
2017 M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS ATASKAITA



TURINYS Vartotojai
Vartotojų aptarnavimas / 3
Vartotojų mokymai / 4
Tyrimai / 5

Fondai / 6
Renginiai

Bendrai apie renginius / 7
Edukacija / 8

Vasaros skaitymo iššūkis / 9
Biblioteka – visiems atvira ir draugiška

Ateinanti biblioteka / 10
ESAME / 11
Mokymų įrašai gestų kalba / 12

Mokanti ir besimokanti biblioteka / 13
El. paslaugos ir produktai

2017 m. sukurti el. produktai / 14
Duomenų bazės / 15
Virtualūs edukaciniai žaidimai / 16
Socialiniai tinklai / 17

Projektai
Bendri duomenys / 18
Projektų metu sukurti produktai / 19
Konferencija / 20

Partnerystė / 21
Savanorystė / 22
Kultūros paveldo apsauga ir sklaida / 23
Bendradarbiavimas su Kauno regiono bibliotekomis / 24



››› Bibliotekoje užsiregistravo 14,5 tūkst. 
skaitytojų

››› Paslaugomis naudojosi 170 tūkst. lankytojų
››› Namuose skaityti paskolinta 209,4 tūkst. 

dokumentų
››› Skaityklose išduota per 432,2 tūkst. 

dokumentų
››› Atsakyta į 38,1 tūkst. bibliografinių užklausų
››› Suteikta 24,6 tūkst. informacijos paieškos 

konsultacijų

Vartotojų aptarnavimas



››› Bibliotekoje mokėsi ir konsultavosi 
11,3 tūkst. lankytojų

››› Suorganizuota 10,7 tūkst. individualių 
(paslaugų teikimo vietose) ir grupinių 
(pagal parengtas programas) mokymų

››› 22 kompiuterinio ir informacinio raštin-
gumo mokymuose dalyvavo 218 Kauno
miesto gyventojų

Vartotojų mokymai
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Bibliotekos dokumentų fondo 
formavimas 2014–2017 m.
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››› leidinių ir dokumentų 
parodos – 93 

››› dailės kūrinių, piešinių ir foto-
grafijų parodos – 41

››› kilnojamosios parodos – 14
››› edukaciniai renginiai – 210

Įdomu: 43 proc. organizuotų ren-
ginių skirta vaikams ir jaunimui

Iš viso organizuota 
497 renginiai. Iš jų:



››› juose dalyvavo daugiau kaip 
4,5 tūkst. lankytojų 

››› daugiausia edukacijų skirta 
vaikams ir jaunimui – 131

2017 m. organizuota 210 
edukacinių renginių:

Edukacija



››› Dalyvavo 66 Lietuvos bibliotekos 
ir jų filialai

››› Skaitymo iššūkyje varžėsi 
per 4,5 tūkst. skaitytojų

››› Kauno regione dalyviai perskaitė 
13,5 tūkst. knygų (Lietuvoje 
29,5 tūkst.)

Įdomu: populiariausia užduotis – 
perskaityti atsitiktinę knygą 
iš lentynos



Ateinanti biblioteka

Bendradarbiaudama su „Kauno kartų 
namais“, KAVB pradėjo teikti naują 
paslaugą – „Ateinanti biblioteka“ 
ir taip sudarė sąlygas senjorams 
skolintis ir gauti leidinius iš bibliotekos 
neišeinant iš namų



Vaizdo klipas ESAME

Kartu su partnere, neįgaliuosius 
vienijančia Kauno „Arkos“ bendruo-
mene, sukurtas vaizdo klipas 
„Esame“, kurį galima rasti biblio-
tekos Youtube kanale

https://www.youtube.com/watch?v=DvDDJpZ9MNs


Mokymų įrašai gestų kalba

Parengti 3 vaizdo įrašai apie saugų 
ir atsakingą elgesį internete (su vertimu 
į gestų kalbą)

Įdomu: mokymų įrašus gestų kalba 
peržiūrėjo net 1,6 tūkst. vartotojų

https://www.youtube.com/watch?v=x08auUfREIE&list=PLZam5NGl7XF0nfhaLo-mXc--CBuGXCpsd


›››  Surengti 35 renginiai, kuriuose 
kompetencijas ugdė 1 061 Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos 
ir Kauno regiono savivaldybių 
viešųjų bibliotekų specialistai

››› 69 pranešimus įvairiuose 
renginiuose skaitė 16 KAVB 
specialistų

Įdomu: atnaujintos 20 KAVB 
ir Kauno regiono viešųjų biblio-
tekų specialistų-andragogų 
kompetencijos bei parengta 20 
naujų andragogų, kurie įgytas 
žinias galės pritaikyti neformalaus 
suaugusiųjų švietimo srityje



››› Atnaujinta virtuali galerija – 
https://galerija.kvb.lt

››› Startavo nauja virtuali paroda – 
https://asmenybeirknyga.kvb.lt/

2017 m. sukurti 
el. produktai

https://galerija.kvb.lt
https://asmenybeirknyga.kvb.lt/


››› 2017 m. prenumeruota 
16 duomenų bazių

››› 61,5 % išaugo paieškų duome-
nų bazėse skaičius

››› Parengta vaizdo įrašų apie 
naudojimąsi NAXOS Music 
Library ir INFOLEX teisinės 
informacijos duomenų 
bazėmis

Duomenų bazės

https://www.youtube.com/watch?v=1Oj02lqg0dM&list=PLZam5NGl7XF3yNW7mOQgFCJAPO0Q3sNfb
https://www.youtube.com/watch?v=LgSalWSocOk&index=2&list=PLZam5NGl7XF3yNW7mOQgFCJAPO0Q3sNfb
https://www.youtube.com/watch?v=LgSalWSocOk&index=2&list=PLZam5NGl7XF3yNW7mOQgFCJAPO0Q3sNfb


››› Edukacinis žaidimas „Išnyku-
sios praeities ženklai“

››› Interaktyvus žaidimas 
„Knygos kelias“

››› Edukacinis žaidimas
„Knygos kodas“

›››  „Atgimę vaikystės autoriai 
ir senosios iliustracijos“

Virtualūs edukaciniai
žaidimai

http://praeitieszenklai.kvb.lt/
http://praeitieszenklai.kvb.lt/
http://knygoskelias.kvb.lt/
http://knygoskodas.kvb.lt/
http://senaknygavaikams.kvb.lt/


Socialiniai tinklai
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facebook.com/kvb.lt
 



Bendrieji duomenys

Įdomu: 2017 m. įgyvendinti 
3 tarptautiniai ir 8 nacionaliniai 
projektai
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2017 m. įgyvendinta 17 projektų 



Sukurti produktai

››› Interaktyvus edukacinis žaidimas 
„Knygos kodas“

››› Virtuali paroda „Asmenybė
ir knyga“

››› Kilnojama knygų ir kvapų ekspozi-
cija „Kvepiančių knygų salonas“

››› Interaktyvus terminalas „Kauno 
bažnyčios: miesto tapatumo kodas“

››› KAVB erdvėse įkurta bendruome-
nės žalioji augalų sienelė

››› Virtualus stopkadro animacijų 
albumas

››› Mobilioji leidinių ekspozicijos 
sistema „Mobilibris“

http://vaikai.kvb.lt/node/3441
https://asmenybeirknyga.kvb.lt/
https://asmenybeirknyga.kvb.lt/
http://knygoskodas.kvb.lt/


Konferencija

2017 m. organizuota 2 dienų 
konferencija „Atvirosios kultūros 
inovacijos: kurkime bendradar-
biaudami“, skirta bibliotekų 
specialistų kūrybiškumui skatinti. 
Konferencijos vaizdo įrašų 
archyvą rasite www.kvb.lt

https://kvb.lt/lt/konferencija-atvirosios-kulturos-inovacijos-kurkime-bendradarbiaudami/medija


xx
KAVB partneriai, 
rėmėjai ir draugai
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Nauji partneriai

Nuolatiniai partneriai  



Įdomu: bibliotekos savanorė įkūrė 
paauglių literatūros klubą, kuris buria 
skaityti ir rašyti mėgstantį jaunimą!

KAVB savanorių gretose šiais 
metais net 29 asmenys. 
Organizuota 10 įvairiausio pobū-
džio renginių: moliūgiadienis, 
kelionė į zoologijos sodą, stalo 
žaidimų vakaras, Moters diena, 
Sausio 13-osios akcija ir kt.  



Suskaitmeninti ir atvirai prieigai 
portale ePaveldas.lt pateikti 
554 objektai. Per metus portalo 
epaveldas.lt lankytojai 56,3 tūkst. 
kartų siuntėsi portalo objektus 
ir peržiūrėjo per 177,3 tūkst. 
suskaitmenintų objektų vaizdus

http://www.epaveldas.lt/home


››› Kauno regiono viešųjų bibliotekų specialis-
tai aktyviai dalyvavo 15 KAVB organizuotų 
kompetencijų ugdymo renginių

››› Regione surengta daugiau nei 50 edukaci-
nių užsiėmimų ir renginių, juose dalyvavo 
per 2,2 tūkst. asmenų

››› 8 projektai įgyvendinti įtraukiant ir Kauno 
regione veikiančias viešąsias bibliotekas



Sekite mus:

 Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas 
Tel. (8 37) 324259

faks. (8 37) 324250
el. p. info@kvb.lt

www.kvb.lt

https://www.youtube.com/user/KAVBiblioteka/featured
https://www.facebook.com/knyga.kvb.lt
https://www.instagram.com/kavbiblioteka/
https://www.facebook.com/kvb.lt
https://issuu.com/kavbiblioteka
https://www.pinterest.com/kavbiblioteka/



