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P o n i o s  i r  p o n a i ,  b i b l i o t e k o s  d i r e k t o r ė  –  R i m a  G r a ž i e n ė !

LABA DIENA VISIEMS, 
2015 m. sausio 2-ąją Vilnių sudrebino 
ypatingas kultūrinis įvykis – sostinėje 
atidaryta rekonstruota biblioteka. Trijų 
aukštų Skaitytojų aptarnavimo skyrius 
– mūsų bibliotekų sistemos centras. 
Sistemą šiuo metu be naujos biblio-
tekos sudaro 17 filialų visame mies-
te. Džiaugiamės, jog kultūrą, žinias ir 
skaitymą populiarinti galime visiems 
vilniečiams. 

Per metus tiek naujojoje biblioteko-
je, tiek mūsų padaliniuose įvyko daug 
kultūrinių renginių, tikiu, praturtinusių 
sostinės gyventojų laisvalaikį. Susitiki-
mai su knygų autoriais, įvairūs projek-
tai, koncertai, parodos – stengiamės, 
jog kiekvienas bibliotekoje rastų patin-
kančią veiklą. Juk šiandien bibliotekos 
– ne tik knygų išdavimo vieta. Pastebi-
me, jog žmonės bibliotekoje noriai lei-

džia laisvalaikį, dirba ar mokosi, mūsų 
renginiai susilaukia vis didesnio susi-
domėjimo, tad stengiamės pateisinti 
lankytojų lūkesčius. 

2015-ieji mūsų bibliotekoms buvo 
išties sėkmingi, tad kviečiu kartu pri-
siminti įsimintiniausius praėjusių metų 
įvykius ir drauge kurti 2016-ųjų – Bibli-
otekų metų – planus!

Vilniaus centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė

Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis 
sveikina atidarius naują biblioteką

Vilniaus centrinė biblioteka 2
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https://www.youtube.com/watch?v=pU_33XDxPic


Laba diena, Simona. Kaip sekėsi 
Vilniaus centrinei bibliotekai 
2015-aisiais?
2015 m. VSCB tinkle veikė 18 viešųjų bibliotekų, 
gavome beveik 83 000 įvairių rūšių leidinių, o visų 
bibliotekų fondą sudarė pusė milijono leidinių. Per 
metus bibliotekoje užsiregistravo apie 56 tūkst. 
vartotojų, o apsilankė jie net 760 tūkst. kartų. Visi 
šie lankytojai 2015 m. pasiskolino virš milijono lei-
dinių! Iškalbingi skaičiai, tiesa?

Neabejotinai. Įdomu būtų išgirsti apie 
svarbiausius praėjusių metų projektus.
– Džiugu, jog 2015-aisiais projektus vykdė ne 
viena mūsų biblioteka. Net du projektai buvo 
skirti Vilniaus ir literatūros apie sostinę pažinimui. 
„Saulutės“ bibliotekos projektas „Pažįstamas ir 
nepažįstamas Vilnius“ užtikrino vaikų vasaros už-
imtumą ir šeimyniškus šeštadienius, o „Ar skaitei 
Vilnių? 2“ jau antrą sezoną kvietė į susitikimus su 
žymiais knygų autoriais trijose – Centrinėje, An-
takalanio ir Pilaitės – bibliotekose. Tarp svečių – 
žurnalistas Andrius Tapinas, rašytojai Gina Viliū-
nė, Andrius Užkalnis, Renata Šerelytė, o knygos 
„Mano Vilnius mano“ autorius Justinas Žilinskas 
žibėjo abiejuose projektuose.
Tomo Zano biblioteka siekė supažindinti vaikus 
bei paauglius su iškilia, originalia, įvairiapusiška 

asmenybe – M. K. Čiurlioniu savo projekte „Rak-
tas į Čiurlionį“. Manau, jog labai svarbu nuo jauno 
amžiaus supažindinti lankytojus su svarbių Lietu-
vai žmonių kūryba, veiklos įvairove, istorija.
Naujosios Vilnios biblioteka vykdė projektą „Skai-
tymo skatinimo teatralizuotos biblioterapijos 
programa romų vaikams ir jaunimui“. Projekto 
režisierius-aktorius sukūrė bendrą spektaklio 
scenarijų, kuriame romai vaikai ir paaugliai per 
literatūrinių herojų išgyvenimus bei kitas meninės 
raiškos priemones, lavino skaitymo įgūdžius bei 
kūrybiškumą.
Vienas didžiausių mūsų bibliotekos projektų –  
virtualios biblioterapijos projektas „Mes knygų  
s@loje“. Tai drąsus žingsnis tiek technologijų, tiek 
trukmės prasme, tačiau, manau, apie jį plačiau 
papasakos projekto vadovė Rita Venskūnienė. 
„Mes knygų s@loje“ įgyvendinti baigsime 2016 
m., bet, esu tikra, jog toks netradicinis projekto 
pobūdis duos puikių rezultatų!

Matyti, jog bibliotekos organizuoja 
daug įvairių renginių. Kokie buvo 
įsimintiniausi Jūsų padalinių renginiai 
2015-aisiais?
– Iš tiesų, kiekviena mūsų biblioteka stengiasi, jog 
lankytojas į ją užsuktų ne tik kelioms minutėms, 
pasiimti knygų. Štai, pavyzdžiui,  Karoliniškių 

biblio teka pernai spalį kvietė į žymaus gruzinų 
poeto Nikoloz Baratashvili knygos „Lyrika“ prista-
tymą. Renginys ypatingas tuo, jog jame dalyvavo 
daug svarbių svečių: Gruzijos ambasadorė, kul-
tūros atašė, istorikai bei aktoriai ir atlikėjai. 
Šventiniu laikotarpiu Antakalnio bibliotekoje veikė 
kalėdinių laiškų stotelė. Akcijos metu bibliotekoje 
buvo renkami Antakalniečių ranka rašyti laiškai 
ir linkėjimai rajono senjorams. Vėliau visi surink-
ti laiškai buvo išdalinti ligoninėse, poliklinikose, 
bažnyčiose.
Lazdynų bibliotekos lankytojai dalyvavo poezijos 
skaitymuose „Dialogai su A. Mickevičiumi ir J. 
Vaičiūnaite“. Poeziją skaitė ir komentavo 2015 m. 
kalbos premijos laureatas mokytojas ekspertas, 
kraštotyrinių knygų autorius Benjaminas Kondra-
tas. O „Paparčio“ bibliotekoje viešėjo chemijos 
mokslų daktarė sveikos gyvensenos propaguo-
toja Ksavera Vaištarienė, lankytojams pasakojusi, 
kaip sėkmingai išvengti ligų.

Tokių pavyzdžių mūsų bibliotekose daug, organi-
zuojami renginiai – ne vien projektų dalis, o daly-
viai – įvairių sričių specialistai ir atstovai. 

Ar kvalifikacijos kėlimas – svarbi 
bibliotekos veiklos dalis?
– Tikrai taip. 2015 m. daugelis mūsų bibliotekos 
darbuotojų dalyvavo įvairiose konferencijose ir 
seminaruose. Taip pat svarbu, kad biblioteką ats-
tovavome ir kaip pranešėjai. Įvairius pranešimus 
pristatėme dviejose EPALE platformos konferen-
cijose, tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: 
žinios ir informacija kiekvienam“, 10-jame Baltijos 
šalių bibliotekininkų kongrese CoBal10 Latvijoje ir 
kt. Džiugu, kad ir mūsų naujojoje bibliotekoje kole-
gos organizavo ne vieną konferenciją ir seminarą.

Jūsų linkėjimai 2016-iesiems:
Bibliotekoms linkiu kuo daugiau lankytojų! Juk be 
jų – nė iš vietos.

K a l b i n a m e  b i b l i o t e k o s  d i r e k t o r ė s 
p ava d u o t o j ą  S i m o n ą  Ž i l i e n ę
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Lapkričio 26 d. vykęs Lietuvos kariuomenės  
Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ 
koncertas sulaukė rekordinio lankytojų skaičiaus!

m u z i k i n ė  
p e r t r a u k a
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https://www.facebook.com/VSCBiblioteka/videos/753411858096033/


Tautvile, kuo Jums įsiminė 2015 m.?
– 2015 m. tiek man, tiek visam Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus kolektyvui tapo naujų 
veiklų, iššūkių bei galimybių pradžia. Iškart 
po Naujųjų metų, sausio 2-ąją, biblioteka 
atvėrė duris lankytojams. Visus 2015 metus 
sparčiai augo bibliotekos lankytojų skaičius, 
tad augo ir jų poreikiai. Kad geriau pažintu-
me savo lankytojus bei teiktume reikalingas 
paslaugas, atlikome jų poreikių anketinį tyri-
mą. Toks tyrimas yra išties reikalingas, nes 
tik bibliotekos lankytojai gali objektyviai įver-
tinti čia teikiamas paslaugas, pasiūlyti tai, ko 
jiems trūksta. Jei tik galime, su džiaugsmu 
išpildome savo lankytojų pageidavimus ir 
stengiamės, kad kiekvienam atėjusiam pas 
mus, čia būtų jauku dirbti ar leisti laisvalaikį 
ir malonu sugrįžti. 

Kuo išskirtinis yra Skaitytojų 
aptarnavimo skyrius?
– Visų pirma – leidinių fondu. Galima sakyti, 
jog tai – trys bibliotekos vietoje. Po pastato 
rekonstrukcijos čia perkeltos dar dvi biblio-
tekos – Muzikos ir meno biblioteka, anks-
čiau veikusi Arklių gatvėje bei Britų skaitykla, 
veikusi Ašmenos gatvėje. Tad džiaugiamės 
galėdami savo lankytojams siūlyti ne tik gro-
žinę literatūrą, bet ir mokomąją anglų kalbos 
medžiagą. Taip pat meno albumus, natas, 
vinilines plokšteles, kompaktinius diskus. 

Pirmieji pakvietėme lankytojus naudotis 
planšetiniais kompiuteriais, kuriuose galime 
skaityti elektronines knygas arba naudotis 
internetu. Juos rasite Abonemente, Skaity-
kloje bei Muzikos ir meno skaitykloje. 
Žinoma, labai smagu, jog lankytojus kvie-
čiame į naujas ir modernias bibliotekos pa-
talpas, kuriose, tikimės, jiems malonu leisti 
laiką. 
Manau, jog draugiški ir profesionalūs dar-
buotojai leidžia kiekvienam, atėjusiam į bi-
blioteką, jaustis laukiamu. 

Ko norėtumėte pasiekti  
per 2016 m.?
– Manau, jog 2016-ieji metai bus dar spar-
tesnio bibliotekos augimo metai. Ir toliau 
vilniečius kviesime dalyvauti bibliotekos or-
ganizuojamuose susitikimuose bei pokal-
biuose su knygų autoriais, dalyvauti meno 
parodų atidarymuose bei įvairiose inicia-
tyvose, pvz. rašyti Nacionalinį diktantą, ar 
dalyvauti akcijoje DAROM. Knygų mylėtojus 
toliau džiuginsime naujais leidiniais. 
Tikimės, jog kitais metais mūsų biblioteką 
atras dar daugiau žmonių. Geriausias įverti-
nimas mums – laimingas bibliotekos lanky-
tojas, kuris mielai rekomenduoja šią biblio-
teką draugui. Sieksime, jog tokių vilniečių 
būtų kuo daugiau. 

K a l b i n a m e  S A S  v e d ė j ą 
Ta u t v i l ę  J u r g e l e v i č i e n ę 
apie reng in iu s,  pas laugas  i r  p i rmuos ius 
b ib l io tekos  metus 
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K laus imas  gatvė je

K ą  m a n o t e  a p i e  s av o  b i b l i o t e k ą?

„Labai malonus  
ir susitelkęs 
bibliotekos 

kolektyvas – visi 
darbuotojai: nuo 

rūbininko iki paties 
vadovo...“,  
– Vilniaus centrinės  
bibliotekos lankytoja

„Originalūs, 
novatoriški ir jaukūs 
renginiai, biblioteka 
socialiai atsakinga 

bendruomenės 
atžvilgiu“,  

– Naujosios Vilnios  
bibliotekos gerbėjas

„Čia  
pasijuntu  

kaip namie“,  
– Vilniaus centrinės  
bibliotekos draugas

„Profesionalūs  
darbuotojai, jauki ir 

informatyvi aplinka, glaudus 
bendradarbiavimas su 

Lazdynų bendruomene“,  
– Lazdynų bibliotekos fanas

„Be šios bibliotekos neįsivaizduoju  
savo gyvenimo“,  

– Pilaitės bibliotekos lankytojas

„Bibliotekos vieta 
(senamiestis), renginiai  
ir projektai vaikams – 

stipriosios bibliotekos pusės“,  
– Tomo Zano bibliotekos mėgėja

„Greitas  
aptarnavimas,  

naujos literatūros  
gausa“,  

– Antakalnio bibliotekos 
skaitytojas

„Platus naujausių, 
garsių rašytojų kūrinių 

pasirinkimas, profesionalūs 
ir savo darbą mėgstantys 

darbuotojai. Tvarkinga jauki 
aplinka. Galimybė knygų 

paiešką ir užsakymą atlikti 
internetu“,  

– Karoliniškių bibliotekos skaitytoja

„Džiaugiuosi  
greitu internetu, 

„šviežia“ spauda“,  
– Gerosios vilties bibliotekos 

lankytoja

„Vertinu 
darbuotojų 

atsakingą požiūrį 
į atliekamą darbą, 

toleranciją“,  
– Šeškinės bibliotekos 

lankytoja
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L a i d o j e  s v e č i u o j a s i  Z i ta  B i e l i n i e n ė ,  B i b l i o g r a f i j o s  
i r  i n f o r m a c i j o s  s k y r i a u s  v e d ė j a

Sveiki, Zita. Papasakokite, koks 
įsimintiniausias įvykis įvyko 2015 
m. Bibliografijos ir informacijos 
skyriuje?
– 2015 m., po septynerių metų pertraukos, 
Bibliografijos ir informacijos skyrius vėl pra-
dėjo vykdyti savo funkcijas, kaip pilnavertis 
Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bi-
bliotekos struktūrinis vienetas.
Tai įsimintiniausias ir labai džiugus įvykis.
Taip pat skyrius pradėjo vykdyti intensyvią 
kraštotyrinę veiklą. Kraštotyros dokumentų 
fonde – leidiniai, skirti Vilniaus miesto isto-
rijai, literatūrai, švietimui, kultūrai, vilniečių 
knygos, knygos apie vilniečius. Sukauptų 
leidinių fondas atviras skaitytojams.
Džiugu, kad kolektyvą papildė dvi jaunos 
darbuotojos.

Kiek šiuo metu kraštotyros skyriuje 
yra leidinių?
– Šiuo metu Bibliografijos ir informacijos 
skyriuje komplektuojamame kraštotyros 
skyriuje yra sukaupta 370 fiz. vnt. kraš-
totyrinių leidinių ir nuolat pildoma. Džiau-
giamės, jog vis daugiau lankytojų užsuka 
pavartyti ir knygų apie Vilnių. 

Kokias naujas paslaugas 
praėjusiais metais pradėjo teikti 
Jūsų skyrius?
– Skyrius pradėjo organizuoti kompiuteri-
nio raštingumo pagrindų mokymus senjo-
rams tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis. Tai 
viena mūsų bibliotekos paslaugų, sulau-
kianti didžiausio susidomėjimo. Per metus 
vien naujojoje bibliotekoje kompiuterinio 

raštingumo žinias gilino per 100 žmonių, 
o visoje bibliotekų sistemoje beveik 1700 
lankytojų arba lankė mūsų kursus, arba 
naudojosi individualiomis konsultacijomis. 
Manau, tai iškalbingi skaičiai, leidžiantys 
teigti, jog biblioteka – svarbus žinių ir infor-
macijos centras.

Ko norėtumėte palinkėti savo 
skyriui 2016 metais?
– Norėčiau palinkėti kūrybiškumo, išradin-
gumo, atsakomybės ir kantrybės. O vilnie-
čiams – domėtis savo kraštu ir jo istorija!

Dėkojame už pokalbį. 
Bibliografijos ir informacijos skyriui 
linkime gražių ir prasmingų darbų, 
įdomių ir vertingų leidinių!
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1. 2015 m. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Geriau-
sio 2014 m. bibliotekos direktoriaus vardas suteiktas Vilniaus 
miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorei Rimai Gra-
žienei už nenuilstamą atkaklumą, profesionalumą, geros patir-
ties sklaidą ir iniciatyvas modernizuojant savivaldybės bibliote-
kas bei keliant profesinį prestižą. 

2. 2015 m. balandžio 9 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų 
asociacija, už aktyvią veiklą mažinant socialinę atskirtį, Naujo-
sios Vilnios biblioteką paskelbė „Draugiškiausia biblioteka“.

3. Spalio 14 d. Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius direk-
torės pavaduotojai Simonai Žilienei įteikė atminimo ženklą „Už 
nuopelnus Vilniaus savivaldai“.

4. Gruodžio 10 d. Kultūros ministras Šarūnas Birutis Karoliniškių 
bibliotekos darbuotojai Almai Matulienei įteikė padėkos raštą už 
profesionalų ir kūrybingą darbą. 

5. Gruodžio 10 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešo-
sios bibliotekos direktorius Petras Zurlys įteikė VMSCB direkto-

rės pavaduotojai Simonai Žilienei padėkos raštą už reikšmingą 
pagalbą organizuojant Regionų bibliotekų tarybos veiklą.

6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija kartu su Lietuvos na-
cionaliniu radiju ir televizija, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 
asociacija bei Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka kasmet 
rengia akciją „Metų knygos rinkimai“. 2015 m. literatūros kūrėjai 
ir kritikai bei tyrinėtojai išrinko metų poezijos knygų penketuką, 
kuriame – ir VMSCB darbuotojos Jurgitos Jasponytės knyga 
„Šaltupė“.

1 2 3 4 5 6

M e t ų  a p d o va n o j i m a i
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Sveiki, Julija. Papasakokite, kuo 
ypatingi buvo 2015-ieji?
– 2015-uosius pradėjome svarbiu įvykiu – atnau-
jintos bibliotekos atidarymu. Čia pabrėžti reikė-
tų tai, kad nuo sausio 2 d. mūsų turime ne tik 
naują gražią biblioteką, bet ir bibliotekų sistemos 
centrą. Dėl to mūsų komunikacija tapo sklandes-
nė, galime užtikrintai formuoti vieningos veiklos 
kryptis. Metų pradžioje subūrėme darbo grupę, 
kurioje drauge sprendėme, ką galėtume tobu-
linti savo darbe. Atlikome SSGG analizę, per-
žvelgėme bibliotekos Misiją, Viziją, apsibrėžėme 
bibliotekos vertybes. Užsibrėžėme du svarbius 
uždavinius – atlikti išsamią lankytojų apklausą ir 
organizuoti tinklalapio atnaujinimo darbus. 
Išduosiu, jog naujas, žvilgantis tinklalapis mūsų 
klientus džiugins nuo 2016 m. pradžios, o ap-
klausos rezultatais glaustai galiu pasidalinti jau 
dabar. Mitas – jog bibliotekas lanko tik vienos 
amžiaus grupės atstovai. Jį paneigia tiek mūsų 

lankytojų statistika, tiek apklausos duomenys 
– išskyrėme net 10 lankytojų amžiaus grupių! 
Dauguma klientų bibliotekoje apsilanko kelis ir 
daugiau kartų per mėnesį, dažniausiai ieško lais-
valaikio literatūros, tačiau daugiau nei 16% čia 
leidžia ir laisvalaikį, lankosi renginiuose. Net 60% 
be priekaištų įvertino klientų aptarnavimą, beveik 
70 % teigė, jog biblioteka stengiasi nuoširdžiai 
išspręsti lankytojams kilusias problemas. Visus 
apklausos rezultatus galėsite rasti mūsų tinkla-
lapyje.

Kokius projektus, renginius ar įvykius 
išskirtumėte?
– Tikrai išskirčiau visus 2015 m. trukusį projek-
tą „E-skautai“. Tai tarptautinis, mūsų partnerių 
„Langas į ateitį“ organizuojamas projektas, skir-
tas kartų dialogui megzti. Jį įgyvendinome net 
trijose mūsų bibliotekose – Centrinėje, Antakal-
nio ir Pilaitės, į kurias subūrėme kelias dešimtis 

jaunuolių ir senjorų. Bibliotekose jie dalinosi patir-
timi, mokėsi vieni iš kitų. Projekto rezultatai rodo 
abipusę naudą ir sąlygas tęstinumui. Įdomu ir tai, 
jog tokios pačios veiklos tuo pat metu vyko ir dar 
dviejose šalyse – Latvijoje ir Kroatijoje, su kurių 
atstovais tiek projekto dalyviai, tiek koordinatoriai 
turėjo galimybę pabendrauti projekto pabaigoje.
Įsimintina buvo ir Pilaitės bibliotekos „Reanima-
cija“. Skamba provokuojančiai, tačiau iš tiesų tai 
buvo labai šiltas ir bendruomeniškas renginys! 
Kampanija meno #reanimacija, kurią inicijavo 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblio-
tekos įgyvendinamas projektas ,,Bibliotekos 
pažangai 2“, sukvietė visus pilaitiškius į šviesos, 
muzikos ir kūrybos vakarą. Bendradarbiaujant su 
Pilaitės kultūros centru Beepart, surengtas švie-
sos šou, lankytojus linksmino Jurgio Didžiulio ir 
Ericos Jennings dainos. Pilaitės gyventojai vieni 
pirmųjų turėjo galimybę išgirsti dabar jau tikrai ži-
nomą Ericos dainą „Leading me home“! Argi ne 
privilegija? 
2015 m. „Saulutės“ biblioteka kartu su menų 
studija „Linksmos spalvos“ organizavo Trečiajį 
Respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą 
„Apšerkšniję mūsų žiemos“, kurio laureatų apdo-
vanojimai vyko Prekybos centre VCUP, o nugalė-
tojai atvyko iš įvairių Lietuvos vietų. 
Naujajai bibliotekai svarbus įvykis – bibliotekos 
globėjų „inauguracija“. Globėjais tapę Viktoras ir 
Živilė Diawaros Nacionalinės bibliotekų savaitės 

metu dalyvavo „Literatūriniame furšete“, kurio 
idėją paskolino ir organizuoti padėjo puikūs drau-
gai – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės 
biblioteka!
Kaip matote, įdomių ir ryškių veiklų mūsų biblio-
tekoms netrūksta. Svarbu nesustoti!

Panašu, kad turite daug partnerių. 
Papasakokite apie juos.
– Tiesa, kasdien stengiamės plėsti partnerių ratą. 
Džiugu, jog pernai teko bendradarbiauti su mies-
to mokyklomis, draugijomis, įvairiomis leidyklo-
mis, „Menų spaustuve“, festivaliu „nowJapan“, 
Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos, 
LESTO, Swedbank, dokumentinio filmo „Pasau-
lio virtuvė“ kūrėjais ir daugeliu kitų. Visuomet pa-
laikome ryšius su kitomis bibliotekomis tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje. Naujų partnerių ir draugų 
ieškome ir įvairiose mugėse, festivaliuose. 2015 
m. mus galėjote sutikti Vilniaus knygų mugėje, 
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bi-
bliotekos Urbanistiniame skaitymo festivalyje 
(Re)Start, Baltijos šalių bibliotekininkų kongreso 
CoBal10 Idėjų mugėje ir t.t. 

Ko bibliotekoms palinkėtumėte  
2016 m?.
– Toliau sėkmingai plėtoti bibliotekų, kaip kultū-
ros ir bendruomenių centrų, veiklą!

S v e č i u o s e  –  V i l n i a u s  c e n t r i n ė s  b i b l i o t e k o s  
r i n k o d a r o s  va d y b i n i n k ė  J u l i j a  G l o s a i t ė
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12) Sekmes istorija

2015 m. Vilniaus centrinėje bibliotekoje 
bei Antakalnio ir Pilaitės filialuose buvo 
įgyvendinamas asociacijos „Langas į 
ateitį“ projektas „E-skautai“. Projekto 
idėja – sukurti mokymosi ratą, kuriame 
jaunuoliai mokytų senjorus naudotis in-
formacinėmis technologijomis, o senjorai 
dalintųsi gyvenimiška patirtimi. Projekto 
dalyvė Valerija Gollerytė dalijasi savo sė-
kmės istorija:

„Man labai pasisekė, jog turėjau gali-
mybę sudalyvauti labai naudingame pro-
jekte vyresniems žmonėms „E-skautai“. 
Esu Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus 
universiteto klausytoja. Trečiasis amžius 
siejamas su tokiu žmogaus gyvenimo 
laikotarpiu, kuomet asmuo jau nebedir-
ba, tačiau vis dar yra fiziškai, emociškai 
aktyvus, dažniausiai 60-75 ar net 80 
metų amžiaus.

Mes priklausome pokarinei kartai, 
šiandien vadinamai kūdikių bumo karta. 
Tais laikais, kuomet dar aktyviai dirbo-
me, nepastebėdami atsilikome informa-
cinių technologijų srityje. Būtent todėl 
trečiajame amžiuje, norint išlikti nepri-
klausomiems ir aktyviems kuo ilgiau, 
mums svarbu prisitaikyti prie tobulėjan-
čios aplinkos. Kiekvienam tai naudinga 
tiek ekonomine, tiek socialine prasme. 
Štai kodėl net 20 dalyvių iš Trečiojo am-
žiaus universiteto nedvejodami atsiliepė į 
„Lango į ateitį“ kvietimą kartu su jaunimu 
dalyvauti projekte „E-skautai“.

Per visą projekto laikotarpį, vyresnie-
ji dalyviai užmezgė šiltą draugystę su 
savo jaunaisiais mokytojais. Jaunuoliai 

su mumis dalijosi itin vertingomis kom-
piuterinėmis žiniomis, kurios yra esminės 
kasdieniame gyvenime. Mokymo me-
todai ir temos mums visiems pasirodė 
labai įdomūs – pradedant elektroninio 
pašto sukūrimu, Google paslaugomis, 
interneto paieška, tęsiant naudingomis 
nuorodomis, Skype ir Facebook tinklais, 
baigiant prezentacijų kūrimu.

Vyresnieji, savo ruožtu, padėjo jau-
nuoliams sukurti asmeninio tobulėjimo 
planus bei profilius karjeros planavimo 
platformoje. Kartu jie analizavo temas ir 
problemas, aktualias šiuolaikiniam jauni-
mui.

Kai kuriems mūsų buvo netikėta, jog 
visos šios veiklos vyko bibliotekoje. Ta-
čiau galiausiai priėjome išvados, jog bi-
bliotekos yra pati tinkamiausia vieta, ku-
rioje vyresni žmonės gali įgyti šiuolaikinių 
žinių. Mokydamasis bibliotekoje jautiesi 
užtikrintas, kad, prireikus, visuomet gau-
si reikalingą pagalbą ar patarimą.

Ypač džiaugiamės mūsų projekto mo-
deratore Julija. Jos nuoširdumas, lanks-
tumas ir atsidavimas lydėjo visą projekto 
laikotarpį. Buvome maloniai nustebinti 
jaunimo geranoriškumo ir nusiteikimo 
perduoti savo žinias vyresniems žmo-
nėms. Jaunuoliai buvo labai kantrūs ir 
atsidavę šiam projektui.

Šiandien esu tikra, kad toks dviejų kar-
tų bendradarbiavimas buvo naudingas 
abiem pusėms ir gali būti panaudotas 
tiek kasdienybėje, tiek ateities projek-
tuose. 

S ė k m ė s  i s t o r i j a
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Kuo įsimintini jums buvo 2015-ieji 
metai?
– Praėję metai mūsų bibliotekai buvo išties įsi-
mintini. Visų pirma norėčiau išskirti projektą „Mes 
Knygų s@loje“, kurį finansavo projektas „Bibliote-
kos pažangai 2“ bei Lietuvos kultūros ministerija. 
Tai virtualios biblioterapijos projektas, kuriuo 
siekiama stiprinti socialiai pažeidžiamų vaikų ir 
jaunimo psichinę sveikatą. 11 Lietuvos bibliote-
kų įgyvendinamas projektas „Mes knygų s@loje“ 
vaikus ir jaunimą kviečia į virtualius susitikimus, 
kurių metu, kartu su profesionaliais psicholo-
gais, skaitomi trumpi tekstai ir diskutuojama apie 
aktualias problemas, kurias tie tekstai atspindi. 
Kiekvienas dalyvis taip pat gali susikurti savo 

veikėją – „avatarą“. Nors psichologijos pasau-
lyje egzistuoja daugybė biblioterapijos taikymo 
būdų, virtuali biblioterapija išbandoma pirmą kar-
tą. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, jog esame  pirmieji! 
Su puikia psichologų bei savanorių komanda 
nuoširdžiai dirbame ir tikimės, jog vaikams „Mes 
Knygų s@loje“ patiks taip pat, kaip ir mums.
2015-ųjų vasara buvo išskirtinė Vaikų ir jaunimo 
dienos centro lankytojams. Rugpjūčio 17 d. bi-
bliotekoje rinkosi žurnalistai bei svečiai – atida-
rytas atnaujintas vaikų ir jaunimo dienos centras. 
Esame labai dėkingi Lino Kleizos labdaros ir pa-
ramos fondui bei McDonald’s Lietuva. Jų dėka 

L a i d o j e  s v e č i u o j a s i  R i ta  V e n s k ū n i e n ė ,  
vadovau jant i  Nau jos ios  V i l n ios  b ib l io teka i  be i  jo je  į s i kū ru s iam  
Va i kų  i r  jaun imo d ienos  cent ru i  „Mūsų  name l ia i “ 

buvo surinkta daugiau nei 19 tūkst. 
eurų dienos centro, įsikūrusio Naujo-
sios Vilnios bibliotekoje, restauracijai.
Taip pat labai džiugi buvo ir 2015-ųjų 
metų žiema. Gruodžio 5 d. Vilniaus 
Rotušėje vykusios Tarptautinės Ka-
lėdų labdaros mugės metu buvo 
surinkta rekordinė paramos suma, 
iš kurios 5000 eurų buvo skirti ir Vai-
kų ir jaunimo dienos centrui „Mūsų 
nameliai“. Dėkoti turime Tarptautinei 

Moterų asociacijai (The International 
Women’s Association of Vilnius).

Kokie planai 2016-siems?
– Labai svarbu, jog projekto „Mes 
Knygų s@loje“ veiklos būtų sėkmin-
gos ir naudingos vaikams. Tuomet 
ateityje galėsime šio projekto įgyven-
dinimą išplėsti, kad mūsų gerąją patir-
tį perimtų dar daugiau Lietuvos biblio-
tekų. Jau dabar turime krūvą idėjų!
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m u z i k i n ė  
p e r t r a u k a

Gruodžio 10 d. Vilniaus centrinėje bibli-
otekoje vyko intriguojanti meninė pro-
vokacija klimato kaitos tema „Niekas 
neamžina“. Įsiklausyti ir įsijausti į klimato 
kaitos iššūkius provokavo lietuvių re-
žisierė Aistė Ptakauskė ir amerikiečių 
smuikininkė Karen Bentley Pollick. 

Karen Bentley Pollick – smuiko ir alto 
virtuozė iš JAV, pelniusi JAV muzi-
kos profesionalų draugijos „Just Plain 

Folks“ apdovanojimus už geriausią ins-
trumentinės muzikos albumą ir geriau-
sią dainos muzikos įrašą, koncertavusi 
su Barbra Streisand, „Evanescence“, 
Niujorko filharmonija, Michailo Baryšni-
kovo „Baltojo ąžuolo“ šokio projektu ir 
kitais pasaulinio garso šiuolaikinės bei 
klasikinės muzikos kolektyvais.

Smuikininkė atlieka Sholom Secunda 
kūrinį „Nothing is Forever“.
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2016-IEJI – BIBLIOTEKŲ METAI!
NAUJAS BIBLIOTEKOS TINKLALAPIS!
e-SKAITYKLĖS Į NAMUS!
SUSITIKIMAI SU UŽSIENIO AUTORIAIS!
VIRTUALIOS REALYBĖS AKINIAI!
3D SPAUSDINIMAS!

K I T O J E  L A I D O J E  M AT Y S I T E  . . .



    K Ū R Y B I N Ė  G R U P Ė

 Direktorė  Rima Gražienė 

 Direktorės pavaduotoja  Simona Žilienė 

 Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja  Zita Bielinienė 

 Rinkodaros vadybininkė  Julija Glosaitė 

 Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja  Tautvilė Jurgelevičienė 

 Vyr. bibliotekininkė  Justina Vinikaitė 

 Dizainerė  Aurelija Kupetytė 
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