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• 2014-01-10 įkurta Kauno regiono bibliotekininkų 
draugija (toliau - KRBD) 

• 2014-10-17 išrinkta KRBD taryba 

• 2014-10-13 LBD pirmininkei įteiktas prašymas tęsti 
narystę LBD kaip juridiniam asmeniui 

• Kauno LBD skyriaus grupės informuotos apie Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos LBD grupės išstojimą 
iš skyriaus ir naujo juridinio asmens sukūrimą 

• 2014 m. į KRBD įstojo 7 nauji nariai. Metų eigoje 
narystę nutraukė 2 žmonės. 1 narys tapo nariu 
senjoru 



LBD suvažiavimas 

• 2014-02-04 vyko 9-asis LBD suvažiavimas, kuriame 
buvo išrinkti LBD Pirmininkas, Taryba ir Revizijos 
komisija 

• LBD suvažiavime dalyvavo Reda Puzerauskienė, Asta 
Valaitytė, Aušra Karpinskienė ir Eglė Grigaitė 

• LBD suvažiavimo metu buvo įkurta LBD jaunųjų 
specialistų sekcija, kurios tikslas – burti jaunuosius 
bibliotekininkus naujų idėjų generavimui, ieškoti 
galimybių kvalifikacijos kėlimui, skatinti jaunųjų narių 
savirealizaciją 



Profesinė išvyka 

• 2014-02-20 KRBD taryba organizavo išvyką į 
Tarptautinę knygų mugę Vilniuje 

 



Nacionalinė bibliotekų savaitė 

• 14-oji nacionalinė bibliotekų savaitė vyko balandžio 
23-29 dienomis 

• Nacionalinės bibliotekų savaitės šūkiu tapo vienas iš 
KRBD tarybos pasiūlytų šūkių: “Biblioteka – vienas 
pasaulis, daug istorijų ... “ 

• Savaitė glaudžiai siejama su asmenybės ugdymu, 
skaitymo įpročių šeimoje formavimu,  kūrybiškumo 
skatinimu 

• KRBD ir biblioteka prisidėjo prie žurnalo „Šeimininkė“ 
inicijuotos socialinės gerumo akcijos „Spalvotas 
pavasaris“ 

 



• Nacionalinės bibliotekų savaitės metu KRBD taryba 
teikė Rasos Šukevičienės ir Reginos Klementavičienės 
kandidatūras Kultūros ministro padėkai už skaitymo 
skatinimo iniciatyvas  

 



KAVB Metų geriausiojo bibliotekininko 
konkursas 

• KRBD taryba parengė ir 2014-03-27 patvirtino naujus 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Metų 
geriausiojo bibliotekininko konkurso  nuostatus 

• Nacionalinės bibliotekų savaitės metu organizuotas 
KAVB 2013 metų geriausiojo bibliotekininko konkursas. 
Konkursui buvo pateikta 10 kandidatų ir išrinkti 
lauretai  

• Parengtos padėkos visiems konkurso nominantams 

 

 



• Konkurso nominantus sveikino ir apdovanojimus 
įteikė visuotinio susirinkimo viešnia LBD Pirmininkė 
Alina Jaskūnienė 

 



Programa PL2020 

• Programa PL2020 – tai ES lygmeniu įgyvendinama 
viešųjų bibliotekų atstovavimo programa  

• Šios programos atstovai kreipėsi į LBD, kviesdami 
bibliotekas pasidalinti savo lankytojų sėkmės 
istorijomis, kurios bus patalpintos programos 
parengtame naujienlaiškyje  

• KRBD palaikė šią iniciatyvą ir Taryba išsiuntė 4 mūsų 
skaitytojų sėkmės istorijas 

 

 



Pažintinė  išvyka 
• KRBD taryba pakvietė narius į išvyką “Kauno požemių 

dvasia” 

 



Knygų Kalėdos 

• Šiemet Knygų Kalėdos pakvietė praturtinti bibliotekas lietuvių 
autorių knygomis 

• LBD tarybos prašymu parengtas ir išsiųstas geidžiamiausių 
knygų sąrašas 

• Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija pakvietė 
prisijungti prie specialiai Knygų Kalėdom sukurto knygų 
katalogo modulio 

• Informacija apie bibliotekoje vykstančius renginius siunčiama 
LBD, Knygų Kalėdų svetainėms, LBD, Knygų Kalėdų  Facebook 
paskyroms 

• Parengti raštai leidykloms, kviečiant prisijungti prie akcijos ir 
padovanoti knygų bibliotekai. 15 laiškų išsiųsta paštu ir 31 
laiškai – el. paštu 

 

 

 



KAVB Kalėdos 

• Tradiciškai organizuojamas konkursas “KAVB 
Kalėdos”, kuris kviečia darbuotojus papuošti 
bibliotekos erdves 



Ačiū už dėmesį 


