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JAV

Estija

121 
darbuotojas

10 261 m 
knygų lentynų ilgis,  

lenkiantis net Everesto aukštį
Šiomis valandomis  
išgėrėme 

8683 
litrus kavos

2990 
valandų dirbome Jums

Po šių valandų  
atšokome

vestuves

Apie mus

Besitobulindami  
nukeliavome

Lenkija

Kroatija21 536 km
2x Latvija

Jei būtų įmanoma, per tiek laiko spėtumėte automobiliu  
nuvažiuoti iki mėnulio ir dar šiek tiek jame pasisvečiuoti

http://kool1079.com/how-long-would-it-take-to-drive-to-the-moon
http://kool1079.com/how-long-would-it-take-to-drive-to-the-moon
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Apie Jus

Beveik kas 
Vilniaus gyventojas nors kartą  
per metus užsuko į mūsų biblioteką!

56 522 vilniečiai lankėsi  
mūsų bibliotekose

Iš viso bibliotekoje buvote 

784 618 kartus

Vidutiniškai visi Jūs  
2016 m. bibliotekoje lankėtės 

po 13 kartų

Per 1-rius metus  
Jūs perskaitėte daugiau nei  

1000 000
knygų!



Apie Jus

Per metus mums uždavėte  
daugiau nei  

370 000 
klausimų

Mūsų kompiuteriais 
per metus pasinaudojote 
beveik  
200 000 
kartų!

Dar 1430 
Jūsų apmokėme  
jais naudotis

šių klausimų radome atsakymą!

Per metus  
bibliotekoje 
Jūs padarėte 

48001  
kopiją. 
Jei atsistotumėte ant 
visų šių kopijų krūvos, 
galėtumėte akis į akį 
pasikalbėti su žirafa! 



Jums

skaityklės  
išduodamos  
į namus

Šiose skaityklėse telpa 
net 9000 knygų, 
kurios visos galėtų 
sverti net iki 3 tonų 
(6 skaityklės sveria 1 kilogramą)

mobili  
aplikacija  
VilniusGO1

stalo žaidimai į namus  
ir dešimtys pagerintų vakarėlių

Virtuali  
biblioterapija  
bibliotekų  
lankytojams

Virtuali realybė  
pagal lietuvių  
autorių kūrinius

1274
knygų, švelniai kritusių  
į knygų grąžinimo dėžes 
(proceso metu nė vienas egzempliorius  
nenukentėjo)

Lietuvoje

Lietuvoje

Lietuvoje Pasaulyje

naujos  
paslaugos

1 nauja knygų  
grąžinimo dėžė

http://www.vilniusgo.lt/
http://www.vilniusgo.lt/


Jums

414
renginių  

per metus

Svečiai iš 5 
užsienio šalių

lietinga naktis  
bibliotekoje1

216 
bibliotekų lankytojų  

atradę Lietuvą

544 
parodos

Estija

  Latvija

Vokietija

Norvegija
Švedija

http://www.vcb.lt/galerija-kulturos-naktis-biblioteka-naktibaldoms
https://www.facebook.com/pg/VSCBiblioteka/photos/?tab=album&album_id=824395654330986


Jums

36 000 
vartotojųIšsiųsti

11 637  
naujienlaiškiai

10 kartų 
išaugęs tinklalapio 

lankomumas

Jame lankėtės

70 000  
kartų

130 000 
kartų pamėgote, pasidalinote  
ar pakomentavote mūsų įrašus

Peržiūrėjote

155 000  
puslapių

1
atnaujintas  

tinklalapis
www.vcb.lt

10 facebook  
profilių 2 naujos  

platformos

http://www.vcb.lt


Psichosocialinės 
paslaugos  

dienos centro  
lankytojams Mano  

kambarėly –  
keturios  
kėdutės 

Dėl Jūsų

14 
projektų

Priimti  
Negalima  

Grįžti

Pasauliu 
netikiu, 

o pasaka 
tikiu 

Mokėti kalbą –  
pažinti Lietuvą 

Atvirumo  
s@la 

bibliotekoje 

Mes 
knygų  
s@loje 

Pažįstamas  
ir nepažįstamas 

Vilnius 2 

Karoliniškių  
biblioteka – 
bendruomenės  

traukos ir meninės  
saviraiškos  

centras

Kuriantys  
lazdyniečiai 

Kultūrų 
dialogas 
vienija 

Drauge  
į vasarą 360° 

VilniusGo 

482 
respondentai  
4-iose bibliotekose

76 % 
labai gerai arba puikiai  
įvertino aptarnavimo kokybę

40 % 
respondentų bibliotekoje  
leido laisvalaikį

60 % 
puikiai įvertino  
bibliotekos paslaugas

1 paslaugų kokybės tyrimas

http://www.vcb.lt/psichosocialines-paslaugos-dienos-centro-musu-nameliai-lankytojams-ir-ju-seimoms/
http://www.vcb.lt/mano-kambarely-keturios-kedutes/
http://www.vcb.lt/priimti-negalima-grizti/
http://www.vcb.lt/pasauliu-netikiu-o-pasaka-tikiu-vaiku-kurybiskumo-ugdymas-pasitelkiant-lietuviu-tautosaka/
http://www.vcb.lt/moketi-kalba-pazinti-lietuva/
http://www.vcb.lt/atvirumo-sla-bibliotekoje/
http://www.vcb.lt/mes-knygu-sloje/
http://www.vcb.lt/pazistamas-ir-nepazistamas-vilnius-2-2/
http://www.vcb.lt/kuriantys-lazdynieciai/
http://www.vcb.lt/kulturu-dialogas-vienija-programa-romu-vaikams-ir-jaunimui/
http://www.vcb.lt/drauge-i-vasara/
http://www.vcb.lt/360-2/
http://www.vcb.lt/360-2
http://www.vcb.lt/mobilioji-aplikacija-vilniusgo/


Ir dar

naujas globėjas  
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius1

Fotografas –  
M. Zaremba

Fotografas –  
M. Zaremba

2 naujos globėjų 
knygų lentynos

Remigijaus Šimašiaus 
knygų lentyna  

„Saulutės“ bibliotekoje

Andriaus Tapino  
knygų lentyna  
Pilaitės bibliotekoje

13 apdovanojimų 
ir padėkų bibliotekų darbuotojams

Direktorei Rimai Gražienei:
• Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus 

padėkos raštas už nepriekaištingą, kūrybingą 
ir iniciatyvų 30 metų darbą Vilniaus bibliotekų 
sistemoje. 

• Rygos miesto mero padėkos raštas už 
ilgametį, profesionalų bendradarbiavimą, 
dviejų Baltijos sostinių kultūrinę plėtrą.

Vyr. bibliotekininkei Renatai 
Lipskienei:
• Atminimo ženklas „Už nuopelnus 

Vilniaus savivaldai“

Bibliotekininkams:
• Padėkos raštai už profesionalų 

ir kūrybingą darbą

2 apdovanojimai mūsų bibliotekų 
lankytojams

300 Jums padovanotų 
dovanų!

500
„Sostinės dienose“  
užregistruotų skaitytojų

http://www.vcb.lt/atrask-vaikystes-biblioteka/
http://www.vcb.lt/kulturos-dienos-proga-bibliotekos-darbuotojams-iteikti-padekos-rastai/#sthash.rNMvxyjM.dpuf
http://www.vcb.lt/kulturos-dienos-proga-bibliotekos-darbuotojams-iteikti-padekos-rastai/#sthash.rNMvxyjM.dpuf
http://www.vcb.lt/kulturos-dienos-proga-bibliotekos-darbuotojams-iteikti-padekos-rastai/#sthash.rNMvxyjM.dpuf
http://www.vcb.lt/lr-seime-apdovanoti-aktyviausi-2015-m-skaitytojai/
http://www.vcb.lt/lr-seime-apdovanoti-aktyviausi-2015-m-skaitytojai/
http://www.vcb.lt/kulturos-dienos-proga-bibliotekos-darbuotojams-iteikti-padekos-rastai/#sthash.rNMvxyjM.dpuf
http://www.vcb.lt/lr-seime-apdovanoti-aktyviausi-2015-m-skaitytojai/


2017
Daugiau paslaugų

Daugiau Jūsų
Daugiau laiko kartu


