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I. BENDROJI DALIS                                                    

 

  

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka (VSCB) - Vilniaus miesto savivaldybės 

biudžetinė kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir 

teikiami visuomenei bei individui naudotis dokumentai - knygos, periodiniai leidiniai, kiti 

spaudiniai, garso, vaizdo, elektroniniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose 

užfiksuotos  žinios,  atsižvelgiant  į  Savivaldybės  ekonominį  ir  kultūrinį  vystymą.  

 

Svarbiausi 2015 m. įvykiai: 

 

1. 2015 m. sausio mėnesį skaitytojams atidaryta nauja moderni biblioteka Žirmūnų g. 6 

- VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius , esantis Žirmūnų g. 6.  Per vienerius veiklos 

metus bibliotekoje užsiregistravo apie  4 000 vartotojų, bibliotekoje apsilankė 61 

000 lankytojų. Per metus naujoji biblioteka organizavo 45 renginius bendruomenei, 

vykdė sėkmingą projektinę veiklą, organizavimo kompiuterinio raštingumo kursus 

Vilniaus gyventojams, pradėjo bendradarbiauti su Žirmūnų ir kitų Vilniaus 

mikrorajonų valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.  

2. VSCB gavo Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos 

respublikos kultūros ministerijos paramą – 45,122 EUR – projektui „Mes Knygų 

s@loje“ (programa „Bibliotekos pažangai“ 2) Įgyvendinant projektą, į virtualią erdvę 

perkelti Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekos jau dešimtmetį įgyvendinami vaikų 

biblioterapijos užsiėmimai, taip siekiant spręsti socialinės rizikos vaikų ir jaunimo 

psichosocialines problemas ir stiprinti jų psichinę sveikatą. Siekiant projekto tikslų, 

buvo sukurtas interaktyvus virtualus žaidimas, sudarantis vaikams galimybę ne tik 

įsitraukti į bendrą žaidimą, susikurti savo personažą, bet ir dalyvauti biblioterapijos 

sesijose, vedamose profesionalių psichologų. Projekto partneriai ir naudos gavėjai: 

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka, Radviliškio, Zarasų ir Lazdijų rajonų savivaldybių viešosios 

bibliotekos, Vilniaus miesto Antakalnio vaikų socialinės globos namai, Mykolo 

Romerio universitetas, VO „Mūsų nameliai", Vaikų ir jaunimo dienos centras. 

3. VSCB gavo Lietuvos kultūros tarybos paramą projektams: „Ar skaitei Vilnių 2?“ – 

4,000 EUR – projekto vykdymo metu sėkmingai organizuoti susitikimai su lietuvių 

rašytojais, rengtos diskusijos apie Vilnių literatūroje, projekto dalyviai dalyvavo 

literatūrinėse ekskursijose ir galiausiai – orientacinėse varžybose „Vilniaus 

detektyvai“. Susitikimai su autoriais skatino lietuvių literatūros skaitymą, orientacinės 

varžybos, kurių trasa parengta pagal literatūros kūrinius apie Vilnių, ragino domėtis 

lietuvių literatūros istorija (projektą vykdė Vilniaus m. savivaldybės centrinė 

biblioteka, bei Antakalnio ir Pilaitės bibliotekos (filialai); „Pažįstamas ir 

nepažįstamas Vilnius“ – 2, 416 EUR. Pagrindinis projekto tikslas buvo ugdyti 

skaitymo kultūrą ir skaitymo įgūdžius bei kompetencijas, populiarinant lietuvių 

autorius ir lietuvių literatūrą VMSCB vaikų bibliotekoje ,,Saulutė". „Skaitymo 

skatinimo teatralizuotos biblioterapijos programa romų vaikams ir jaunimui“ – 

7,837 EUR - projekto režisierius-aktorius, pagal surinką medžiagą sukūrė bendrą 

spektaklio scenarijų, kuriame  tikslinės grupės dalyviai- romai vaikai ir paaugliai per 

literatūrinių herojų išgyvenimus, bei kitas  meninės raiškos priemones, lavino 

skaitymo įgūdžius, atskleidžiant ir  savo  meninius gebėjimus, kūrybiškumą. 

Vaidybos būdu inscenizuojant literatūrinių herojų charakterius ir jų išgyvenimus, visa 

grupė turėjo  galimybę įvertinti savo vidines problemas, kurias repeticijų metu 

aptarinėjo ir su dalyvaujančia programoje psichologe-biblioterapijos specialiste ir 

tarpusavyje grupelėse.  



4. VSCB gavo Vilniaus m. savivaldybės paramą – 500 EUR – projektui „Raktas į 

Čiurlionį“. Projektą vykdė VSCB Tomoa Zano biblioteka (filialas). Projekto tikslas – 

atskleisti bibliotekos lankytojams vaikams ir jaunimui M.K. Čiurlionio kūrybą per 

kūrybinius užsiėmimus ir Vilniaus istoriją, susijusią su M.K. Čiurlioniu.   

5. VSCB direktorei Rimai Gražienei už ilgalaikę bibliotekinę veiklą bei iniciatyvas 

Vilniaus mieste plečiant viešųjų bibliotekų paslaugas bendruomenei ir inicijuojant 

bibliotekines inovacijas 2015 m. skirtas Lietuvos kultūros ministerijos apdovanojimas 

-  „Metų vadovo“ vardas ir premija 

6. VSCB Naujosios Vilnios biblioteką 2015 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacija apdovanojo metų „Draugiškiausios bibliotekos“ prizu.  

 

2015 m. Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos viešųjų bibliotekų tinklo veiklos 

tikslai ir uždaviniai: 

 

      1.Teikti laisvą prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių vilniečiams ir miesto 

svečiams, siekiant aktyviai dalyvauti žinių visuomenės kūrimo procesuose. Aštuoniolikoje  

viešosios interneto prieigos centrų, kuriuose Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai nemokamai 

naudojasi internetu, gyventojams ir 2015 m. buvo rengiami kompiuterinio raštingumo mokymai. 

Interneto prieigos centrai ir toliau stiprina ir panaudoja viešųjų bibliotekų pajėgumus, siekiant, 

kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi  informacinių technologijų 

galimybėmis naudingos informacijos gavimui ir bendravimui. Vartotojų reikmėms VSCB 

sistemoje skirta 169 kompiuterizuotos darbo vietos, o darbuotojams – 52. Per 2015 m. 

kompiuterinio raštingumo apmokyti 980 Vilniaus gyventojų, suteiktos konsultacijos 26,110  

vartotojų. 

 

2. Skatinti skaitymą, tuo prisidedant prie raštingumo sklaidos informacinėje 

visuomenėje, panaudojant tam tradicines ir naujas skaitymo skatinimo formas. 2015 m. ši veikla 

sėkmingiausiai vyko VSCB Tomo Zano, Justiniškių, Pilaitės, Naujosios Vilnios, „Saulutės“, 

Antakalnio, „Paparčio“, Karoliniškių, Grigiškių bibliotekose. Skatinant skaitymą bibliotekos 

aktyviai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, bei kitomis 

švietimo ir formalaus bei neformalaus ugdymo įstaigomis.   

 

3. Skleisti informaciją Vilniaus gyventojams, užtikrinti prieigą prie informacijos šaltinių 

visiems gyventojų sluoksniams: buvo komplektuojamas knygų, periodikos ir garsinių bei 

regimųjų dokumentų fondas, suteikiant visiems Vilniaus gyventojams galimybę juo laisvai 

naudotis. Bibliotekų vartotojai skatinami naudotis interneto informacijos šaltiniais, bibliotekų 

lankytojai mokomi naudotis internetu.    

 

4. Organizuoti įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, popamokinį užimtumą, 

skatinti ir populiarinti kūrybinę iniciatyvą. 2015 m. buvo organizuojami susitikimai su rašytojais 

ir leidėjais, naujų knygų pristatymai, renginiai bibliotekų bendruomenėms, siekiant telkti 

viešosiose bibliotekose visų bendruomenės grupių atstovus, ypatingai atsižvelgiant į socialinę 

atskirtį patiriančias bendruomenės grupes. Vilniaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

2015 m. vykdė skaitymo skatinimo, kūrybingumo ugdymo, tautinių mažumų integracijos, 

nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos, pilietinio ir tautinio ugdymo bei bendruomenės 

telkimo projektus, kurie buvo remiami Vilniaus m. savivaldybės bei Lietuvos kultūros tarybos.  

Ši veikla sėkmingiausiai vykdyta Antakalnio, Pilaitės ir „Saulutės‘ bibliotekose,  bei Naujosios 

Vilnios bibliotekoje, kur 2015 m. buvo vykdoma tęstinė programa, skirta Vilniaus romų vaikų 

skaitymo skatinimui pasitelkus biblioterapiją, bei toliau vykdoma sociokultūrinė programa 

socialiai silpnų šeimų vaikams ir paaugliams.  

 



5. Toliau diegti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą - LIBIS.  2015 

m. VSCB toliau pildė viešųjų bibliotekų elektroninį katalogą. Šiuo metu bibliotekos 

elektroniniame kataloge iš viso 383,462 bibliografiniai įrašai, per 2015 m. parengta 16,000 

naujų įrašų.     
 

6. Skatinti ir ugdyti VSCB darbuotojų profesionalumą ir darbo motyvaciją. 2015 m. iš 

viso profesinius įgūdžius tobulino 50 VSCB sistemos darbuotojų. Mokymus organizavo Lietuvos 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos darbuotojai, dalis mokymų vyko Vilniaus m. savivaldybės centrinės 

bibliotekos lėšomis, skirtomis kvalifikacijai kelti. 

  

7. Bendradarbiauti su bibliotekų bendruomenėmis, kaimyninių šalių ir Lietuvos 

viešosiomis bibliotekomis. Bendradarbiavimas su vietos savivaldos ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis ypač sėkmingai vykdomas „Saulutės“, Tomo Zano, Antakalnio, Karoliniškių, 

Justiniškių, Pilaitės ir Naujosios Vilnios bibliotekose. Kuriamos bendros veiklos programos, 

siekiant tobulinti paslaugų bendruomenei tinklą.  VSCB ir 2015 m. bendradarbiavo su Rygos 

centrine biblioteka (Latvija).  

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA 

2015 m. 

 

Bibliotekos administracija:  

 

Organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus m. savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklo veiklą. 

 

Skyriai:  

 

 Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo skyrius: komplektuoja tinklo bibliotekų 

fondus, dalyvauja elektroninio katalogo kūrime.  

 Bibliografijos-informacijos skyrius: koordinuoja elektroninio katalogo kūrimą tinklo 

bibliotekose, kuria bibliografinius įrašus, organizuoja gyventojų kompiuterinio . 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius (centrinė biblioteka): kurio sudėtyje yra abonementas, 

periodikos skaitykla, interneto skaitykla, kompiuterių mokymo klasė, muzikos ir 

meno skyrius, teikia viešosios bibliotekos paslaugas, skolina dokumentus į namus,  

teikia informacinės ir kultūrinės veiklos paslaugas bibliotekos vartotojams. 

 

Bibliotekų  skaičius 

 

2015 m.  VSCB tinkle veikė 18 viešųjų bibliotekų: 

 

 16 miesto bibliotekų  

 2 vaikų bibliotekos 

 

2015 m. pabaigoje buvo uždaryta Dvarčionių biblioteka, veikusi nuomojamose ir bibliotekos 

veiklai netinkamose patalpose (nešildomos ir daugiau nei 30 metų neremontuotos patalpos), ir 

turinti nedidelį vartotojų skaičių .    

 

Veikiančios miesto bibliotekos: 

 

1. Antakalnio biblioteka (Antakalnio g.49) 

2. Dvarčionių biblioteka (Keramikų g.4) 



3. Dzūkų biblioteka (Dzūkų g.35) 

4. Gerosios Vilties biblioteka (Savanorių pr.59) 

5. Grigiškių biblioteka (Kovo 11-osios g.28) 

6. Jeruzalės biblioteka (Jeruzalės g.27) 

7. Justiniškių biblioteka (Justiniškių g.62a) 

8. Kalvarijų biblioteka (Kalvarijų g.29) 

9. Karoliniškių biblioteka (A. J. Povilaičio g. 20) 

10. Lazdynų biblioteka (Erfurto g.4-46/48) 

11. Naujamiesčio biblioteka (A.Vivulskio g.27) 

12. Naujosios Vilnios biblioteka (Pergalės g.8) 

13. Pavilnio biblioteka (Garsioji g.3) 

14. Pilaitės biblioteka (Nidos g. 2) 

15.  Šeškinės biblioteka (Musninkų g.12-37) 

16. Tomo Zano biblioteka (Šv.Stepono g.23) 

 

Vaikų bibliotekos: 

 

1. Biblioteka „Papartis“ (Architektų g.220) 

2. Biblioteka „Saulutė“ (Žirmūnų g.2) 

 

 

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI:  

 

 

Rodiklis 2015 

Bibliotekinių dokumentų gavimas (įvairių 

rūšių leidiniai 
82 759 fiz.vnt.  

Bibliotekinių dokumentų pavadinimai 57 128 

Bibliotekinių dokumentų nurašymas 122 873 fiz.vnt.  

Nurašyta pavadinimų 86 708 

Bibliotekos, jų plotai 18,  bendras plotas: 4 466 m² 

Vartotojų skaičius 55 982 

Lankytojų skaičius 760 315 

Apmokytų kompiuterinio raštingumo 

vartotojų skaičius 
1 668 

Interneto konsultacijos vartotojams 20 414 

Dokumentų išduotis 1 173 406 

Renginiai 976 

Renginių lankytojų skaičius 15 571 

Informacinės užklausos 381 064 

Kompiuterinių darbo vietų skaičius 200 

Elektroninio katalogo (LIBIS) įrašai 363 639 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 50 

Bibliotekų lėšos komplektavimui (LR 

Kultūros ministerija) 
136 335 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

II.   BIBLIOTEKOS FONDAS 

 

 

1. Fondo būklė 

 

 

      Bendras bibliotekose sukaupto fondo dydis: 500 429 fiz.vnt. įvairių rūšių leidinių.  

Pavadinimų : 300 372 

 

Miesto bibliotekose: 388 461 fiz.vnt., 251 763 pav. 

Vaikų bibliotekose: 24 472 fiz.vnt., 21 041 pav. 

CB : 87 496 fiz. vnt., 27 568  pav. 

 

Grožinė literatūra sudaro: 325 278  fiz.vnt. 

 

Miesto bibliotekose: 252 499 fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 15 906 fiz.vnt. 

CB: 56 873 fiz.vnt.  

 

Šakinė literatūra: 170 144  fiz.vnt.  

 

Miesto bibliotekose: 132 076  fiz.vnt. 

Vaikų bibliotekose: 8 320 fiz.vnt. 

CB: 29 748  fiz.vnt. 

 

 

Periodika: 5 007 fiz.vnt. 

 

2015 m. komplektavimui buvo skirta 135 335 EUR iš LR kultūros ministerijos, iš jų 

elektroniniams dokumentams 5 000 EUR. Bibliotekos steigėjo – Vilniaus m. savivaldybės 

lėšos buvo skirtos periodikos prenumeratai, 2015 m. periodikai buvo skirta 17 000 EUR.  

 

Miesto bibliotekos per 2015 m. gavo 23 356 fiz.vnt. įvairių bibliotekinių dokumentų, 14 257 

pavadinimų. 

Vaikų bibliotekos per 2015 m. gavo 1 410 fiz.vnt., 747 pav. 

CB per 2015 m. gavo 57 993 fiz.vnt., 42 124 pav. (naujajai Vilniaus m. savivaldybės 

centrinei bibliotekai buvo perduoti ir VSCB Muzikos ir meno bibliotekos, bei jau anksčiau 

uždarytos VSCB Gedimino bibliotekos fondai).  

 

Per 2015 m. įsigyta viso: 82 759 fiz.vnt., 57 128 pav. 

 

       2.Aprūpinimas dokumentais: 

 

1 Vilniaus gyventojui tenka dokumentų: 1,0  (Vilniuje 2014 m. duomenimis gyveno  

539 939 gyv.) .  

      1 gyventojui tenka naujai gautų dokumentų:  0,2 

      1 vartotojui tenka dokumentų (esančių bibliotekos fonduose): 9,0 

 

 

 

 



3. Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

 

 

Iš viso: 0,28 EUR  

Iš Kultūros ministerijos skirta lėšų: 0,25 EUR 

Iš savivaldybės: 0,03 EUR 

Iš kitų šaltinių: -  

 

4. Dokumentų nurašymas  

 

Per 2015 m. nurašyta 122 873 fiz.vnt., 86 708  pav. bibliotekinių dokumentų. VSCB 

Muzikos ir meno biblioteką keliant į naujas patalpas Vilniaus m. savivaldybės centrinėje 

bibliotekoje buvo atliktas fondo įvertinimas ir nurašyta daug nebeaktualių bei susidėvėjusių 

leidinių, taip pat sumažintas kai kurių leidinių egzempliorių skaičius. Taip pat nurašyti 

nebeaktualūs ir susidėvėję leidiniai iš centrinės bibliotekos fondo, buvusio iki pastato 

renovacijos.  

 

Miesto bibliotekose nurašyta: 88 499 fiz.vnt., 67 993 pav. 

Vaikų bibliotekose nurašyta: 807 fiz.vnt., 316 pav.  

Centrinė biblioteka: 33 567 fiz.vnt., 18 399 pav.   

 

 

 

III.  VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

 

2015 m. VSCB bibliotekose buvo registruoti 55 982 vartotojai (2014 m. – 51 643 ). 

Vartotojų skaičius išaugo atidarius naująją biblioteką – Skaitytojų aptarnavimo skyrių – Žirmūnų 

g. 6.  VSCB sistemos bibliotekos teikia paslaugas apie 11 proc. Vilniaus gyventojų. Viena VSCB 

sistemos biblioteka 2015 m. teikė paslaugas 28 417 Vilniaus gyventojų.  

Vartotojų skaičius: 

 

CB: 3 816  

Miesto bibliotekose: 47 883 

Vaikų bibliotekose: 4 283 

 

 

3.1 Darbas su vartotojais vaikais 

 

2015 m. VSCB sistemos bibliotekose buvo registruoti 12 504 vartotojai vaikai, t.y. 23 proc. 

VSCB sistemos bibliotekų vartotojų yra vaikai iki 14 m. amžiaus.  

 

CB: 0  

Miesto bibliotekose: 10 139 

Vaikų bibliotekose: 2 365  

 

2015 m. VSCB vartotojai vaikai apsilankė bibliotekose 199 774 kartus.  

 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 157 219 

Vaikų bibliotekose: 42 555 

 



Vaikams 2015 m. išduota 277 922 leidiniai, iš jų: 

 

CB: 0 

Miesto bibliotekose: 214 963  

Vaikų bibliotekose: 62 959  

 

Naujai atidarytas VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius neteikia bibliotekos paslaugų vaikams 

iki 14 metų, nes šalia veikia VSCB „Saulutės“ biblioteka, aktyviai ir sėkmingai dirbanti su visų 

amžiaus grupių jaunaisiais bibliotekos lankytojais.  

 

 

IV. LANKOMUMAS IR IŠDUOTIS 

 

 

4.1 Apsilankymų skaičius 

 

2015 m. VSCB sistemos bibliotekose apsilankė 760 315 lankytojų (2014 m. 754 909), 

t.y. 2015 m. apsilankė 5 406 lankytojais daugiau. Manome, kad lankytojų pagausėjimą įtakojo 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus atidarymas bei VSCB bibliotekų tinkle vykdomi bendruomenės 

telkimo projektai. 

 

Apsilankymų skaičius:    CB: 60 835 

                                         Miesto bibliotekose: 633 199 

                                         Vaikų bibliotekose: 66 281   

 

Vienas registruotas bibliotekų vartotojas per 2015 m. apsilankė vidutiniškai 14 kartų.  

 

4.2 Išduotis 

 

 

2015 m. VSCB bibliotekose išduota 1 173 406 fiz.vnt. įvairių formų leidinių.  

 

CB: 71 147 

Miesto bibliotekose: 1 010 816 

Vaikų bibliotekose: 91 443 

 

 

V. VARTOTOJAMS SKIRTŲ DARBO VIETŲ SKAIČIUS 

 

 

2015 m. bendras VSCB vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  (kartu ir kompiuterizuotų): 394 

Bendras vartotojams ir darbuotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius: 200, iš jų 

darbuotojams: 71 

Visos kompiuterizuotos darbo vietos prijungtos prie interneto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. PRIEIGA IR SĄLYGOS 

 

 

Darbo valandos   

 

2015 m. bibliotekų paslaugos vartotojui per savaitę:  

 Miesto bibliotekose: 54 val. 

 Vaikų bibliotekose: 48 val.  

 

 

2015 m. dienų skaičius, kada pagrindinės bibliotekų paslaugos buvo prieinamos vartotojams: 302 

darbo dienos 

  

 

VII. RENGINIAI  

 

2015 m. VSCB sistemoje buvo organizuoti 976 renginiai bibliotekų lankytojams, iš jų 

621 – parodos.  Buvo organizuota 355 kompleksiniai renginiai: susitikimai su rašytojais, knygų 

pristatymai, renginiai, skirti Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, „Knygų Kalėdų“ renginiai, 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai, bei projektiniai renginiai-programos, kuriuos 2015 m. 

vykdė VSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Naujosios Vilnios biblioteka, „Saulutės“ 

biblioteka, Antakalnio biblioteka, Tomo Zano biblioteka, Pilaitės biblioteka, Lazdynų biblioteka 

bei Justiniškių biblioteka. Bibliotekų renginiuose per 2015 m. apsilankė apie 22 000 lankytojų.   

VSCB Antakalnio bibliotekoje per ataskaitinius metus buvo surengti 83 renginiai, iš jų 

27 žodiniai bei 56 vaizdiniai. Juose apsilankė virš 5000 lankytojų. Bibliotekoje buvo surengtas  

susitikimas su knygos „Vilniaus madona“ autore Gina Viliūne. Kito susitikimo metu rašytojas 

J.Žilinskas pristatė savo naują knygą moksleiviams „Mano Vilnius mano“.  Taip pat bibliotekoje 

vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Urbanistikos katedros profesoriaus, 

monografijos apie Vilniaus Antakalnio rajono istoriją „Primirštas Antakalnis“ autoriaus Jurgio 

Vanago susitikimas su skaitytojais. Gausiai susirinkusiems Antakalnio gyventojams ir svečiams 

buvo įdomu sužinoti apie šio Vilniaus rajono raidos istorijai reikšmingus įvykius, Lietuvos 

didikų Sapiegų, Sluškų, Petro Vileišio ir kt. nuveiktus darbus, faktus, lėmusius šiandieninių 

Antakalnio gatvių pavadinimų kilmę. Soros International   House bibliotekoje senjorams pristatė 

projekto ePublisher poezijos kūrimo ir vertimo platformą. Bibliotekoje nuolat rengiamos meno 

darbų parodos. Per ataskaitinius metus surengta  Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos 

narių tapybos darbų paroda „Įdomūs dailininkai“, Dovilės Jakštaitės fotografijų paroda „Pirmieji 

žingsniai“,  tautodailininkės A.D. Barauskienės dailės darbų paroda „Antakalnio žolynai“, Irži 

Korno personalinė fotografijų paroda, bibliotekoje vykdomo projekto dalyvių fotografijų paroda 

„Ar skaitei Vilnių?“. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo surengtas Irenos Girdžiūtės 

tapybos parodos „Daiktų vardai“ atidarymas. Buvo įgyvendinta Vilniaus universiteto Kultūros 

informacijos ir komunikacijos IV kurso studenčių idėja: bibliotekoje veikė  kalėdinių laiškų 

stotelė. Akcijos metu bibliotekoje buvo renkami  Antakalniečių ranka rašyti laiškai ir linkėjimai 

rajono senjorams. Vėliau visi surinkti laiškai buvo išdalinti prie ligoninių, poliklinikų ir 

bažnyčių. Vaikams ir moksleiviams buvo skirtas ypatingas dėmesys. Glaudžiai 

bendradarbiaujame su lopšeliais-darželiais „Pušaitė“ , “Žolynėlis“ ,  „Mylimukas“, „Šilagėlė“, 

„Vaikystės sodas“ , Inžinerijos licėjumi, Antakalnio progimnazija, Šilo specialiąja  mokykla. 

Ištisus metus bibliotekoje lankosi darželio “Žolynėlis“ ir  „Vaikystės sodas“ vaikai, apsilankymų 

metu buvo skaitomos knygos, kalbama apie knygas įvairiomis temomis. Buvo surengtos 

valandėlės „Apie Lietuvos istoriją“, “Vaikams apie gamtą“, valandėlė „Skaičiuokime su 

kirmėliuku“. Buvo surengta 11 ryto garsinių skaitymų: „Tau šneka knygos lapai“, "Skaitome 

M.Vainilaitį ir kt. Vaikų knygos dienai surengta viktorina vaikams "Pasakų lietus“ , rytmetis 

"Namai, kuriuose gyvena knygelės“. Nacionalinės bibliotekų savaitės metu sulaukė vaikų 



susidomėjimo pažintinis žaidimas „Aš jaunasis bibliotekininkas“.  Vilniaus Šilo specialiosios 

mokyklos moksleiviai bibliotekoje surengė piešinių parodą „Žiemos svajos“, bibliotekoje vyko 

šios parodos atidarymas, moksleiviai taip pat klausėsi  kalėdinės pasakos „Žiemos karalienė“.   

Moksleiviams ir vaikams surengta 10 ekskursijų, kuriose buvo supažindinama su 

bibliotekos veikla ir galimybėmis. Ekskursijose dalyvavo virš 130  vaikų.  

 2015 m. sausio-birželio mėn. Antakalnio biblioteka kartu su Pilaitės ir Skaitytojų 

aptarnavimo skyriumi dalyvavome ir įgyvendinome asociacijos „Langas į ateitį“ tarptautinio 

projekto „E.Skautai“ veiklas. Šis projektas yra skirtas skirtingų kartų dialogui užmegzti.  

Projekto idėja – paskatinti jaunimo ir senjorų socialinę ir skaitmeninę įtrauktį pasitelkiant 

bendruomeniškumą, mezgant skirtingų kartų dialogą bei tarpusavio supratimą, jaunuoliai mokė 

senjorus naudotis informacinėmis technologijomis, o senjorai dalinosi gyvenimiška patirtimi, 

krašto istorijos žiniomis ir t.t. Projekto metu vyko projekto pristatymas, paskaitos jaunuoliams ir 

senjorams, kompiuteriniai mokymai senjorams. Per ataskaitinius metus taip pat buvo vykdomas 

skaitymo skatinimo projektas „Ar skaitei Vilnių? 2“.  Projektas buvo vykdomas kartu su 

Skaitytojų aptarnavimo skyriumi.  Tikslas –  keisti požiūrį į skaitymo kultūrą skatinant lietuvių 

literatūros skaitymą mikrorajonų bendruomenėse. Bibliotekų vykdomas projektas "Ar skaitei 

Vilnių? 2" kvietė pažinti kitokį skaitymą, renginių ciklo metu buvo suteikta galimybė 

pabendrauti su rašytojais, naujai pažvelgti į lietuvių literatūrą.  Tikslinė grupė – jaunimas nuo 18 

iki 29 m.  

VSCB „Saulutės“ bibliotekoje 2015 m. surengta – 121 renginys, iš jų teminės knygų parodos – 

45,. Piešinių, instaliacijų, dekoracijų ir įvairių meninių darbų parodos – 13. Parodas eksponavo 

VšĮ ,,Linksmos spalvos“, vaikų klubas ,,Verdenė“, Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas, vaikų 

lopšelis – darželis ,,Pasaka“. Metų eigoje vyko susitikimai su rašytojais, rašančiais apie Vilnių 

arba naudojančiais savo kūryboje Vilniaus motyvą: J. Žilinskas ,,Mano Vilnius mano“, K. 

Gudonytė ,,Jie grįžta per pilnatį“, buvo organizuota vaikų vasaros stovykla ,,Pažįstamas ir 

nepažįstamas Vilnius“, kūrybiniai užsiėmimai šeimoms šeštadieniais. Balandžio 2 d. buvo 

švenčiamas H.K. Anderseno gimtadienis ir Tarptautinė vaikų knygos diena. Bibliotekoje 

svečiavosi Vilniaus 2-jų vaikų globos namų ugdytiniai ir jų auklėtojos. Balandžio 30 d. kartu su 

Tuskulėnų gimnazijos ketvirtokais vyko smagus ir įdomus susitikimas su rašytoju (ir ne tik) 

Justinu Žilinsku bei jo knygos ,,Mano Vilnius mano" pristatymas.  Gegužės 20 dieną visi 

galintys ir norintys iš įvairių Lietuvos kampelių vyko į Vilniaus MSCB vaikų biblioteką 

,,Saulutė", kur 16.00 pradėjome antrojo respublikinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurso 

„LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PERLAI“ laureatų apdovanojimų ir parodos atidarymo 

renginį. Džiaugiamės, kad sulaukėme atstovų iš Klaipėdos, Kauno, Ukmergės, Vilniaus, Vievio, 

Širvintų. Menų studijos ,,Linksmos spalvos" direktorė Žimantė Žindulienė sakė, kad buvo gauta 

apie 1000 piešinių, papasakojo kaip buvo vertinami darbai, kas dirbo komisijoje. Renata 

Lipskienė, bibliotekos ,,Saulutė" darbuotoja, suskaičiavo, kad elektroniniu paštu dalyvių sąrašus 

ir informaciją apie piešinius atsiuntė 48 mokymo ir ugdymo įstaigos. Birželio 22-  liepos 3 d. 

„Saulutės“ bibliotekoje vyko vaikų vasaros stovyklos ,,Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius” 

kūrybiniai užsiėmimai. Kartu su stovyklautojais tyrinėjome Vilnių, aplankėme Vilniaus 

požemius, klausėme gidės pasakojamų istorijų apie Vilnių, katedrą, potvynius, laidojimo kriptas 

ir rastus prabangius papuošalus, pagal kuriuos buvo gana lengva nustatyti, kas yra palaidota 

kriptoje. Susipažinę su Katedros požemių paslaptimis, keliavome į Bažnytinio paveldo muziejų, 

apžiūrėti ten saugomų Katedros lobių. Pakeliui aplankėme menininko Eimanto Ludavičiaus 

arbtatinukais išpuoštą sieną Bernardinų gatvėje, tyrinėjome ant arbatinuko pavaizduotą senojo 

Vilniaus žemėlapį.  Keliaudami atgal į biblioteką apžiūrėjome siauriausią Vilniaus gatvę, esančią 

šalia M.K.Čiurlionio namų (Savičiaus g. 11), aplankėme ir vieną įdomiausių Vilniau gatvių - 

Literatų gatvę, kur vaikai bandė ieškoti jiems pažįstamų pavardžių, svarstė, kuriam rašytojui 

norėtų pagaminti atminimo ir padėkos ženklą.  

Stovyklos metu vaikai nemažai nuveikė ir daug sužinojo: užbaigė animacinį filmą, daugiau 

sužinojo apie Vilniaus paminklus, žaidė mokomuosius ir aktyvius žaidimus parke, piešė 



portretus ir biustus, susipažino su žymiausiais lietuvių vaikų rašytojais, kūrė piešinius ir ekraną 

mirioramai, kurią pristatė žiūrovams stovyklos uždarymo šventės metu. 

Rugpjūčio 10 – 21 dienomis vyko antra stovyklos ,,Pažįstamas ir nepažįstamas Vilnius” 

pamaina.   

Spalio 24 dieną pradėjome kūrybinių šeštadienių ciklą šeimoms pagal projektą  ,,Pažįstamas ir 

nepažįstamas Vilnius".   

2015 m. gruodžio mėnesį kartu su menų studija „Linksmos spalvos” organizavome Trečiajį 

Respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „APŠERKŠNIJĘ MŪSŲ ŽIEMOS“, kurio 

laureatų apdovanojimai vyko 2016 m. 6 d. Prekybos ir renginių centre VCUP. Nugalėtojai 

atvyko iš įvairių Lietuvos vietų.   

Lapkričio 9 dieną prasidėjo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Tema - ,,Draugystė 

Šiaurės šalyse“. Pirmuosius Šiaurės šalių bibliotekų savaitės svečius pasitikome žvakių šviesa 

nušviestoje ir vanile kvepiančioje skaitykloje. Su vaikais kalbėjomės apie Šiaurės šalis, apie 

draugus ir draugystę, apie tradicija tapusius knygų skaitymus. 2015 m. kartu su VšĮ ,,Linksmos 

spalvos“ parengti ir vykdyti 2 projektai vaikams ir moksleiviams ,,Apšerkšniję mūsų žiemos“ ir 

„Lietuvos architektūros perlai“.  

VSCB Tomo Zano bibliotekoje 2015 metais bibliotekoje įvyko 58 renginiai. Biblioteka jau 12 

metų skatina mažuosius skaityti. Bibliotekoje per mėnesį kelis kartus renkasi lopšelio – darželio 

„Gėlynas“ vaikai, vyksta skaitymo skatinimo rytmečiai. Vaikai dažnai suvaidina išgirstas 

istorijas, išsako savo nuomones, išlieja emocijas kurdami piešinius, koliažus. 

Biblioteka jau antrus metus dirba su neįgaliaisiais – Lietuvos specialiosios kūrybos draugija 

„Guboja“. 2015 metais vyko renginių ciklas su neįgaliaisiais ir A.Vienuolio progimnazijos 

moksleiviais – „Informacijos prieinamumas visiems“ (balandžio mėn.), diskusija su neįgaliaisiais 

„Koks pasaulis mus supa?“ ( lapkričio mėn.). Galime pasidžiaugti ir ilgalaike draugyste su vaikų 

dailės studija „Kregždutė“. Kartu vykdome daug kūrybinių konkursų, parodų, renginių, 

kūrybinių dirbtuvių. 2015 m. (rugsėjo – gruodžio mėn.) bibliotekoje buvo įgyvendintas projektas 

„Raktas į Čiurlionį“. 2015 m. Lietuva minėjo 140-ąsias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 

gimimo metines. Biblioteka šiuo projektu nedidele dalele prisidėjo prie Lietuvoje ir už jos ribų 

vyksiančių minėjimų ir surengė renginių ciklą, kurie bibliotekos bendruomenę bei jaunimą 

supažindino su šia iškilia, originalia, įvairiapusiška asmenybe, jo kūrybos savitumu, veiklos 

įvairove (kompozitorius, dailininkas, publicistas, muzikantas), biografijos faktais. Bibliotekoje 

surengėme renginių ciklą, kurie atskleidė šios unikalios asmenybės charakterį, vidines 

psichologines Čiurlionio – kūrėjo savybes, nežinomus biografijos faktus. Su dailininke 

surengėme jo „įstabiųjų paveikslų “ studiją, improvizavome, kūrėme ir projekto pabaigoje 

bibliotekoje atidarėme darbų parodą „Mano Čiurlionis“. 

VSCB Lazdynų bibliotekoje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekoje įvyko šie 

renginiai : informacinė pamokėlė „E – valdžia“, el.bankininkystė ir registracija pas gydytoją 

internetu – senjorų valanda, akcija „Suteikime knygai antrą gyvenimą (keiskimės knygomis 

bibliotekoje)“.  Lapkričio 24 d.  prisidedant prie Lietuvos respublikos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų kalėdos“,  įvyko Benjamino Kondrato literatūrinės 

kraštotyros knygų "Kūrėjų pėdsakais" pristatymas. Buvo pristatyti XII - XIV šios knygos tomai.  

http://media.wix.com/ugd/86068d_ee3e6d67125d4fe891cfa270a5964b45.pdf   ,  

https://www.facebook.com/LazdynuBiblioteka/posts/977010985695075   

Gruodžio 7 d. Lazdynų bibliotekoje skaitytojai rinkosi į šventinę popietę- poezijos skaitymus 

„Dialogai su A. Mickevičiumi ir J. Vaičiūnaite“. Poeziją skaitė ir komentavo 2015 m. kalbos 

premijos laureatas mokytojas ekspertas, kraštotyrinių knygų „Kūrėjų pėdsakais“ autorius 

Benjaminas Kondratas. Dalyvavo ir kiti garbūs asmenys – 2015 m. penktasis Jurgio Buitkaus 

premijos laureatas, literatūros kritikas Alfredas Guščius, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių 

autorius Bronius Dobravolskis , kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Jonas Klimavičius, 

buvę pedagogai – Irena Mikėnaitė, Skirmantė Lapinskienė, Stefanija Kaselienė, Juozas 

Kulakauskas, balerina Rūta Kriugiškytė ir kiti aktyvūs Lazdynų bendruomenės nariai. Renginio 

dalyviai taip pat turėjo galimybę pasigrožėti Stefanijos Kaselienės ir Gimutės Ravdonavičienės 

http://media.wix.com/ugd/86068d_ee3e6d67125d4fe891cfa270a5964b45.pdf
https://www.facebook.com/LazdynuBiblioteka/posts/977010985695075


rankdarbiais bei naujametinių atvirukų paroda: 

https://www.facebook.com/LazdynuBiblioteka/posts/983014525094721  

VSCB Pilaitės biblioteka 2015 m. dalyvavo keliuose projektuose:   

Sausio pradžioje bibliotekos atstovė vyko į 4 dienų komandiruotę Barselonoje. Mokymai buvo 

skirti naujo projekto „E. Skautai – moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“  

įgyvendinimui Lietuvoje. Mokymų centre sėkminga projekto įgyvendinimo patirtimi bei 

metodologija dalinosi Ispanijos atstovai.  Vienas didžiausių bibliotekos vykdytų projektų „E. 

Skautai – moderatorių įgalinimas skirtingų kartų dialogui“ . Projektas buvo vykdomas kartu su 

asociacija „Langas į ateitį“. Šis projektas skirtas mažinti socialinę atskirtį, užmegzti kartų 

dialogą tarp jaunimo ir senjorų, stiprinti bendruomeniškumo jausmą, dalinti patirtimi. Projekto 

metu vyko teorinės paskaitos bei praktiniai užsiėmimai. Projektas buvo sudarytas iš 5 modulių. 1 

modulio metu bibliotekos atstovas perėmė kitų šalių, vykdžiusių šį projektą patirtį, mokėsi ją 

pritaikyti savo bibliotekoje. 2 ir 4 modulių metu tiek jaunuoliai, tiek senjorai klausė teorines 

paskaitas. 3 ir 5 modulio metu vyko mokymai. Jaunuoliai vedė 16 kompiuterinio raštingumo 

paskaitų senjorams, senjorai dalinosi su jaunuoliais savo sukaupta gyvenimiška bei darbine 

patirtimi. Pilaitės bibliotekoje iš viso dalyvavo 30 asmenų, 5 jaunuoliai, 25 senjorai. Didžioji 

dalis senjorų priklausė Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centro 

"Diemedis". Pilaitės, VMSCB Skaitytojų aptarnavimo skyrius bei Antakalnio biblioteka parengė 

bendrą projektą „Ar skaitei Vilnių“.  Projekto tikslas buvo skatinti jaunus žmones skaityti 

lietuvių autorių literatūra, o skaitymo metu įgytas patirtis įamžinti fotografijose. Šiais metais 

bibliotekoje buvo eksponuojami projekto metu sukurti fotografijos darbai.   Pilaitės biblioteka 

dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvoje „Meno reanimacija bibliotekose“ su 

Jurgiu Didžiuliu. Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto 

„Bibliotekos pažangai 2“ inicijuota meno kampanija skatina bendruomenės narius kurti 

bibliotekose, bendradarbiauti. Pirmasis šios akcijos klipas buvo filmuojamas Pilaitės bibliotekoje 

kartu su Jurgiu Didžiuliu. Šis susitikimas su žymiu muzikantu ir jo filmavimo grupe nudžiugino 

bibliotekos lankytojus. Iniciatyvos pabaigai paminėti Pilaitės bibliotekoje buvo surengtas 

bendras kūrybinis vakaras kartu su „Beepart“. Renginio metu bibliotekoje kartu su 

bendruomenės nariais  buvo gaminamos šviesos instaliacijos, vyko Jurgio Didžiulio ir Erikos 

Jenings koncertas. Renginys sulaukė daug dėmesio, tai pirmasis gyvo garso koncertas Pilitės 

bibliotekoje.R udenį biblioteka kartu su Pilaitės laisvalaikio ir kultūros centru „BeePart“ bei 

bendruomenės nariais šalia bibliotekos ir bibliotekoje kūrė šviesų instaliacijas. Originalus 

bibliotekos papuošimas pritraukė nemažai susidomėjusių lankytojų, vyko filmavimas. Pilaitės 

biblioteka pradėjo dalyvauti projekte „Mes knygų s@loje“. Projektas „Mes knygų s@loje“ siekia 

per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą bendraujant nuotoliniu būdu, spręsti 

socialinės rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą. 

Bibliotekos atstovai dalyvavo dviejų dienų mokymuose, skirtuose įsisavinti žaidimo pagrindus 

bei techninius įgūdžius. Pilaitės biblioteka vykdydama projektą bendradarbiauja su Vilniaus 

miesto socialinės paramos centro Vaikų dienos centro "Bičiulis" auklėtiniais. 

VSCB Naujosios Vilnios biblioteka 2015 m. vykdė projektą „Skaitymo skatinimo teatralizuotos 

biblioterapijos programa romų vaikams ir jaunimui". Projekto režisierius-aktorius, pagal surinką 

medžiagą sukūrė bendrą spektaklio scenarijų, kuriame  tikslinės grupės dalyviai- romai vaikai ir 

paaugliai per literatūrinių herojų išgyvenimus, bei kitas  meninės raiškos priemones, lavino 

skaitymo įgūdžius, atskleidžiant ir  savo  meninius gebėjimus, kūrybiškumą. Vaidybos būdu 

inscenizuojant literatūrinių herojų charakterius ir jų išgyvenimus, visa grupė turėjo  galimybę 

įvertinti savo vidines problemas, kurias repeticijų metu aptarinėjo ir su dalyvaujančia programoje 

psichologe-biblioterapijos specialiste ir tarpusavyje grupelėse. Spektaklis buvo sukurtas 

remiantis realiomis gyvenimo situacijomis , per dviejų šeimų gyvenimą, kurios pykosi , nes 

nepažinojo vienos kitų tradicijų ir papročių. Spektaklyje dalyvavo kartu su su romų vaikais ir 

jaunimu Vilniaus kolegijos studentai  būsimi socialiniai pedagogai,kurie buvo ir kuriamo 

spektaklio dalyviai ir kaip vyresnieji draugai padėjo kūrybiškai mokytis romų vaikams 

literatūrinius tekstus , ieškoti  saviraiškos būdų , per skaitymą atrasti ir suprasti savo ir lietuvių 

https://www.facebook.com/LazdynuBiblioteka/posts/983014525094721


tautos kultūros savitumų. Toks kultūrų bruožų atskleidimas, paskatino ir kultūrinių pomėgių 

atsiradimą romų vaikams, o kartu įtakojo ir šios tikslinės grupės socializaciją. Projekto partneriai 

- Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto projekto dalyviai studentai tai taip pat įvairių tautybių 

atstovai- dalyvaudami spektaklio kūrime ir kartu su tiksline grupe kaupė bendravimo ir 

bendradarbiavimo patirtį. Programa vyko kartą per savaitę atskirai vaikų ir jaunimo grupėms po 

12 dalyvių, kiekvienai grupei 1,5 val. trukmės. Studentai skatino tikslinės grupės dalyvius, 

neformaliam tarpusavio ryšiui . 2015 m. rugsėjo mėn. abi tikslinės grupės apjungė savo sukurtas 

programas bendro spektaklio kūrimui . Programos rezultatas: sukurtas spektaklis, kurio kūrime 

tikslinės grupės dalyviai įgijo daugiau motyvacijos skaitymui ir domėjimuisi literatūra bei kitų 

tautybių kultūra, aplinkiniu pasauliu, galimybėmis mokytis ir plėsti akiratį per skaitymą ir 

bendravimą. Per  bendrą kūrybinį procesą atsirado bendravimo įgūdžiai, tikslinės grupės dalyviai 

turėjo galimybę išplėsti saviraišką ir parodyti meninius gebėjimus, dėl ko sumažėjo jų baimė ir 

nepasitikėjimas išoriniu pasauliu. VSCB Naujosios Vilnios bibliotekoje ir toliau veiklą tęsia 

vaikų ir jaunimo dienos centras, teikiantis sociokultūrines paslaugas socialiai silpnų šeimų 

vaikams ir jaunimui. Bibliotekoje 2015 m. buvo vykdomas projektas „Psichosocialinės 

paslaugos – dienos centro „Mūsų nameliai“ lankytojams ir jų šeimoms“, projektas finansuotas 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

 

Gausu renginių buvo ir naujai atidarytoje centrinėje bibliotekoje – Skaitytojų aptarnavimo 

skyriuje.  

 

Pateikiame 2015 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklos metraštį: 

 

Sausis 

22 d. Įvyko jaunos dailininkės, Vilniaus dailės akademijos studentės Kamilės Krasauskaitės 

darbų parodos atidarymas. Darbai atlikti sujungus įvairias technikas, gausūs spalvine raiška, 

nuotaikingi. Darbai buvo iškabinti dviejuose bibliotekos aukštuose. Paroda veikė mėnesį. 

28 d. susipažinta su kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka vykdomu BP2 

(„Bibliotekos pažangai – 2“)  projektu. Taip pat viešėjo Radviliškio rajono viešosios bibliotekos 

darbuotojos. 

Vasaris 

10 d. Pradėti vykdyti edukaciniai kompiuterių užsiėmimai vyresnio amžiaus žmonėms, sulaukę 

didžiulio susidomėjimo. Laisvos vietos greitai buvo užpildytos iki pat vasaros. 

Bibliotekos darbuotojų kolektyvą ir bibliografijos skyrių papildė nauja narė – Ieva Čičirkaitė. 

12 d. Bibliotekoje vyko Žirmūnų bendruomenės renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimui. Renginyje dalyvavo nepriklausomybės akto signataras Česlovas 

Juršėnas, seimo narys Juras Požela ir „Žiburio“ pradinės mokyklos mokinių choras. 

18 d. Įvyko dar vienas Vasario 16d. skirtas renginys „Nežinomas Krėvė“ , skirtas rašytojui 

Vincui Krėvei – Mickevičiui prisiminti. Jame istorinį pranešimą pavadinimu „Drąsiausias 

Lietuvos politinis karinis žygis“ skaitė V. Krėvės – Mickevičiaus memorialinio muziejaus 

direktorius Vladas Turčinavičius. Renginyje taip pat buvo pristatyta V. Krėvės knyga 

„Pagunda“, rodomas meninis filmas pagal V. Krėvės apysaką „Pratjekabuda“ –  „Daivų keliais“ . 

Taip pat japoniška fleita grojo pats filmo režisierius Gediminas Sederevičius, o perkusija 

Vytautas Varanka. 

19 d. viešėjo Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos kolegės. 

20 d. Bibliotekos darbuotojos Agnė Jablonskaitė ir Tautvilė Jurgelevičienė dalyvavo Vilniaus 

knygų mugėje įrengtoje Bibliotekų erdvėje, kurioje kvietė registruotis naujus skaitytojus. 

21 d. Nauji lankytojai buvo kviečiami registruotis į biblioteką ir sekančią Vilniuje vykusios 

knygų mugės dieną, kurią bibliotekai atstovavo ir lankytojus kvietė Justina Vinikaitė ir Julija 

Glosaitė. 



Taip pat tą pačią dieną mūsų bibliotekoje buvo rašomas ir nacionalinis diktantas. Gyventojai 

gausiai rinkosi pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias – iš viso bibliotekoje diktantą rašė 27 

asmenys. 

24 d. viešėjo Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojos. 

26 d. vyko Dalios Smagurauskaitės knygos „Toskana. Florencija magiška žemė“ pristatymas. Į šį 

susitikimą knygos autorė atvyko tiesiai iš Italijos. 

27 d. Bibliotekoje viešėjo Rusijos miesto Sankt Peterburgo Kirovo rajono M. A. Šolochovo 

centrinės bibliotekos darbuotojos. 

Kovas 

12 d. Bibliotekoje įvyko susitikimas su kandidatu į Vilniaus merus Artūru Zuoku. Jo metu 

gyventojai uždavinėjo įvairius rūpimus klausimus apie Vilniaus miestą. 

24 d. Bibliotekoje atidaryta nauja paroda – Dovilės Jakštaitės fotografijų paroda „Pirmieji 

žingsniai“. Renginio metu  Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja pristatė 

apžvalgą tema „Lietuvos romai“, o renginio svečius dainomis ir šokiais linksmino Romų 

visuomenės centro vaikų ansamblis „Roma de drom“. 

25 d. Bibliotekos darbuotojos Marina, Jurgita, Valerija, Laura ir Ieva dalyvavo mokymuose 

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekoje tema “Organizacijos elgsenos ir bendravimo 

etiketas“.  Mokymus vedė lektorė, KTU socialinių mokslų doktorantė Audronė Lapienienė. 

Dalyvės gavo daug teigiamų emocijų ir pasisėmė įdomių minčių bendravimo ir elgsenos 

temomis. 

Balandis 

1 – 3 ir 7 – 8 d. Bibliotekoje buvo vedami Lietuvos darbo biržos organizuojami projekto 

„Pasitikėk savimi“ mokymai, kurių metu nedirbančiam ir niekur nesimokančiam jaunimui nuo 

18 iki 25 m. buvo vedami užsiėmimai susiję su darbo rinkos pažinimu bei integravimusi į ją. 

Bibliotekoje lankėsi banko Swedbank atstovė, kuri pristatė ir išsamiai papasakojo apie 

elektroninę bankininkystę, taip pat jaunimas buvo išsamiau supažindintas su „YouRock“ 

socialine platforma, padedančia susirasti darbą. Taip pat su elektroninių valdžios vartų sistema, 

kurios viena iš funkcijų – konkursų į valstybės tarnybą Lietuvoje skelbimas ir paraiškų 

priėmimas, bendrųjų gebėjimų testo, skirto kandidatavimui į valstybės tarnybą bandomasis 

atlikimas. Mokymų paskutinę dieną dalyviams buvo pasiūlyta interaktyvi pramoga – 

„Protmūšis“, kurio metu vedėjos Justina su Ieva patikrino dalyvių įgytas žinias. 

9 d. Bibliotekoje vyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių ataskaitinis 

susirinkimas, kuriame dalyvavo kone visų Lietuvos miestų viešųjų bibliotekų darbuotojai. 

Posėdžio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos kultūros ministras, Asseco programinės 

įrangos atstovai,  o garsus saksofonininkas Danielius Praspaliauskis dovanojo muzikinį kūrinį. 

Konferencijos metu, dalyviai turėjo progą susipažinti su biblioteka, kadangi vedėja Tautvilė 

pravedė jiems ekskursiją. Mūsų bibliotekos Naujosios Vilnios filialas gavo apdovanojimą 

„Draugiškiausia biblioteka“  – už aktyvią veiklą mažinant socialinę atskirtį. 

16 d. Visą savaitę Meno ir muzikos skaitykloje 11 ir 17 val. vyko filmo „Jausmai“ peržiūros. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai: 

22 d. 16 val. bibliotekoje vyko Chemijos enciklopedijos pristatymas. Organizavo Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos centras. 

23 d. 17.30 val. bibliotekoje vyko dokumentinio filmo „Pasaulio virtuvė“ peržiūra ir diskusija. 

Svečiavosi pati filmo režisierė Aistė Ptakauskė bei viena iš filmo herojų Aminat Saijeva. 

Renginio akimirka: 



 
24 d. 16 val.  bibliotekoje lankėsi komercinio banko „Swedbank“ darbuotoja, kuri papasakojo ir 

konsultavo dalyvius apie elektroninę bankininkystę, slaptažodžių generatorius bei kitus su banko 

paslaugomis susijusius dalykus. 

24 d. – 25 d. bibliotekoje vyko AKCIJA LOBIS. Jos metu bibliotekoje lankytojai pagal tam 

tikras užuominas ieškojo paslėptų bilietų į Menų spaustuvės spektaklį. 

28 d. 10 val. Svečiavosi Nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos ir Panevėžio apskrities G. 

Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai. Vyko Juozo Miltinio asmeninės 

bibliotekos ir dokumentinio filmo Juozas Miltinis: knygos gravitacija pristatymas. 

O 28 d. 12 val. ir 29 d. 16 val. bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su 3D spausdintuvo 

galimybėmis – Meno ir muzikos skaitykloje buvo rodomas 3D spaudinių spausdinimo procesas. 

3D spausdintuvas bibliotekoje: 

 
28 d. antradienį, kanalo LRT kultūra eteryje, Jolantos Kryževičienė laidoje ,,Naktinis ekspresas‘‘ 

buvo kalbinama Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė bei 

Naujosios Vilnios filialo vedėja Rita Venskūnienė. 

29 d. 18 val. vyko Literatūrinis furšetas, kurio metu Viktoras ir Živilė Diawaros pristatė savo 

knygų meniu. Renginio metu vyko pokalbis – diskusija bei skambėjo Viktoro atliekama muzika. 

Šio renginio idėja su mūsų biblioteka pasidalino Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji 

biblioteka. 

Renginio akimirka: 
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Gegužė 

2 d. Mūsų konferencijų salėje vyko vaikų bibliotekos ,,Saulutė‘‘ renginys – lietuvių rašytojo bei 

teisininko Justino Žilinsko knygos ,,Mano Vilnius mano‘‘ pristatymas. 

Renginio akimirka: 

 
4 d. Bibliotekoje vyko LESTO organizuojami mokymai, kurių metu visi norintys buvo mokomi 

naudotis www.manoelektra.lt internetiniu puslapiu. 

5 d. Bibliotekoje lankėsi Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, su kuria buvo pristatytas E. 

SKAUTAI – kartų bendradarbiavimo projektas bei skaitymo skatinimo romų vaikams ir 

jaunimui projektas. 

7 d. Kaip ir visoje Lietuvoje taip ir pas mus vyko akcijos ,,Lietuva skaito!‘‘ renginys, kurio metu 

radijo teatro laidos BILIETŲ NĖRA aktoriai skaitė airių rašytojo James Joyce apsakymus iš 

rinkinio ,,Dubliniečiai‘‘. 

Renginio akimirka: 
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7 d. Mūsų darbuotojos Julija Glosaitė ir Tautvilė Jurgelevičienė dalyvavo didžiausioje interneto 

ir technologijų konferencijoje Baltijos šalyse – ,,Login 2015‘‘ Litexpo parodų rūmuose, kurioje 

klausėsi įkvepiančių pranešimų ir parsinešė teigiamų įspūdžių. 

Tą pačią dieną mūsų bibliotekoje aljanso ,,Langas į ateitį‘‘ atstovė pasakojo apie naujas 

galimybes internete – e.dalyvavimą. 

12 d. Vyko Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų 

tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyti svarstomi klausimai ( Pristatė Laura Juchnevič, 

VAVB Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras), „Bibliotekos pažangai 2: Vilniaus 

regiono viešųjų bibliotekų projektų apžvalga“ (Eugenijus Stratilatovas, projekto „Bibliotekos 

pažangai 2“ vadovas), Regiono bibliotekininkų konkurso nuostatai (Laura Juchnevič), 

 kvalifikacijos kėlimų renginių planas Vilniaus regione 2015 m. Šarūnas Šulcas, VAVB Regiono 

bibliotekų metodikos ir vadybos centras), Kraštotyros informacijos poreikio bei panaudojimo 

perspektyvų Alytaus ir Vilniaus apskrityse tyrimas (Rita Paliukaitė – Medeckienė, VAVB 

Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centras). Taip pat buvo pravestos ekskursijos tiek po 

VMSCB patalpas, tiek po Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką. 

14 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko seminaras VMSCB padalinių  darbuotojams tema 

„Mirioramos – kūrybinio skaitymo skatinimas“. Taip pat lankėsi ir svečiai iš Zarasų rajono 

viešosios bibliotekos. Seminarą vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų 

literatūros skyriaus direktorė Aldona Augustaitienė bei Vaikų literatūros ir  sklaidos skyriaus 

vedėja Inga Mitunevičiūtė. Šio seminaro metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė Vilniaus 

„Lėlės“ teatro režisierius Rimantas Driežis ir dailininkas Marius Jonutis. Seminaro dalyviai 

atrodė pasisėmę naudingų idėjų ir gerų įspūdžių. 

21 d. Naisiuose (Šiaulių raj.), renginio ,,Poezijos pavasaris 2015‘‘ metu, mūsų darbuotojai 

Jurgitai Jasponytei buvo įteikta lietuvių poeto Zigmo Gaidamavičiaus – Gėlės premija už pirmąją 

poezijos knygą ,,Šaltupė‘‘. Bibliotekos kolektyvas labai džiaugiasi turėdamas savo tarpe tokių 

kūrybingų žmonių. 

26 d. Konferencijų salėje vyko mokymosi visą gyvenimą projekto  „E. Skautai – moderatorių 

įgalinimas skirtingų kartų dialogui“ narių susitikimas, kuriame dalyvavo senjorai ir Vilniaus 

Žirmūnų gimnazijos mokiniai. Susitikime senjorai papasakojo apie savo įgytas profesijas, o tuo 

tarpu mokiniai pasidalino mintimis apie savo ateities studijų planus. 

Mūsų darbuotoja Julija Glosaitė lankėsi Tokijuje, Japonijoje, kur susipažino su japonų kultūros 

centro veikla bei visa japonų kultūra. 

Birželis 
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1 d.  Bibliotekos kolektyvą papildė naujas narys – kompiuterių tinklo inžinierius Andrius 

Bendoravičius. 

2 d. Konferencijų salėje vyko spektaklis vaikams „Trys paršiukai“. Jį organizavo teatro 

režisierius Vitalijus Mazūras ir teatro aktorė Nijolė Mazūrienė. Spektaklyje dalyvavo vaikai iš 

Vilniaus Lopšelio – darželio „Rūta“ ir Vilniaus Lopšelio – darželio „Ramunėlė“. 

 
4 d. Mūsų direktorė Rima Gražienė su pavaduotoja Simona Žiliene vedė ekskursiją po biblioteką 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriui prof. dr. Renaldui Gudauskui bei svečiui 
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iš Italijos, Pasaulinės kultūros objektų valdymo kokybės vertinimo sistemos generaliniam 

sekretoriui Maurizio Quagliuolo. 

9 d. Bibliotekoje vyko projekto ,,Mes knygų s@loje‘‘ pristatymo renginys, kuriame dalyvavo 

seimo nariai Šarūnas Gustainis ir Arvydas Anušauskas, projekto ,,Bibliotekos pažangai 2‘‘ 

vadovas Eugenijus Stratilatovas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Renginį 

atidarė bibliotekos direktorė Rima Gražienė, o jam pasibaigus bibliotekos prieigose buvo atliktas 

simbolinis veiksmas – pasodinta obelis, simbolizuojanti bibliotekų progresą, augimą, bei 

teikiamą naudą visuomenei. 

Renginio akimirkos: 

 
15 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su seimo nariu, Liberalų sąjūdžio atstovu 

Šarūnu Gustainiu. 

16 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytojų posėdis, 

ataskaitinis susirinkimas. 
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Nuo birželio 16 d. iki liepos 30 d. Bibliotekoje veikė Irenos Tallat – Kelpšienės piešinių paroda 

,,Sparnuotos būtybės‘‘. 

17 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko istoriko, seimo nario Arvydo Anušausko knygos 

,,KGB. Visiškai slaptai‘‘ pristatymas. 

Renginio akimirka:  

 
Liepa 

1 d. Bibliotekos koridoriuje pirmajame aukšte atsirado kavos aparatas iš karto sulaukęs didelio 

tiek skaitytojų tiek bibliotekos darbuotojų dėmesio. 

28 d. Bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje vyko Muzikinė popietė iš ciklo “Žydinčios 

vasaros fantazijos“. Fortepijonu skambino Lija Neugasimova. Skambėjo populiarios lietuvių ir 

užsienio kompozitorių dainos ir romansai. 

Rugpjūtis 

1 – 30 d. Bibliotekos antrame ir trečiame aukštuose veikė fotografijų paroda ,,Mūsų miesteliai‘‘. 

6 d. Bibliotekos darbuotojos sveikino direktorę Rimą Gražienę 60 – ojo jubiliejaus proga. 

10 d. Bibliotekos Abonemente pradėjo veikti Ievos Augaitytės išausto gobeleno paroda. 

25 d. Bibliotekos Skaitykloje pradėjo veikti Vilniaus miesto savivaldybės dovanotų leidinių 

paroda, kurią sudaro savivaldybei dovanotos knygos iš Tailando, Kinijos, Kazachstano, 

Azerbaidžano, Ukrainos, Čekijos, Vengrijos ambasadų. 

25 d. Bibliotekos meno ir muzikos skaitykloje vyko Muzikinė popietė iš ciklo “Žydinčios 

vasaros fantazijos“. Fortepijonu skambino Lija Neugasimova. Skambėjo populiarios lietuvių ir 

užsienio kompozitorių dainos ir romansai. 

Rugsėjis 

1 – 30 d. Bibliotekos 2 ir 3 aukštuose veikė fotografijų paroda ,,Langai“/ Fenetre.  Nuotraukų 

autorė – Kristina Marmokaitė. 

17d. Bibliotekos Meno ir Muzikos skaitykloje vyko Juditos Leitaitės koncertas ,,Atsiliepki tu 

mano dainoj‘‘. 

Bibliotekos Meno ir Muzikos skaitykloje vyko muzikinė popietė iš ciklo “Žydinčios vasaros 

fantazijos“. 

Bibliotekoje vyko darbo biržos organizuojami mokymai ,,Pasitikėk savimi‘‘, kuriuos vedė 

bibliotekos darbuotojos Laura Kavaliauskaitė, Agnė Jablonskaitė, Ieva Čičirkaitė ir Ieva 

Grigorjevaitė. Mokymų metu darbuotojos supažindino niekur nesimokantį ir nedirbantį jaunimą 

su savęs pažinimo, įsidarbinimo bei savęs realizavimo galimybėmis. 

11 – 12 ir 18 – 19 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje vyko urbanistinio 

skaitymo festivalis, kuriame dalyvavo ir mūsų darbuotojos Justina Vinikaitė su Ieva Čičirkaite 

bei Laura Kavaliauskaitė su Ieva Girgorjevaite. Festivalio metu darbuotojos lankytojams 
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pasakojo apie naujai atrenovuotą biblioteką bei čia pat prie savo stendo registravo naujus 

skaitytojus. 

Renginio akimirkos: 

 
28 d. Bibliotekoje vyko LPS ,,Bočiai‘‘ Žirmūnų skyriaus renginys ,,Čia mano namai‘‘, skirtas 

Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. Dalyvavo: Žirmūnų seniūnė Ona Suncovienė, Žirmūnų 

bendruomenės pirmininkas Petras Demšė, LPS ,,Bočiai‘‘ pirmininkas Pavilas Butkus, Medardo 

Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto dekanė Aldona Mikulionienė. 

Spalis 

1 d. Muzikos ir meno skaitykloje vyko muzikinė popietė, skirta M. K. Oginskiui. Apie M. K. 

Oginskį pasakojo Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus vedėjas 

Rimantas Šalna. 

6 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su žurnalistu Andriumi Tapinu, kuris 

pristatė savo antrąją knygą ,,Maro diena‘‘. Tai buvo viena iš renginių ciklo ,,Ar skaitei Vilnių?‘‘ 

dalių. 
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12 d. Bibliotekos darbuotojos Julija Glosaitė ir Tautvilė Jurgelevičienė dalyvavo 10- ajame 

Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese Cobal10 Rygoje, kurio metu skaitė pranešimą. 

14 d. Direktorė pasveikino bibliotekos pavaduotoją Simoną Žilienę gavus Vilniaus miesto 

savivaldybės apdovanojimą ,,Už nuopelnus Vilniaus savivaldai‘‘. 

25 d. Vilniaus mieste vyko bendros Vilniaus centrinės bibliotekos ir žaidimo ,,Vilniaus 

detektyvai‘‘ organizuotos orientacinės varžybos pavadinimu ,,Ar skaitei Vilnių?‘‘. Šio žaidimo 

tema – rašytojai kaip nors susiję su Vilniumi. Žaidime dalyvavo keturios komandos, iš kurių 

vieną sudarė ir Vilniaus centrinės bibliotekos darbuotojos Julija Glosaitė, Tautvilė 

Jurgelevičienė, Inga Motiekienė ir Ieva Čičirkaitė. 

Lapkritis 

5 d. Bibliotekos konferencijų salėje įvyko naujos Angelinos Zaleckaitės knygos ,,Paslaptingasis 

Egiptas. Gidės užrašai‘‘ pristatymas. 

Iki 11 d. Bibliotekoje veikė projekto ,,Ar skaitei Vilnių?‘‘ fotografijų paroda. 

11 d. Periodikos skaitykloje vyko renginys, skirtas Šiaurės šalių bibliotekų savaitei – sutemų 

valanda. Jos metu buvo skaitomos ištraukos iš ,,Egilio sagų‘‘. Jas skaitė literatūros skaitymų 

laidos ,,Bilietų nėra‘‘ (Radijo stotis Startfm) aktoriai Paulius Markevičius ir Šarūnas 

Zenkevičius. 

13 d. Bibliotekoje vyko personalinės dešimtmečio Audriaus Vetlovo piešinių parodos 

,,BOMBASTK: Sąmonė, pasąmonė ir nesąmonė” atidarymas ir performansas. Parodos lankytojai 

turi unikalią progą susipažinti su savitu kūrėjo pasauliu per meninę prizmę. 

18 d. Konferencijų salėje vyko paskaita – diskusija ,,Suaugusiųjų švietimas šiandien: mokymas 

(is), bendradarbiavimas, saviraiška‘‘. Paskaita skirta lapkričio 16 – 22d. Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos paskelbtai šešioliktajai mokymosi savaitei ,,Aktyvus mokymasis aktyviam 

gyvenimui‘‘, o jos organizatorius – Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusių mokymo 

centras. 

26 d. Periodikos skaitykloje vyko vyrų choro ,,Aidas‘‘ koncertas, kuris sulaukė didžiulio 

klausytojų susidomėjimo. 

Gruodis 

1 d. Bibliotekoje vyko spaudos konferencija skirta projekto „Mes knygų s@loje“ pristatymui. 

2 – 20 d. Bibliotekoje veikė Vilniaus Žirmūnų gimnazijos moksleivių dailės ir technologijų 

kūrybinių darbų paroda ,,Žiemos tango‘‘. Mokinius ruošė mokytojos Sonata Pečiulienė ir Vaida 

Gailiūnienė. 

3 d. Bibliotekos Skaitykloje vyko dainininkės Juditos Leitaitės koncertas „Belaukiant šventų 

Kalėdų“. Jo metu skambėjo Kalėdų giesmės, romansai ir dainos. Taip pat koncerte dalyvavo 

docentės Juditos Leitaitės kamerinio dainavimo klasės studentai. Susirinkusi publika labai šiltai 

priėmė atlikėją, o Skaitykla buvo sausakimša. 

Renginio akimirka: 

 

http://www.vcb.lt/wp-content/uploads/2016/03/12.jpg


8 d. Bibliotekos Muzikos ir meno skaitykloje vyko Antakalnio „Bočių“ skyriaus menininkų bei 

tautodailininkų megztų ir siūtų kalėdinių dekoracijų, suvenyrų, žaislų, aksesuarų, paveikslų bei 

kitų rankdarbių kalėdinė paroda – mugė. 

10 d. Bibliotekoje įvyko meninė provokacija klimato kaitos tema „Niekas neamžina“. Jos metu 

atkreipti dėmesį į opią šių laikų problemą kvietė lietuvių režisierė Aistė Ptakauskė ir amerikiečių 

smuikininkė Karen Bentley Pollick. 

11 d. Bibliotekoje pristatyta Soros International House ePublisher poezijos kūrimo ir vertimo 

platforma. Pristatymo metu eilės skaitė ir dainavo aktorė Gabrielė Malinauskaitė. 

14 – 15 d. Bibliotekos darbuotojos Simona Žilienė ir Julija Glosaitė lankėsi Rygos centrinėje 

bibliotekoje. Vizito metu kartu su Rygos centrinės bibliotekos direktore Dzidra Šmita buvo 

apžvelgta bibliotekų bendradarbiavimo sutartis, sudaryta 2002 m., planuojamos bendros 

artėjančių metų veiklos bei aptarti 2016 m. pradžioje kolegų iš Rygos organizuojamo tarptautinio 

seminaro apie bibliotekų paslaugas pabėgėliams klausimai. 

16 d. Bibliotekos konferencijų salėje vyko susitikimas su rašytoju Andriumi Užkalniu, kurio 

metu jis pristatė savo antrąją knygą apie Tarybų Lietuvą ir jos žmones ,,Antroji Evangelija pagal 

Užkalnį‘‘. 

Renginio akimirka: 

 
17 d. Konferencijų salėje vyko keliautojo ir Polinezijos salų tyrinėtojo Sauliaus Norkevičiaus 

knygos ,,Polinezijos salos. Ramiojo vandenyno perlai: Tahiti, Makemas, Raroja, Kon Tikis‘‘. 

Susuitikimo metu dalyviai galėjo ne tik pasiklausyti apie unikalias salas, tačiau ir pamatyti 

autoriaus nuotraukų bei paliesti iš ten parsivežtų kriauklių. 

Renginio akimirkos: 

http://www.vcb.lt/wp-content/uploads/2016/03/13.jpg


 
29 d. Bibliotekoje vyko šventinė darbuotojų vakaronė, į kurią rinkosi bibliotekininkai iš visų 

Vilniaus centrinės bibliotekos filialų ir kurios metu direktorė pasveikino darbuotojus su 

šventėmis bei pasidžiaugė jau metus sėkmingai veikiančiu Vilniaus miesto centrinės bibliotekos 

filialu Žirmūnuose. 
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VIII. Mokamos paslaugos  2015 m. : 

 

 

Dokumentų spausdinimas ir kopijavimas (1 psl., A4 formatas) – 0.04 Eur. 

Dokumentų kopijavimas ant abiejų lapo pusių (1 psl., A4 formatas) – 0.07 Eur. 

Dokumentų kopijavimas (1 psl., A3 formatas) – 0.09 Eur. 

 

Vartotojo bilietas – Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos ir jos padalinių vartotojo 

bilietas (vieningos Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bilietas) 

išduodamas nemokamai. 

 

Vartotojo bilietas (pirmą kartą bilietą praradusiam vartotojui) – 0.87 Eur. 

Vartotojo bilietas (antrą kartą bilietą praradusiam vartotojui) –  1.74 Eur. 

 

IX. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

 

              2015 m. literatūros apie VSCB sąrašas (spaudoje) 

 

1. Abazoriuvienė, Danguolė. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija 2012- 2015 metais/ 

Danguolė Abazoriuvienė; Adomo Brazdilio, Dainos Sutkevičienės nuotr. //Tarp. knygų.-2015, 

Nr.6, p.1-5 

2. Čičirkaitė, Ieva. Mes knygų s@loje: [apie VSCB birželio 9 d. vykusį projekto „Mes 

knygų s@loje “pristatymą] / Ieva Čičirkaitė //Tarp knygų.- 2015, Nr.7-8, p.35 

3. Čičirkaitė, Ieva. Miriorama - kūrybinio skaitymo skatinimas/ Ieva Čičirkaitė // Tarp 

knygų.- 2015, Nr. 10, p. 37 

4. Draugiškiausia biblioteka -Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos N.Vilnios 

filialas : už prasmingą veiklą, skatinančią socialinę atskirtį // Mokomės iš patirties: Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų sėkmės pavyzdžiai; Metodinė medžiaga.- Panevėžys, 2015, p. 

34-35 

5. Geriausia šalies bibliotekininkė - marijampolietė:[straipsnyje minima VSCB direktorė R. 

Gražienė].- Iliustr. // Suvalkietis.-2015, geg.2, p.1-2 

6. Gražienė, Rima. Geriausia 2014 m. bibliotekos vadovė: “Vienas nieko nepadarytum“: 

[pokalbis su VSCB direktore R.Gražiene/ kalbino ] Viktorija Pukėnaitė //Tarp knygų.-2015, Nr. 

9, p. 4-5  

7. Įvertinti 2014-ųjų laimėjimai. Sveikiname!: [apie tai, jog LR kultūros ministras Š. Birutis 

apdovanojo geriausius 2014 metų bibliotekų darbuotojus, tarp jų VSCB direktorę R. Gražienę] / 

Gerdos Putnaitės,Vaido Baranausko nuotr.// Tarp knygų. - 2015, Nr. 5, p. 4-6 

8. Jaskonienė, Dalia. Savivaldybių viešųjų bibliotekų reitingas : [minima VSCB – patekusi į 

aukščiausią grupę ir gavusi žvaigždę] / Dalia Jaskonienė // Tarp knygų.- 2015, Nr.9, p. 6-11.- 

Pabaiga. Pradž. Nr.7/8 

9. Jurgelevičienė, Tautvilė. Moderni biblioteka tapo žirmūniečių traukos centru: [pokalbis 

su VSCB skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja T. Jurgelevičiene apie rekonstruotą biblioteką ir jos 

teikiamas paslaugas; šventiniai VSCB direktorės R.Gražienės palinkėjimai].- Iliustr. //Žirmūnų 

balsas.- 2015, Nr.4, p.2-3 

10. Kairys, Alfonsas. Prasmingi „Pirmieji žingsniai“ jau ketvirtoje stotelėje  :[apie Romų 

visuomenės centro parodą VSCB „Prasmingi žingsniai“] / Alfonsas Kairys // Lietuvos aidas.- 

2015, bal.4, p. 2 

11. Lašinytė, Indrė. Vaikiškiausios bibliotekos nominacija: [apie bal. 9 d. VSCB vykusį 

LSVBA narių visuotinį susirinkimą, kuriame buvo apdovanotos bibliotekos] / Indrė Lašinytė; 

Adomo Brazdilio nuotr.//Tarp knygų.-2015, Nr.5, p. 29-30 



12. Masevičienė, Alma. Nacionalinė .Lietuvos bibliotekų savaitė :[minimas renginys skirtas 

J. Mitiniui bendras VSCB, M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos, Panevėžio G. Petkevičaitės-

Bitės bibliotekos renginys] /Alma Masevičienė //Tarp knygų.-2015, Nr.9, p. 30-31 

13. Sveikiname!: [2014 m. “Metų nominacijos“ laureate tapusį VSCB N. Vilnios filialą, kaip 

draugiškiausią biblioteką ]//Tarp knygų.- 2015, Nr.6, p. 5-6 

14. Tarptautinė konferencija “Biblioteka: Informacija ir žinios kiekvienam“:[minima VSCB 

direktoriaus pavaduotoja S. Žilienė apžvelgusi sociokultūrines programas, skirtas Vilniaus m. 

bendruomenei]/parengė Žydrė Vėtienė//Tarp knygų.- 2015, Nr.6, p. 7-8.-Pabaiga.Pradžia Nr.5 

15. Tarptautinė konferencija “Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: 

Bibliotekos socialiniams pokyčiams 2015“ 

:[apie spalio 9-ą d. Vilniuje vykusią tarptautinę konferenciją, kurioje vyko rašytojų, leidėjų, 

bibliotekininkų diskusijos, kurių moderatorė –VSCB direktorės pavaduotoja S. Žilienė] /parengė 

Viktorija Pukėnaitė //Tarp knygų.- 2015, Nr.11, p. 2-7 

16. Vilniaus miesto centrinė biblioteka po rekonstrukcijos – modernus skaitytojų 

aptarnavimo centras / Adomo Brazdilio, Julijos Glosaitės nuotr.// Tarp knygų.- 2015, Nr.9, p.1, 

2-3 

17. Žilienė, Simona. Baltijos šalių bibliotekininkų draugijų susitikimas/Simona Žilienė // 

Tarp knygų.- 2015, Nr.4, p. 38-39. 

18. Žilienė, Simona, Masevičienė, Alma. Tarptautinis Baltijos šalių bibliotekininkų 

kongresas CoBaL10 :[apie spalio 12-13 d .Rygoje vykusį kongresą, VSCB pranešimus ir veiklą] 

/ Simona Žilienė, Alma Masevičienė// Tarp knygų.- 2015, Nr.11, p. 39  

19. Dovliaševič, Jolanta. Lazdinaj - samyj zelionyj rajon/Jolanta Dovliaševič // Ekspress 

nedelia.-2015, bal. 2, p. 18-21. 

 

VSCB renginiai (internete) 

 

20. Akis už akį, knyga už knygą [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą:<https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/akis-

uz-aki-knyga-uz-knyga/262116> 

 

21. Antakalnio biblioteka kviečia į knygos „Pamirštas Antakalnis „ pristatymą[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664 >; 

<https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/antakalnio-

biblioteka-kviecia-i-knygos-primirstas-antakalnis-pristatyma/362994> 

 

22. Antakalnio bibliotekoje fotografijų paroda „Miestas. Žmogus. Gamta“ [ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/antakalnio-

bibliotekoje-fotografiju-paroda-miestas-zmogus-gamta/318034> 

 

23. Antakalnio bibliotekoje galimybė dalintis knygomis [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-galimybe-dalintis-knygomis/289457> 

 

24. Antakalnio bibliotekoje vyks susitikimas su Gina Viliūne[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą: <https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-vyks-susitikimas-su-gina-viliune/330389> 

 

25. Antakalnio bibliotekoje vyksta paroda „Įdomūs dailininkai „[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< https://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

antakalnis/naujienos/antakalnio-bibliotekoje-vyksta-paroda-idomus-dailininkai-



/240685>;<https://eses.facebook.com/kalbaantakalnis/photos/a.1606303069593623.1073741887.

1433626600194605/1606303096260287/> 

 

26. Antakalnio senjorams išdalinti nuoširdūs nepažįstamųjų laiškai [ interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:  <https 

://www.antakalniobustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/antakalnio-senjorams-

isdalinti-nuosirdus-nepazistamuju-laiskai/377169> 

 

27. Antrasis „Ar skaitei Vilnių? 2“ susitikimas Antakalnio bibliotekoje [ interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/1> 

 

28. Apie Norvegiją [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/13> 

 

29. Apie skiepus vaikų bibliotekoje „Papartis“[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/923> 

 

30. Arvydo Bagdono kūrybos paroda [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/4> 

 

31. Atvirukų paroda [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/5> 

 

32. Be patyčių - vaikų bibliotekoje „Papartis“[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/927> 

 

33. Bibliotekoje „Papartis“ – karpinių paroda [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą:< https://www.lazdynubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

lazdynai/naujienos/bibliotekoje-papartis-karpiniu-paroda/270311> 

 

34. Bibliotekoje „Papartis“ vyksta paroda „Šokis teptuku“ [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< https://www.lazdynubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-

lazdynai/naujienos/bibliotekoje-papartis-vyksta-paroda-sokis-teptuku/242437> 

 

35. Bibliotekoje - "Sparnuotos būtybės" [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga 

per internetą: < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/5> 

 

36.  Bibliotekoje - „Trys paršiukai‘‘ [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/932> 

 

37. Bibliotekos direktorės Rimos Gražienės šventinis sveikinimas [ interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664>  

 

38. Birštone įvyko biblioterapijos sprogimas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta lapkričio 10 d.]. 

Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/birstone-ivyko-

biblioterapijos-sprogimas-29-537513> 

 

39. BOMBASTK: Sąmonė, pasąmonė ir nesąmonė [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] 

. Prieiga per internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/3>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=i4ilSbe7P_8&feature=youtu.be> 

 



40. Boriso Tungusovo knygos „Pasakojimai“ pristatymas[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/947> 

 

41. Dėmesio, fotografuojantiems literatūrinį Vilnių! Dar nevėlu pasidalinti jo nuotraukomis 

ir sulaukti pripažinimo[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.pilaitesbendruomene.lt/> 

 

42. Dėmesio Pilaitėje ruošiamas reanimuojantis renginys![ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.pilaitesbendruomene.lt/> 

 

43. Domitės poezija? Patys kuriate eiles? ![ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga 

per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/1> 

 

44. 2015 m. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Nacionalinėje bibliotekoje[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.lnb.lt/naujienos/2246-2015-m-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-nacionalineje-

bibliotekoje> 

 

45. 2015 metų bibliotekų savaitė VMSCB[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga 

per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/930> 

 

46. Durys atsidaro[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.27] . Prieiga per internetą:< 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/91606/durys_atsidaro> 

 

47. Edukacinis užsiėmimas „Paparčio bibliotekoje“ [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] 

. Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664> 

 

48. Eglutės įžiebimas Justiniškių bibliotekoje[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664> 

 

49. Ekskursija [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: < 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/7> 

 

50. Foto darbų paroda [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą:<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/10>;<http://www.vcb.lt/index.ph

p/pageid/664/articlepage/12> 

 

51. Fotografijos paroda LANGAI/FENÊTRE [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą: < http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/3> 

 

52. Fotografijų paroda [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/13> 

 

53. Fotografijų paroda ,,Užfiksuoti kadrai”[interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga 

per internetą: <http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/14> 

 

54. Fotografijų parodos "Ar skaitei Vilnių?" atidarymas Antakalnio bibliotekoje[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.11.05] . Prieiga per internetą: 
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[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743> 

 

313.Tarptautinė konferencija „Kūrybinės industrijos ir tvari plėtra“[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743> 

 

314.Tarptautinis Baltijos šalių bibliotekininkų kongresas CoBaL10[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vgtu.lt/biblioteka/apie-

biblioteka/naujienos/tarptautinis-baltijos-saliu-bibliotekininku-kongresas-

cobal10/99518?nid=102895> 

 

315.Tarptautinis bendradarbiavimas. VMSCB įgyvendintas tarptautinis projektas "E.Skautai"[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/853> 

 

316.Tarptautinis jaunųjų bibliotekos specialistų diskusijų forumas: iniciatyvumas ir lyderystė 

bibliotekoje[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

<http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743> 

 

317.Tarptautinis seminaras „Leidyba ir sklaida perkrautų medijų amžiuje: iššūkiai ir įžvalgos“[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/743> 

 

318.Vaikų svajonės pildosi N. Vilnios bibliotekoje [interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . 

Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/0> 

 

319.Vietos savivaldos dieną Rotušėje pagerbti savivaldai nusipelnę žmonės [interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

https://www.youtube.com/watch?v=vWxPIgOL5s8>;<http://www.tv3.lt/m/naujiena/624529>;<h

ttp://www.vilnius.lt/lit/img/16672/17129857> 

 

320.Vilniaus centrinė biblioteka sieks padėti socialiai pažeidžiamiems vaikams“[ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775> 

 



321.Vilniaus centrinėje bibliotekoje-nacionalinės bibliotekų savaitės 

renginiai[interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-04-23-vilniaus-centrineje-bibliotekoje-nacionalines-

biblioteku-savaites-renginiai/130089> 

 

322.Vilniaus miesto centrinė biblioteka po rekonstrukcijos – modernus skaitytojų aptarnavimo 

centras[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/775>;<http://senas.lnb.lt/content ledition.jsp:jsessionid=> 

 

323.Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos projekto „Mes knygų s@loje „pristatymo 

spaudos konferencija"[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: 

<http://www.vilnius.lt/index.php?407373206> 

 

324.Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė – geriausia 

2014 m. bibliotekos vadovė [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą: < 

http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/6> 

 

325.Vilniečius į bibliotekas kvies Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė [ interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vilniausgatve.lt/vilniecius-i-bibliotekas-

kvies-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite/> 

 

326.Visuotinio susirinkimo aidas - 3 erdvė[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą:< http://3erdve.lt/bibliotekos/lietuvos-savivaldybiu-viesuju-biblioteku-

asociacija/naujienos/452-visuotinio-susirinkimo-aidas> 

 

327.Vizitas Rygos centrinėje bibliotekoje [ interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per 

internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/664/articlepage/0> 

 

328.Vyrui įtarimų sukėlė bibliotekos kompiuteryje pamatytas tinklapis [ interaktyvus].2015 

[žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:<http://www.delfi.lt/pilietis/naujienos/vyrui-itarimu-

sukele-bibliotekos-kompiuteryje-pamatytas-tinklapis.d?id=69533076> 

 

329.VMSCB įgyvendintas tarptautinis projektas "E.Skautai"[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< http://www.vcb.lt/index.php/pageid/853> 

 

330.Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premija įteikta J. Jasponytei"[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/102689#wowzaplaystart=2131000&wowzaplayduration=9

3000>;<http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/zigmo-gaidamaviciaus-geles-premija-

iteikta-jurgitai-jasponytei-286-504777> 

 

331.Zigmo Gėlės premija įteikta poetei Jurgitai Jasponytei"[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą: <http://kultura.lrytas.lt/literatura/zigmo-geles-premija-iteikta-

poetei-jurgitai-jasponytei.htm> 

 

332.Simona Ziliene: Vilnius City Library - new main library[ interaktyvus].2015 [žiūrėta 

2015.12.31] . Prieiga per internetą:< https://vimeo.com/123286166> 

 

333.Working session 2. Julija Glosaitė, Central Library of Vilnius City Municipality [ 

interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=519> 

 



334.Working session 2. Tautvilė Jurgelevičienė, Central Library of Vilnius City Municipality 

[interaktyvus].2015 [žiūrėta 2015.12.31] . Prieiga per internetą:< 

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=519> 

 

 

X. KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

 

2015 m. VSCB Kraštotyros fondas:  375 fiz.vnt. ,viso sistemoje: 2000 fiz.vnt. 

 

Kraštotyrinė medžiaga aprašoma ir kaupiama VSCB duomenų bazėje.  

Šiuo metu bazėje yra 604 įrašai. 6 filialai  tęsia bibliotekų metraščių rašymą. 

 

Gerosios Vilties, Kalvarijų, Pavilnio, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujosios Vilnios, Šeškinės 

bibliotekų ir Bibliografijos-informacijos skyriaus darbuotojos dalyvauja Vilniaus apskrities 

kraštotyros internetinio puslapio „Vilnijos vartai“ kūrime: www.vilnijosvartai.lt  

 

XI.   LIBIS DIEGIMAS 

 

 

LIBIS PĮ diegimas 

 

Atidarius Vilniaus m. savivaldybės centrinę biblioteką  2015 m. joje įdiegta automatizuoto 

skaitytojų aptarnavimo posistemė. Šiuo metu  fondą rekataloguoja 2 filialai ( Dzūkų ir 

Grigiškių). Iki metų pabaigos CB elektroniniame kataloge viso yra 152 239 bibliografiniai įrašai.  

Iš “Vakaro žinių” aprašyti 3 322 straipsniai. 

Elektroninio katalogo statistika : Interneto seansų skaičius-42 294 

                                                     Virtualių apsilankymų skaičius-32 503 

                                                     Atsisiųstų įrašų skaičius-72 860 

LIBIS SAP diegimas 

 

 „Saulutės“, Karoliniškių, Antakalnio, Pilaitės, Kalvarijų bibliotekos ir Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius skaitytojus aptarnauja automatizuotai. 

 

Prie „Saulutės“ bibliotekos įdiegtu dokumentų grąžinimo įrenginiu (DGĮ) naudojosi 838 

vartotojai. 

Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, kuri nustatytu periodiškumu skaitytojų 

nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia:  

           perspėjimus skolininkams apie negrąžintus dokumentus  - 16 818 vartotojams; 

           priminimus apie artėjančią dokumentų grąžinimo termino pabaigą, su interaktyvia 

galimybe prasitęsti dokumento išdavimą paslauga pasinaudojo 10 003 vartotojai iš 15 505, 

pratęsti 88 686 dokumentai iš 174 348. 

Internetinė paslauga „Klausk bibliotekininko“ atsakyta 113 užklausų. 

 

Elektroninės paslaugos: 

Interneto seansų skaičius -  110 580 

Atsisiųstų įrašų skaičius -72 860 

Virtualių apsilankymų skaičius – 35 919 

 

 

 

 

http://www.vilnijosvartai.lt/


XII. INFORMACINĖ VEIKLA 

 

 

Per 2015 m. VSCB sistemos bibliotekose buvo gautos 381 064 informacinės užklausos, 

iš jų elektroninėmis priemonėmis 30 205. Įvykdytų užklausų skaičius: 361 389, elektroninėmis 

priemonėmis įvykdyta 25 809 užklausos.   

 

2015 m.  naujai atidarytoje centrinėje bibliotekoje pradėti kompiuterinio raštingumo pagrindų 

mokymai.  Per metus grupinius mokymus lankė 200 vartotojų. Pravesti 88 individualūs mokymai 

ir 1 717 konsultacijų. Interneto skaitykloje registruoti 3 153 vartotojai. 

 

Kartu su aljansu “Langas į ateitį” dalyvaudami Lietuvos Darbo biržos projekte “Pasitikėk 

savimi” , kurio tikslas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į 

darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo 

rinkoje paslaugas, 2015 m. gegužės ir rugsėjo mėn. nedirbančiam jaunimui nuo 16 iki 25 m. 

organizavom kompiuterinio raštingumo mokymus.  

 

Tęsiami individualūs ir grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai (apmokyta 1 

668 vartotojų) bei konsultacijos (20 414 vartotojai). 

 

2015 m. pradėta perorganizuoti VSCB sistemos metodinė veikla, metodines rekomendacijas 

teikia Vilniaus apskrities viešosios Adomo Mickevičiaus bibliotekos atsakingi darbuotojai. 

Planuojama plėsti metodinę veiklą VSCB sistemoje, pasitelkus centrinės bibliotekos atsakingus 

darbuotojus, šiuo metu rengiamas planas.  

 

XIII. PERSONALAS  

 

Darbo valandos   

 

2015 m. pagrindinės bibliotekų paslaugos, prieinamos vartotojui per savaitę: 

 

 Miesto bibliotekose: 54 val. 

 Vaikų bibliotekose: 48 val. 

 

2015 m. VSCB sistemoje dirbo 128 darbuotojai, iš jų 103 profesionalūs bibliotekininkai.  

 

Darbuotojų išsilavinimas: 

 

Aukštasis: 74 

Aukštesnysis: 32 

Kitas: 22 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 

Aukštasis: 71 

Aukštesnysis: 24 

Kitas: 8 

 

 

 

 

 



XIV. TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 

 

2015 m. VSCB sistemoje veikė 200 kompiuterizuotų darbo vietų, vartotojams 129, 

darbuotojams: 71. Visos kompiuterizuotos darbo vietos turi interneto ryšį. Bendras VSCB 

sistemos patalpų plotas: 4 466 m², iš jų naudingas plotas: 3 985 m². Lentynų metrų, kuriuos 

užima bibliotekos fondas, skaičius: 10 654 m.  

 

XV. FINANSAVIMAS 

 

 

2015 m. VSCB biudžetas: 1 509 000 EUR 

Bibliotekiniams dokumentams įsigyti gauta 140 000 EUR, iš jų bibliotekos steigėjo lėšos: 17 000 

EUR 

Programų ir projektų lėšos 2015 m.: 40 000 EUR 

 

IŠVADOS 

 

1. 2015 m. VSCB bibliotekų veikla palyginti su 2014 m. pakito: bendras sistemos 

bibliotekų vartotojų ir lankytojų skaičius padidėjo 4 proc. Tam didelės įtakos 

turėjo naujos bibliotekos (Skaitytojų aptarnavimo skyriaus) atidarymas ir 

bendruomenei teikiamos naujos bibliotekų paslaugos arba tobulinamos tradicinės 

paslaugos. Naujos bibliotekos atidarymas įtakojo didesnį žiniasklaidos 

susidomėjimą bibliotekų veikla – džiaugiamės, kad 2015 m. apie mus daug rašė 

spaudoje ir interneto šaltiniuose. Tikimės, kad bibliotekų vaidmuo bendruomenės 

gyvenime augs ir ateityje.  

2.  Viešųjų bibliotekų paslaugomis 2015 m. naudojosi daugiausia vaikai ir vyresnio 

amžiaus žmonės, vartotojų sudėties pokyčių beveik nėra. 30-45 m. vilniečiai 

rečiau lankosi miesto bibliotekose. 

3. Išlieka viešųjų bibliotekų tinklo optimizacijos ir infrastruktūros atnaujinimo 

poreikis. Planuojamos atidaryti naujos bibliotekos Šeškinėje ir Lazdynuose turėtų 

dar padidinti bibliotekų paslaugomis besinaudojančių lankytojų skaičių, 

populiarinti bibliotekų paslaugas.   

4. Viešosios bibliotekos išlieka svarbios socialiai silpnesniems bendruomenės 

nariams, ir 2015 m. buvo populiarūs kompiuterinio raštingumo mokymai – ypač  

senjorams  ir bedarbiams.  

5. Susidomėjimą bibliotekomis ir jų vykdoma veikla įtakojo ir programa 

„Bibliotekos pažangai 2“, todėl mūsų bibliotekos projektas „Mes Knygų s@loje“ 

sulaukė tiek žiniasklaidos, tiek bibliotekų vartotojų dėmesio. Galime daryti 

prielaidą, kad bibliotekų bendruomenėms svarbios naujos inovatyvios bibliotekų 

paslaugos.  

6. Viešosios bibliotekos Vilniaus mieste bene vienintelės institucijos, teikiančiomis 

nemokamas sociokultūrines paslaugas miesto bendruomenei. Daliai miesto 

gyventojų liekame svarbiais kultūros ir socialinės informacijos centrais. Ateityje 

matome viešųjų bibliotekų, kaip bendruomenės centrų viziją, siekiame aktyviai 

dalyvauti informacinės visuomenės kūrimo procesuose.  

 

 

Direktorės pavaduotoja                                                                               Simona Žilienė 

 

tel. 85 262 0292, mob. 8-698-22254 

s.ziliene@vcb.lt  

mailto:s.ziliene@vcb.lt

