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››› Užsiregistravo 13,9 tūkst. vartotojų
››› Bibliotekos paslaugomis naudojosi 

170,5 tūkst. lankytojų
››› Skaityti namuose paskolinta  

281,8 tūkst. dokumentų
››› Skaityklose išduota 408 tūkst.  

dokumentų
››› Atsakyta į 37,5 tūkst. bibliografinių  

užklausų
››› Suteikta 26,7 tūkst. informacijos 

paieškos konsultacijų

VARTOTOJAI

VARTOTOJŲ  
APTARNAVIMAS
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››› Bibliotekoje mokėsi ir konsultavosi  
11,5 tūkst. lankytojų

››› Organizuota 10,4 tūkst. individualių  
(paslaugų teikimo vietose) ir grupinių  
(pagal parengtas programas) mokymų

GYVENTOJŲ  
MOKYMAI

4

Įdomu: siekta, kad mokymuose galėtų dalyvauti 
kuo daugiau Kauno regiono gyventojų.  
8 mokymai vyko auditorijoje ir buvo tiesiogiai 
transliuojami Youtube kanalu.

VARTOTOJAI
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ATLIKTI TYRIMAI  
2018 METAIS

5

5

2015 2016 2017

Atlikti tyrimai (vnt.)

5

2

2018

2

VARTOTOJAI

››› „Vartotojų pasitenkinimo Kauno apskrities viešosios bibliotekos 
paslaugomis tyrimas“

››› „Lankytojus aptarnaujančių KAVB darbuotojų bibliografinio 
informacinio darbo kokybės tyrimas“ 

››› „Duomenų bazių panauda Kauno regiono savivaldybių ir Kauno 
apskrities viešosiose bibliotekose“

››› „Kauno regiono viešųjų bibliotekų tyrimas: biblioteka ir technologijos“
››› „Kauno regiono mokyklų bibliotekininkų apklausa“ 
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BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ 
FONDO FORMAVIMAS  
2015–2018 METAIS

13643
14448

 

13267

 

12833

 

5794 5965
4762 5029 

2015 2016 2017 2018 

 

Gauta (vnt.)  

Nupirkta naujų dokumentų 
(vnt., neįskaitant prenumeruotos periodikos)  

FONDAI
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RENGINIAI

››› leidinių ir dokumentų parodos – 80 
››› dailės kūrinių, piešinių ir fotografijų 

parodos – 52
››› edukaciniai renginiai – 240
››› knygų, parodų pristatymai,  

kino vakarai – 128

Įdomu: Sveikatingumo rytmečiuose  
dalyvavo net 1276 senjorai.

IŠ VISO ORGANIZUOTI  
553 RENGINIAI, TARP JŲ:
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EDUKACIJOS

››› organizuota 241 edukacinis užsiė-
mimas 

››› užsiėmimuose dalyvavo 6,5 tūkst. 
asmenų

››› parengta 18 edukacinių programų

2018 M. BIBLIOTEKOJE:

Įdomu: biblioteka įsitraukė į Kultūros ministerijos  
ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamą  
projektą „Kultūros pasas“. Skaitymuose ir kūrybinė- 
se dirbtuvėse „Gamtos formų atspaudai“, „Sapnų  
ir svajonių gaudyklės“ ir edukacijose „Knygos isto- 
rijos išmaniai“ dalyvavo 499 mokiniai, per 3 mėn.  
įvyko 22 užsiėmimai. 8

https://kvb.lt/lt/straipsniai/8296-kulturos-pasas
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VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETIS

››› 19 parodų 
››› 17 virtualių parodų
››› apsilankė 743 lankytojai

IŠ VISO ORGANIZUOTI  
38 RENGINIAI, IŠ JŲ:

Įdomu: 2018 m. biblioteka pristatė naują leidinį  
„100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės  
ir iškilmės“.  Šis leidinys – tai Lietuvos valstybės  
atkūrimo šimtmečiui skirta, vaizdais papasakota  
tarpukario Lietuvos šventinio gyvenimo istorija.
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„SKAITYMO IŠŠŪKIS“

››› Dalyvavo 68 Lietuvos bibliotekos  
ir jų filialai, trys iš jų – mokyklų  
bibliotekos 

››› Iš viso prie iššūkio prisidėjo 8999 
dalyviai

››› Kauno regione dalyvauti „Skaitymo 
iššūkio“ varžytuvėse užsiregistravo 
net 2399 skaitytojai

Įdomu: populiariausia užduotis – perskaityti  
draugo rekomenduotą knygą.
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VISIEMS ATVIRA BIBLIOTEKA

››› Parengti 4 vaizdo įrašai su vertimu 
į gestų kalbą iš paskaitų ciklo „Kin-
tantis medijų pasaulis: atsakingo 
vartotojo ugdymas“ apie  netikras 
naujienas, tapatybės vagystes, 
žmogaus teises visuomenės infor-
mavimo srityje.

››› Parengti 2 vaizdo įrašai su vertimu 
į gestų kalbą apie gyventojų pajamų 
deklaravimą elektroniniu būdu ir 
Bendrąjį asmens duomenų regla-
mentą.

MOKYMŲ ĮRAŠAI 
GESTŲ KALBA

Įdomu: įrašus gestų kalba žiūrėjo net  
600 vartotojų

https://www.youtube.com/user/KAVBiblioteka
https://www.youtube.com/user/KAVBiblioteka
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VISIEMS ATVIRA BIBLIOTEKA
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››› 2018 m. Kauno regiono bibliotekose 
vykdytos 3 edukacinių-terapinių 
užsiėmimų programos asmenims 
su negalia. Muzikos, dailės ir kani-
terapijos užsiėmimuose kūrė ir lavi- 
nosi 224 dalyvių

››› Žmonėms su negalia KAVB organi- 
zuoti 5 pažintinių-kūrybinių lietuvių 
etnokultūros dirbtuvių užsiėmimai, 
„Skaitymo pievelė“ su edukacija 
Arkos bendruomenės nariams  
ir kiti renginiai.

EDUKACIJOS ŽMONĖMS  
SU NEGALIA
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MOKANTI IR BESIMOKANTI

››› Organizuoti 39 kompetencijų ugdy-
mo renginiai, kuriuose dalyvavo 932 
KAVB ir Kauno regiono savivaldybių 
viešųjų bibliotekų specialistai.

››› 42 pranešimus įvairiuose renginiuose 
skaitė 23 KAVB specialistai.
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EL. PASLAUGOS IR PRODUKTAI

››› Atnaujintas el. žinynas „Kaunas:  
datos ir faktai“

››› 9 vaizdo istorijos „Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas“

››› 8 „Pasakos gestų kalba“, finansuotos 
aukojimo portale aukok.lt surinkto-
mis lėšomis

NAUJI EL. PRODUKTAI: 

https://datos.kvb.lt/
https://datos.kvb.lt/
https://kaunobaznycios.kvb.lt/
https://kaunobaznycios.kvb.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=rtyegFL14lU&list=PLZam5NGl7XF3D9n3QabbbX__r_ov1wRQs
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EL. PASLAUGOS IR PRODUKTAI

››› 2018 m. prenumeruota 17 duomenų 
bazių

››› 50% išaugo prisijungimų prie duo-
menų bazių skaičius

DUOMENŲ BAZĖS

15
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EL. PASLAUGOS IR PRODUKTAI

SOCIALINIAI TINKLAI

2014 2015 2016 2017

2 998

2018

5645

3 401
4 164 4 617

facebook.com/kvb.lt

Įdomu: ar žinojai, kad bibliotekos soc. tinkle 
Pinterest (www.pinterest.com/kavbiblioteka/) 
gali mainytis knygomis su kitais skaitytojais? 16

https://www.pinterest.com/kavbiblioteka/
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PROJEKTAI

2018 M. ĮGYVENDINTA  
18 PROJEKTŲ.

Įdomu: 2018 m. buvo vykdoma 1 tarptautinis 
ir 11 nacionalinių projektų.

2014 2015 2016 2017 2018

10
14 14

1817

17
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PROJEKTAI
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Įgyvendinant projektus sukurtos arba patobulintos  
lankytojams teikiamos paslaugos ir el. produktai:
››› kilnojamoji knygų ir kvapų ekspozicija „Kvepiančių  

knygų salonas: tarpukario literatūra“
››› animuotų vaizdo įrašų archyvas  

„Pasakos gestų kalba“
››› interneto svetainė „Kauno bažnyčios: miesto  

tapatumo kodas“
››› atnaujintas el. žinynas „Kaunas: datos ir faktai“
››› paroda-instaliacija „Kelyje LT“
››› išleista knyga „100 pakilių akimirkų: tarpukario  

Lietuvos šventės ir iškilmės“ bei kilnojamoji  
paroda „Tarpukario šventės“

››› paroda „Algirdas Patackas: „Pastogės“ Lietuva“

https://www.youtube.com/watch?v=rtyegFL14lU&list=PLZam5NGl7XF3D9n3QabbbX__r_ov1wRQs
https://kaunobaznycios.kvb.lt/
https://datos.kvb.lt/
https://issuu.com/kavbiblioteka/docs/patacko_brosiura_kavb
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PARTNERYSTĖ

Įdomu: bendradarbiaujant su 13 šalių amba-
sadomis, bibliotekos fondas papildytas 290 
dokumentų užsienio kalbomis, rodytas kino 
filmų ciklas „Izraelis tavo mieste“.

2014 2015 2016 2017 2018

46
56

69

51
26

49

26
22

19

31

Nauji partneriai

Nuolatiniai partneriai  
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SAVANORYSTĖ

KAVB savanorių gretose – 14 sava- 
norių, kurių dauguma  jaunuoliai, 
siekiantys aktyviai prisidėti prie ben-
druomenės gerovės kūrimo, organi-
zuojant įvairias akcijas, kultūrines, 
edukacines programas.

Įdomu: vasarą, padedant savanoriams, organi-
zuoti anglų kalbos kursai senjorams.
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KULTŪROS PAVELDAS

2018 m. suskaitmeninta 580 objektų. 
Portalo epaveldas.lt lankytojai juos 
siuntėsi 87,5 tūkst. kartų,  peržiūrėjo 
205 tūkst. objektų vaizdų.

KULTŪROS PAVELDO  
APSAUGA IR SKLAIDA

https://www.epaveldas.lt/home
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BENDRADARBIAVIMAS

››› 11 projektų vykdyta įtraukiant ir 
Kauno regione veikiančias viešą-
sias bibliotekas.

››› Regione organizuoti 72 renginiai, 
juose dalyvavo virš 1,7 tūkst.  
asmenų.

››› Bibliotekose surengta daugiau nei 
50 edukacinių užsiėmimų, juose 
dalyvavo virš 1,5 tūkst. asmenų.

SU KAUNO REGIONO  
BIBLIOTEKOMIS



Sekite mus:

 Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas  
Tel. (8 37) 324 259 

faks. (8 37) 324 250 
El. p. info@kvb.lt 

www.kvb.lt

https://www.facebook.com/kvb.lt
https://www.facebook.com/knyga.kvb.lt
https://www.instagram.com/kavbiblioteka/
https://www.youtube.com/user/KAVBiblioteka/featured
https://issuu.com/kavbiblioteka
https://www.pinterest.com/kavbiblioteka/
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