės apskrityse
veikiančių savivaldybių,
mokyklų bibliotekos

Nacionalinių
tarpinstitucinių projektų,
kuriuose dalyvavo
biblioteka, skaičius (susijęs
su Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijumi
„Bibliotekų, dalyvavusių
tarpinstituciniuose
projektuose, skaičius, vnt.“)
Bent kartą per metus su
biblioteka bendrose veiklose
dalyvavusių mokslo, verslo,
viešojo ir visuomeninio
sektoriaus įstaigų skaičius

65

67,3

104

7

11

157

2

5

250

30

31

103

Didinti bibliotekos
tarptautiškumą

Didintas bibliotekos darbuotojų tarptautinis mobilumas,
dalyvauta tarptautiniuose renginiuose (tarptautinis projektas
„Žaliosios jungtys“ (angl. Arboreal Futures), „Tarptautinė
Vilniaus knygų mugė“).

Vykdyti Bibliotekos
Vykdyta individuali ir bendroji naujai įsigytų dokumentų
fondo apskaitą, priežiūrą apskaita, katalogavimas, perkataloguoti išliekamąją vetę
ir apsaugą
turintys bibliotekos fondo dokumentai; rengti įrašai LIBIS
Autoritetinių įrašų duomenų bazei.

Tarptautinių projektų ir
edukacinių programų,
kuriose biblioteka
dalyvavo, skaičius (susijęs
su Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijumi
„Bibliotekų, dalyvavusių
tarpinstituciniuose
projektuose, skaičius, vnt.“)
Parengtų ir integruotų į
LIBIS suvestinį katalogą
bibliografinių įrašų skaičius
Parengtų, redaguotų ir
integruotų į Autoritetinių
įrašų duomenų bazę įrašų
skaičius

Bibliotekoje saugomus
dokumentus identifikuojančių
bibliografinių įrašų dalis,
atsispindinti elektroniniame
kataloge, proc.
Bibliografuoti pagal susitarimą su LNB bibliotekai paskirti
laikraščiai, įrašai teikti į NBDB.

Parengtų ir integruotų į
NBDB bibliografinių įrašų
skaičius

Iš Senųjų ir retų spaudinių fondo atrinkti dokumentai,
Restauruotų dokumentų
kuriuos būtina nedelsiant restauruoti ir konservuoti, vykdyti skaičius, fiz. vnt.
jų restauravimo ir konservavimo darbai.
Prevenciškai konservuotų
dokumentų skaičius, fiz. vnt.
Koordinuoti Kauno ir
Marijampolės apskričių
savivaldybių viešųjų
bibliotekų kultūros
paveldo skaitmeninimo ir
viešinimo veiklas

Atrinkti vartotojams aktualūs kultūros paveldo objektai ir,
suderinus su VEPS-3 projekto partneriais skaitmeninti bei
teikti į portalą e-paveldas. Bibliotekos vartotojai nuolat
informuoti apie portalo informacines galimybes, mokyti
naudotis, konsultuoti. Portale e-paveldas esančių
dokumentų nuorodos įtrauktos į atnaujintą el. žinyną
"Kaunas: datos ir faktai" bei rengiant virtualias parodas.

Suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų skaičius

2

2

100

24 900

29050

117

4 500

5885

131

33,5

47,2

141

7 800

7615

98

1

1

100

8

8

100

555

580

105

555

150

27

Atvirai prieigai pateiktų
suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų skaičius

"Kaunas: datos ir faktai" bei rengiant virtualias parodas.

Suskaitmenintų objektų
peržiūrų skaičius, tenkantis
vienam suskaitmenintam
objektui

Kauno ir Marijampolės
apskričių viešųjų
bibliotekų, kurios
naudojasi skaitmeninimo
kompetencijos centro
paslaugomis, skaičius
(atitinka Skaitmeninio
kultūros paveldo
aktualinimo ir išsaugojimo
2015 −2020 metų programos
vertinimo kriterijų
„Atminties institucijų, kurios
naudojasi skaitmeninimo
kompetencijų centrų
paslaugomis, dalis iš visų
Lietuvos atminties institucijų
(proc.)“ )
Teikti edukacines,
Organizuoti įvairūs kultūros, informaciniai ir edukaciniai
kultūrines ir informacines renginiai skirtingoms bibliotekos vartotojų grupėms,
paslaugas
plečiančiantys akiratį, skatinantys žingeidumą bei kultūrinį
tobulėjimą, skaitymą, sudarantys sąlygas turiningam
laisvalaikiui, pristatantys bibliotekos paslaugų ir galimybių
įvairovę, skirti įvairių vartotojų grupių meniniams,
kūrybiniams įgūdžiams, kultūriniam raštingumui lavinti.

Organizuotos kryptingos edukacinės programos ir įvairūs
edukciniai užsiėmimai, skirti įvairių vartotojų grupių
(bendruomenės, vaikų, moksleivių, jaunimo, neįgaliųjų,
senjorų) meniniams, kūrybiniams įgūdžiams, kultūriniam
raštingumui lavinti.

Bibliotekos organizuotų
kultūros ir informacinių
renginių skaičius (atitinka
Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir
edukacinių renginių
skaičiaus pokytis, lyginant
su 2014 m., proc.“ )
Edukacinių užsiėmimų
skaičius (atitinka Bibliotekų
plėtros strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Bibliotekose vykdytų
informacinių, kultūrinių ir
edukacinių renginių
skaičiaus pokytis, lyginant
su 2014 m., proc.“ )

6

10

167

8

9

113

247

303

123

176

241

137

raštingumui lavinti.

Edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius

Parengtos edukacinės programos: knygų-aromaterapijos
edukacija „Kvepiančių knygų salonas“, Muzikos terapija
neįgaliesiems su I. Papečkyte, Dailės terapija neįgaliesiems
su L. Jonynaite-Giedraitiene, edukacinė kaniterapijos
programa su kaniterapeutėmis Joana Grygutis bei Veslava
Citovič-Rul Kauno regione, edukacinė programos „Senoji
biblioteka“, Išnykusios praeities ženklai: pažink, atsakyk,
pažaisk – virtualaus žaidimo edukacija, „Linksmieji
muzikos instrumentai“, „Atgimę vaikystės autoriai ir
senosios iliustracijos", edukacinis interaktyvus žaidimas
„Knygos kodas“, kūrybinės dirbtuvės vaikams, Vasaros
skaitymai su edukacija, edukacinė programa Senųjų
spaudinių ekspozicijoje, edukacinės popieriaus restauravimo
dirbtuvės, virtualaus žaidimo „Knygos kelias“ edukacija,
edukacinė ekskursija "Senieji bibliotekos rūmai: istorija,
architektūra, interjeras", edukacinė programa "Skaitymai ir
kūrybinės dirbtuvės „Gamtos formų atspaudai“ (Kultūros
paso edukacija), edukacinė programa "Skaitymai ir
kūrybinės dirbtuvės „Sapnų ir svajonių gaudyklės“
(Kultūros paso edukacija), edukacinė programa "Knygos
istorijos išmaniai" (Kultūros paso edukacija).

Edukacinių programų
temų skaičius (atitinka
Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Bibliotekų vykdomų
neformaliojo švietimo
programų skaičius, vnt.“ )

Rengti renginiai Kauno ir Marijampolės apskričių socialiai
pažeidžiamoms vartotojų grupėms, siekiant jų įtraukimo į
informacinės ir žinių visuomenės kūrimą, socialinės
atskirties mažinimo, sąlygų, palankių šių grupių atstovų
asmenybės tobulinimui ir saviraiškai sudarymo.

Kultūros, edukacinių ir
informacinių renginių, skirtų
senjorams, skaičius

Kultūros, edukacinių ir
informacinių renginių, skirtų
žmonėms su negalia, skaičius

3 940

6550

166

15

18

120

15

42

280

51

50

98

204

238

117

10 117

10401

103

Kultūros, edukacinių ir
informacinių renginių, skirtų
vaikams ir jaunimui, skaičius

Vykdyti visuomenės
įtraukimo į mokymosi
visą gyvenimą proceso
veiklas

Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairioms
Skaitmeninio raštingumo
vartotojų grupėms, atnaujintos ir įdiegtos naujos
mokymų skaičius
mokymo(si) programos, skatintas virtualių mokymosi
aplinkų panaudojimas. Organizuoti individualūs
(naudojimosi paslauga vietose) ir grupiniai (pagal parengtas
programas) mokymai, įskaitant vykdytų projektų
„Prisijungusi Lietuva" akciją „Senjorų dienos internete
2018", „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo
ugdymas" (auditoriniai mokymai ir jų įrašai su vertimu į
gestų kalbą), priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei
priemonėmis“ mokymus neįgaliesiems (auditoriniai

Vykdyti visuomenės
įtraukimo į mokymosi
visą gyvenimą proceso
veiklas

Teiktos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairioms
vartotojų grupėms, atnaujintos ir įdiegtos naujos
mokymo(si) programos, skatintas virtualių mokymosi
aplinkų panaudojimas. Organizuoti individualūs
(naudojimosi paslauga vietose) ir grupiniai (pagal parengtas
programas) mokymai, įskaitant vykdytų projektų
„Prisijungusi Lietuva" akciją „Senjorų dienos internete
2018", „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo
ugdymas" (auditoriniai mokymai ir jų įrašai su vertimu į
gestų kalbą), priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir
informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei
priemonėmis“ mokymus neįgaliesiems (auditoriniai
mokymai ir jų įrašai su vertimu į gestų kalbą) mokymus.

Parengtos virtualios mokymosi programos bendrosioms
kompetencijoms ugdyti: priemonės „Aprūpinti bibliotekas
socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms
skirta įranga bei priemonėmis“ mokymų programa (2
virtualių mokymų programų įrašai su vertimu į gestų kalbą „2017 m. gyventojų pajamų deklaravimas elektroniniu
būdu" ir „Bendrasis asmens duomenų reglamentas, kas tai ir
ką kiekvienas apie tai turime žinoti") ir projekto „Kintantis
medijų pasaulis: atsakingo vartotojo ugdymas“ mokymų
programa (4 virtualių mokymo programų įrašai su vertimu į
gestų kalbą - „Žmogaus teisės visuomenės informavimo
srityje", „Netikros naujienos ir jų sklaida", „Kurstoma
neapykanta? Pranešk", „Tapatybės vagystės").
Vykdyti mokslinius ir
praktinės veiklos tyrimus,
skaityti pranešimus
konferencijose

Skaitmeninio raštingumo
mokymo renginiuose
mokytų, konsultuotų
gyventojų skaičius (atitinka
KM 2018–2020 m.
strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijų P-01-0801-01-04 „Per metus
viešosiose bibliotekose
skaitmeninio raštingumo
mokymo renginiuose mokyti
ir konsultuoti gyventojai
(tūkst. žm.)“ ir Informacinės
visuomenės plėtros 20142020 metų programos
„Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“
vertinimo kriterijų „Per
metus viešosiose
bibliotekose skaitmeninio
raštingumo mokymo
renginiuose mokyti ir
konsultuoti gyventojai
(tūkst.)“ )

Bibliotekos parengtų
virtualių mokymosi
programų skaičius
(atitinka Bibliotekų plėtros
strateginių krypčių
2016–2022 metams
vertinimo kriterijų
„Bibliotekos parengtų
virtualių mokymosi
programų skaičius“)

Vykdyti praktinės veiklos problemų tyrimai, reikalingi
Vykdytų tyrimų skaičius
KAVB ir/ ar regiono bibliotekų veiklai tobulinti, viešinti jų
rezultatus, pažangią KAVB ir nustatytos veiklos teritorijos
(regiono) savivaldybių viešųjų ir mokyklų bibliotekų patirtį.
Atlikti tyrimai: „Kauno regiono viešųjų bibliotekų tyrimas:
biblioteka ir technologijos", „Duomenų bazių panauda
Kauno regiono savivaldybių ir Kauno apskrities viešosiose
bibliotekose", „KAVB vartotojų pasitenkinimo tyrimas",
„Lankytojus aptarnaujančių KAVB darbuotojų
bibliografinio informacinio darbo kokybės tyrimas",
„Kauno regiono mokyklų bibliotekininkų apklausa".

10 663

11577

109

2

2

100

4

5

125

Spalio 12 d. organizuota konferencija „Biblioterapija. Knyga Bibliotekos organizuotų
gali prakalbinti ir gydyti“, kurios pagrindinis tikslas konferencijų skaičius
pristatyti biblioterapijos veiklas, skatinti praktinį jų taikymą,
dalintis gerąja patirtimi apie ypatingą gydomąją, terapinę
knygos naudą, vystyti dialogą tarp skirtingų sričių specialistų
(bibliotekininkų, psichologų, medicinos darbuotojų).

Skaityti pranešimai konferencijose, seminaruose ir
panašiuose renginiuose: bibliotekos teikiamų paslaugų,
Saugomų bibliotekos fonde išskirtinių dokumentų rūšių,
įgyvendinamų projektų, pilietiškumo ugdymo, skaitymo
skatinimo programos "Vasara su knyga", darbo patirties su
socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis pasidalinimo,
istorijos ir genealogijos, duomenų bazių panaudojimo ir
kitomis temomis.
Skatinti savanorišką
veiklą bibliotekoje

Bibliotekos darbuotojų
skaitytų pranešimų
konferencijose, seminaruose
ir panašiuose renginiuose
skaičius

Į savanoriškas veiklas įsitraukti jaunuoliai, suteikiant jiems Bibliotekoje ir/ar jos
galimybę aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės
renginiuose bent vieną kartą
kūrimo, organizuojant įvairias akcijas, kultūrines programas dirbusių savanorių skaičius
ir kt.

Rengti nustatytą
Nacionalinės
retrospektyviosios
bibliografijos dalį

Tęsiant lietuviškų periodinių leidinių publikacijų
Sudarytų nacionalinės
bibliografinių įrašų sudarymą, Nacionalinės bibliografijos
retrospektyviosios
duomenų bankui (NBDB) sudaryti analiziniai bibliografiniai bibliografijos įrašų skaičius
įrašai, nustatyti jų reikšminiai žodžiai, parašytos anotacijos.

Formuoti nustatytą
NPDAF dalį

Taikant įvairias organizacines priemones spartinta antrinė
Rengiant vietą NPDAF, iš
atranka Pagrindinės saugyklos fonde, paliekant tik aktualius, bibliotekos fondo nurašytų
turiniu ar poligrafinėmis savybėmis vertingiausius leidinius. dokumentų skaičius, fiz. vnt.

Privalomojo egzemplioriaus pagrindu ir ir teisės aktų
nustatyta tvarka formuota bibliotekai paskirta NPDAF dalis,
aktyviai bendradarbiauta su leidėjais, siekiant suformuoti
išsamų atsarginį archyvinį fondą.
Didinti Kauno apskrities
viešosios bibliotekos
veiklos efektyvumą

Iš leidėjų gautų,
sukataloguotų, į NPDAF
fondą įjungtų privalomojo
egzemplioriaus dokumentų
skaičius

Atlikta bibliotekos veiklos SSGG (SWOT) analizė,
Atlikta bibliotekos veiklos
suformuluota bibliotekos misija, vizija ir vertybinės
SSGG (SWOT) analizė
nuostatos, parengtos strategines veiklos gairės 2019-2023 m.
(patv. 2018 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu nr. V85), sukurtas bibliotekos tolimesnės veiklos modelis.
Parengtas bibliotekos
tolimesnės veiklos modelis
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Efektyviai valdyti įstaigos
finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)
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