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Bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas

• iš viso buvo organizuota kvalifikacinių renginių – 40

• dalyvių skaičius – 672 (regionų SVB – 401, mokyklų –187, kita – 37, ŠAVB – 47 )
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PROJEKTAS „Bibliotekų specialistų mokymai“

Projekto tikslas – tobulinti viduriniosios grandies bibliotekos darbuotojų vadovų
vadybines kompetencijas ir profesines bibliotekos darbuotojų kompetencijas, siekiant
tobulinti bibliotekų veiklą, patenkinti vartotojų lūkesčius ir didinti jų pasitenkinimą
gaunamomis paslaugomis.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti mokymus 5 apskrityse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) 
bibliotekų darbuotojams.

2. Skatinti bibliotekos darbuotojus dalytis gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis ir 
klaidomis.



Mokymai: 

• „Pokyčių valdymas“  / 18 SVB specialistų 

• „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“ / 14 SVB specialistų 

Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto partneriai: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių 

viešosios bibliotekos.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, projekto vertė 18 000 Eur.

2018 m. „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės
rinkodaros kompetencijų stiprinimas“



PROJEKTAS „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija“

Tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo, gyvenančių regionuose, taip pat ir turinčių specialiųjų

poreikių, skaitmeninį raštingumą ir skaitmenines kompetencijas panaudojant Mobilią

inovatyvių technologijų laboratoriją, siekiant mažinti jų skaitmeninę ir informacinę

atskirtį ir sudarant prielaidas jų sėkmingai socializacijai bei ekonominei integracijai.

Uždaviniai:

1. organizuoti Robotikos edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui Šiaulių r. ir

Mažeikių r. bibliotekų filialuose;

2. organizuoti IRT ir psichologijos mokymus Kelmės ir Šiaulių r. bibliotekų

specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir jaunimu;

3. organizuoti edukacinius virtualiosios ir 3D grafikos užsiėmimus vaikams ir jaunimui,

tame tarpe ir turintiems specialiųjų poreikių.



PROJEKTAS „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija“

Projekto partneriai: Kelmės r. savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Šiaulių r.

savivaldybės viešoji biblioteka, Mažeikių r. savivaldybės viešoji biblioteka,

Kelmės r. specialioji mokykla, Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla.

Projektą finansavo: Lietuvos Kultūros taryba. Projekto vertė: 11 850 Eur.

Projekto rėmėjai: JAV ambasada Lietuvoje.

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 30 – gruodžio 12 d.

Projekto vykdytojas: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka



3 seminarai:

Seminaras „Elgesio ir emocinių sunkumų/sutrikimų turintis vaikas/paauglys. Kaip 

sutarti bibliotekoje?“ / Doc. dr. Renata Gelžinienė / 17 SVB specialistų.

Seminaras „Kaip bendrauti su asmenimis, turinčiais negalią (klausos, regos, intelekto, 

fizinę ir judėjimo, taip pat autizmo spektro ir psichikos)“  / Doc. dr. Algirdas 

Ališauskas / 16 SVB specialistų.

Seminaras „Vaikai, turintys intelekto raidos sutrikimų. Kaip sutarti bibliotekoje?“ / 17 
specialistų / Dr. Margarita Jurevičienė.

PROJEKTAS „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija“

ir 6 praktiniai informacinių technologijų pažinimo mokymai / 5 Kelmės r. savivaldybės 
Žemaitės VB ir  6 Šiaulių r. savivaldybės  VB ir filialų darbuotojai / ŠAVB metodininkai.

8 kvalifikaciniai 
renginiai / 28 SVB 
specialistai (+5 AVB)



PROJEKTAS „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija“ / rezultatai

12 Robotikos užsiėmimų / 66 bendrojo lavinimo mokyklų 5 – 11 klasių moksleivių

• Mažeikiuose / 4 grupės / 40 moksleivių / 8 užsiėmimai;

• Šiaulių r. Kuršėnų mstl. / 2 grupės / 26 moksleiviai / 4 užsiėmimai.

55 Edukaciniai užsiėmimai „Skaitymas ir vizualizacija / iliustracijų kūrimas su iPad planšetėmis

naudojantis virtualios realybės technologijas“

• Šiaulių rajono bibliotekos keturiuose kaimo ir Kuršėnų mstl. filialuose /43 užsiėmimai /287

dalyviai iš jų 31 suaugęs) / iš jų 56 turintys spec. poreikių)

• Kelmės r. Žemaitės viešojoje bibliotekoje bei jos Pagryžuvio kaimo filiale / 12 užsiėmimų /

58 moksleiviai / iš jų 37 turintys spec. poreikių);

Viso projekto metu įvyko 67 edukaciniai užsiėmimai (buvo planuota 52), juose 

sudalyvavo 411 dalyvių (planuota 155), iš jų 93 turintys spec. poreikių (planuota 55). 



Mokymai pagal ŠAVB specialistų parengtas mokymų programas

„Filmavimas ir vaizdinės medžiagos apdorojimas su planšete (programa „iMovie“)
Akmenės r. SVB  / 24  specialistai
Šiaulių miesto SVB / 4 specialistai

iPad planšečių galimybės bibliotekos veikloje
Radviliškio r. SVB / 20 specialistų
Šiaulių miesto SVB / 6 specialistai

„Filmavimas ir vaizdinės medžiagos apdorojimas naudojantis kompiuterine
programa MovieMaker“
Radviliškio r. SVB / 20 specialistų

IKT kompetencijos

„Google Analytics“ programos galimybės organizuojant bibliotekos el. paslaugų 
stebėseną 
Šiaulių miesto SVB / 4 specialistai



Mokymai pagal ŠAVB specialistų parengtas mokymų programas

„Rengiame projekto paraišką“
Telšių r. SVB  / 24  specialistai
Radviliškio r. SVB / 26 specialistai
Šiaulių miesto SVB / 5 specialistai
Šiaulių r. SVB  / 12 specialistų
Kelmės r. SVB / 2 specialistai
Joniškio r. SVB / 1 specialistas

„Efektyvi komunikacija: bibliotekos įvaizdžio kūrimas. Lietuvių kalbos naujovės: 
elektroniniai ištekliai“
Telšių r. SVB / 40 specialistų
Šiaulių miesto SVB / 8 specialistai
Mažeikių r. SVB / 40 specialistų

Vadybinės kompetencijos



Mokymai pagal ŠAVB specialistų parengtas mokymų programas

„LIBIS SAP: funkcijos ir galimybės“
„Elektroninės informacijos ištekliai, paieška ir administravimas“
„E.paveldas. Informacijos paieškos ypatumai“
„El.knyga.El. knygų skaityklė. Autorių teisių apsauga ir elektroniniai ištekliai“

8 Šiaulių miesto SVB specialistai

kitos kompetencijos

LNB seminaras „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio
naudojimo teisių priskyrimo ir ženklinimo metodikos ir rekomendacijų
pristatymas„
10 SVB specialistų

Seminaras „Kryždirbystė Šiaulių rajone“ / 16 specialistų





23 SVB bibliotekų specialistai

http://savb.lt/lt/renginys/tarptautine-moksline-konferencija-vaizduose-video/

Dėkojame  Ritai Božienei / Šiaulių miesto SVB

http://savb.lt/lt/renginys/tarptautine-moksline-konferencija-vaizduose-video/
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2017 m. LNB organizuojami nuotoliniai mokymai / „Verslo kursai“ 

„Nuotolinių mokymų Šiaulių regiono bibliotekų 
specialistams vystymas “
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PROJEKTAS Kraštotyros ekspedicija: „Kur liūdi kryžiai pakelėm“

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 15 – gruodžio 15 d.

Projekto vykdytojas:  ŠAVB

Projekto partneriai: Šiaulių r. savivaldybės viešoji biblioteka ir VO „Regionų

kultūrinių iniciatyvų centras“.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, projekto vertė 6 000 Eur.

Projekto tikslas: stiprinti Šiaulių rajono gyventojų kultūrinį bei tautinį tapatumą,
įtraukiant juos į kryždirbystės objektų išsaugojimo procesą ir tyrimus.

Kryždirbystė priklauso UNESCO Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros 
paveldo sąraše esančioms vertybėms



PROJEKTAS Kraštotyros ekspedicija: „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ / veiklos / rezultatai

• Įtraukiant bendruomenės narius rinkta informacija apie Šiaulių r. esančius
sakralinės mažosios architektūros objektus, atlikti lauko tyrimai, vyko
informacijos fiksavimo ir fotografavimo darbai;.

• Seminaras „Kryždirbystė Šiaulių rajone“ / Lietuvos dailininkų sąjungos narė,
kryždirbystės tradicijų Lietuvoje tyrėja, menotyros mokslų daktarė Elena
Počiulpaitė

• Surinkta medžiaga susisteminta pagal seniūnijas. Objektai suskirstyti pagal
savo buvimo vietą: sakralinėse erdvėse, kaimuose, sodybose, viešojoje
erdvėje;

• Nufotografuota ir aprašyta daugiau kaip 170 mažosios architektūros statinių: 
kryžių, koplytėlių, rūpintojėlių, karavykų, koplytstulpių, stogastulpių, atminimo 
akmenų ir kt.; 

• Parengtas kraštotyros darbas, patalpintas virtualioje elektroninio paveldo
sistemoje (www.epaveldas.lt) ir Europos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana
(www.europeana.eu);

• Į projektą įtraukta 11 Šiaulių r. seniūnijų bendruomenių nariai.



PROJEKTAS skaitymo varžytuvės „Skaitymo iššūkis“



PROJEKTAS skaitymo varžytuvės „Skaitymo iššūkis“

Parskaitytos 5486 knygos. (2016 metais – 2684 knygos).

216 dalyvių perskaitė daugiau negu 10 knygų, 881 perskaitė po 10 knygų.

Daugiausiai perskaitė Radviliškio rajono skaitytojai, 893 knygos (Tyrulių

biblioteka – 159, Grinkiškio – 141, Šeduvos –111).

Antri buvo Plungės rajono skaitytojai, 754 knygos (Stanelių biblioteka – 103,

Gegrėnų – 83, Platelių – 69).

Trečią vietą užėmė Kelmės rajono skaitytojai, 662 knygos (Užvenčio

biblioteka – 204, Liolių – 84, Tytuvėnų – 75).

Pernai aktyviausi buvo Mažeikių, Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto skaitytojai.



Koordinuotas tyrimas „Savivaldybių viešųjų 
bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010 – 2015 

metais“

Koordinatorius – Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka.

Tyrimo dalyviai:

• Kauno apskrities viešoji biblioteka;

• Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka;

• Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;

• Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka;

• Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Tyrimo trukmė – 2016–2017 m.



„Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros
kompetencijų stiprinimas“

„Nuotolinių mokymų vystymas Šiaulių regione“

„Knygos pristatymo konkursas“

„Vasaros skaitymo iššūkis“

2018 m.



Ačiū už dėmesį 


