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Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, įgyvendindama 2014-2020 Interreg
V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Verslo paramos sistemos
sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje", LLI-131 (BUSINESS
SUPPORT), įkūrė bibliotekos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir smulkaus verslo atstovų klasterį
„Versli biblioteka“. Klasterio tikslas – stiprinti bibliotekos bendradarbiavimą ir partnerystę su verslo ir
nevyriausybinių organizacijų sektoriumi, plėsti bibliotekos paslaugų pasiekiamumą „Mobilios
bibliotekos“ pagalba.
Projekto metu klasterio nariai įgis žinių ir kompetencijų elektroninės komercijos, projektų rengimo ir
vadybos, socialiojo marketingo, NVO socialiojo verslo mokymuose, teisės ir mokestinės aplinkos
naujienų seminaruose, medijų panaudojimo verslo plėtrai bei sėkmei kursuose. Klasterio dalyviai
keisis koordinuota veikla, turės galimybių pristatyti savo veiklą, siūlomas paslaugas bei vystomą
verslą projekto partnerių mugėse ir prezentacijose. Jau įvyko trys klasterio narių susitikimai. Jų metu
buvo aptartos projektinės veiklos, atstovavimo prioritetai, numatytos gairės tolesniam
bendradarbiavimui. Išgrynintas ir patvirtintas klasterio veiklos planas, mokymų intensyvumo, mobilios
bibliotekos maršrutų ir išvykų grafikas. Ryžtą ir nusiteikimą veikti, mokytis ir tobulinti savo
kompetencijas klasterio nariai sutvirtino bendradarbiavimo sutartimi.
Viešosios bibliotekos patalpose veikiančio klasterio „Versli biblioteka“ narių poreikiams
komplektuojama naujausių verslo, teisės, marketingo, anglų kalbos, mokesčių, etiketo, psichologijos
tematika knygų biblioteka. Dalis jos knygų keliauja mobilios bibliotekos maršrutais po atokias kaimo
vietoves. Didinant Lietuvos ir Latvijos šalių bendradarbiavimą, klasteris „Versli biblioteka“ stiprina
verslo paramos organizacijų informacinį pajėgumą, įveiklina mokymosi erdves, dalyvauja gerosios
praktikos sklaidoje, rengia verslumo mokymo programą klasterio nariams.
Šis projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Straipsnis parengtas
naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už straipsnio turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos
nuomonę.

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti
prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta
gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Projekto trukmė: 2017.04.01-2019.03.31
Visas projekto biudžetas – 729 604 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163 Eur.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
el. p. rasavingeliene71@gmail.com
tel. +370 61638688
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
www.latlit.eu.
www.rokiskis.rvb.lt
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka
Straipsnį parengė Alicija Matiukienė,
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė
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