
Bibliotekų olimpiada
2017-ieji Vilniaus centrinėje bibliotekoje



Olimpinę ugnį neša
18 Vilniaus centrinės bibliotekos komandų

Vilniaus centrinė biblioteka
Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Gerosios Vilties  
biblioteka

Dzūkų  
biblioteka

Karoliniškių  
biblioteka

Justiniškių  
biblioteka

Kalvarijų  
biblioteka

Jeruzalės  
biblioteka

Grigiškių  
biblioteka

Antakalnio  
biblioteka

Lazdynų  
biblioteka

Tomo Zano  
biblioteka

Naujamiesčio  
biblioteka

Naujosios Vilnios  
biblioteka

Pavilnio  
biblioteka

Pilaitės  
biblioteka

Šeškinės  
biblioteka

Jaunių komandos:
Biblioteka  
 „Saulutė“ 

Biblioteka  
 „Papartis“



5 treniruotės  
užsienyje

Olimpinis miestelis

54 440

18-oje komandų dirbo

121 atletas
Surengta 

646
bibliotekų fanų
žaidynėse apsilankė

787 004 kartus

Išdalinta  
olimpinių talismanų: 

1 065 125
Knygų lentynų ilgis -  

10 olimpinių  
futbolo stadionų 

olimpinių švenčių

Portugalija 
x 2

Lenkija

Danija

Vokietija



Rezultatai

Šaudymo iš lanko nugalėtojai:

Taikliausiai į fanų klausimus atsakiusi 
Karoliniškių biblioteka

12 3

Antakalnio 
bibliotekaKaroliniškių 

biblioteka
Skaitytojų  

aptarnavimo 
skyrius

S K A I T Y T O J Ų  A P TA R N AV I M O  M A R AT O N A S

Daugiausiai kopijų - 
Gerosios Vilties 

biblioteka - 
padengė daugiau  

nei tris teniso laukus
Dvikovės čempionė: 

Naujosios Vilnios biblioteka
Daugiausiai renginių, įgyvendintų projektų



Rezultatai

Virtualūs fanai

Šuolio į aukštį rungtyje nugalėjo 
el. Skaityklių išdavimo į namus paslauga
Išplėsta į dar tris filialus

Metų treneriai - 
Skaitytojų aptarnavimo skyrius
531 valanda treniruojant būsimus 
kompiuterinio raštingumo čempionus

4 susitikimuose su fanais išdalinta 

1700 lankstinukų: 
tiek sveria 42 aukso medaliai

Vilniaus knygų mugė

VU Karjeros dienos

Sostinės dienos

Ne-miegantys rajonai

48 966
7548
skaito olimpiečių atvirlaiškius

70 % daugiau fanų  
komentuoja, dalinasi, patinkina žaidynių pasiekimus

Trys olimpiniai plaukimo stadionai  

stebi žaidynių naujienas

https://www.facebook.com/pg/VSCBiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1041609425942940
http://www.vcb.lt/galerija-vilniaus-centrine-biblioteka-vu-karjeros-dienose/
https://www.facebook.com/pg/VSCBiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1211109468992934
https://www.facebook.com/VSCBiblioteka/posts/1217021345068413


Naujų sporto šakų projektai 
Kalbų  
gimnastika

Skaitomoji  
atletika

Legendinė  
trikovė

Menų  
penkiakovė 

3D modeliavimo 
varžybos  

Sinchroninė 
biblioterapija

Miesto pažinimo 
triatlonas 

Naujos vasaros rungtys jauniams:
Vasaros stovyklos  
Grigiškių, N. Vilnios,  
„Saulutės“ bibliotekose

http://www.vcb.lt/kurybinis-anglu-kalbos-mokymasis/
http://www.vcb.lt/kurybinis-anglu-kalbos-mokymasis/
http://www.vcb.lt/nerk-knyga-islaisvink-vaizduote/
http://www.vcb.lt/nerk-knyga-islaisvink-vaizduote/
http://www.vcb.lt/pazinimo-legenda/
http://www.vcb.lt/pazinimo-legenda/
http://www.vcb.lt/nestovek-vietoje-menas-pades/
http://www.vcb.lt/nestovek-vietoje-menas-pades/
http://www.vcb.lt/supermodelis/
http://www.vcb.lt/supermodelis/
http://www.vcb.lt/atvirumo-sla-vaikui-ir-seimai/
http://www.vcb.lt/atvirumo-sla-vaikui-ir-seimai/
http://www.vcb.lt/mobilioji-aplikacija-vilniusgo/
http://www.vcb.lt/mobilioji-aplikacija-vilniusgo/
https://www.facebook.com/pg/GrigiskiuBiblioteka/photos/?tab=album&album_id=1690353144607350
http://www.vcb.lt/buk-sveikas-ir-laimingas/
http://www.vcb.lt/mano-atrastas-vilnius/


Medaliai

Už nuopelnus

Rima Gražienei  
už profesionalų atletų treniravimą

Dzūkų bibliotekai  
už sėkmingą grįžimą po sportinės traumos

Dokumentų komplektavimo  
ir katalogavimo skyriui  
už talismanų įvedimą į rinką

Bibliografijos  
ir informacijos skyriui  
už Vilniaus olimpinio miestelio populiarinimąTomo Zano bibliotekai  

už darbą su vietos bendruomene

Lazdynų bibliotekai  
už įtraukiantį bendravimą  

su virtualiais fanais

Bibliotekai „Saulutė“  
už daugiausiai jauniams  

skirtų renginių

Pilaitės, Pavilnio, 
Kalvarijų bibliotekoms
už išaugusį fanų skaičių

Justiniškių bibliotekai 
už išaugusį sugrįžtančių fanų skaičių

Jeruzalės, Šeškinės bibliotekoms 
už išaugusį taiklių atsakymų skaičių

„Paparčio“ bibliotekai 
už išaugusį renginių skaičių 

Už asmeninių rezultatų  
pagerinimą
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