GYVENIMO APRAŠYMAS
Vardas, pavardė

Irena Žilinskienė

Gimimo data
Adresas
Telefonas

1954 06 13
Gytarių g. 35 – 37, LT – 78414 Šiauliai
+370 698 70 133

Išsilaviminas ir kvalifikacija:
1972 – 1977 m.

Vilniaus valstybinis universitetas, aukštos kvalifikacijos bibliotekininko ir
bibliografo diplomas

Darbo patirtis:
1977 – 1987 m.

Šiaulių miesto centrinė biblioteka, filialo Nr. 1 vedėja

1988 m. – iki dabar

Šiaulių miesto centrinė biblioteka (dabar Šiaulių miesto savivaldybės viešoji
biblioteka), direktorė

Kvalifikacijos kėlimo
kursai:
1977 m. iki dabar

Kasmet kelia kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje

1995 m.
1997 m.
1997 m.

Stažuotė Švedijos Kristianstado grafystės viešosiose bibliotekose
Dalyvauta II-ajame Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekininkų suvažiavime
Dalyvauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir Didžiosios Britanijos
bibliotekų asociacijos valstybiniame praktiniame seminare Vilniuje
Tarptautinė konferencija Budapešte ,,XXI amžiaus informacinė visuomenė –
bibliotekų asociacijų vaidmuo”

1998 m.
1999 m.
1999 m.

Stažuotė Danijoje, viešosiose ir mokyklų bibliotekose
Profesinė išvyka į Latvijos bibliotekas

2000 m.
2000 m.
2000 m.
2002 m.

Profesinė išvyka į Estijos bibliotekas
Profesinė išvyka į Paryžiaus nacionalinę ir Prahos bibliotekas
Dalyvauta 6-ąjame Baltijos šalių bibliotekininkų kongrese ,,Biblioteka –
naujojo tūkstantmečio informacijos vartai”
Konferencija Danijoje pagal PULMAN programą

2003 m.

Stažuotė ES PULMAN projekto Orhus miesto viešojoje bibliotekoje Danijoje

2003 m.

Dalyvauta 69-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje Berlyne

2004 m.

Profesinė išvyka į Austrijos viešąsias bibliotekas

2005 m.

Profesinė išvyka į Hampšyro grafystės bibliotekas

2006 m.
2007 m.
2008 m.
2008 m.

Dalyvauta 72-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje Pietų Korėjoje
Dalyvauta 73-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje Durbane (Pietų Afrika)
Dalyvauta 74-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje Kvebeke (Kanada)
Profesinė išvyka į Suomijos ir Švedijos bibliotekas bei dalyvavimas
Gioteburgo knygų mugėje
ECDL pradmenų kursai ir pažymėjimas
Dalyvauta 77-ojoje IFLA Generalinėje konferencijoje San Chuane (Puerto
Rikas)
Stažuotė-seminaras į Prancūziją ir Vokietiją „Inovacijos bibliotekose;
Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“
Tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forumas
Slovėnijos bibliotekose „Atvira Biblioteka“
Tarptautinis gerosios bibliotekų patirties sklaidos susitikimas Suomijos
bibliotekose „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“

2009 m.
2011 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.

2017 m.

Tarptautiniai mobilumo vizitai Portugalijos bibliotekose

Apdovanojimai:
2001 m.
2002 m.
2002 m.
2005 m.
2006 m.
2008 m.
2008 m.
2009 m.
2013 m.
2014 m.
2014 m.
2015 m., 2016 m.
2016 m.
2017 m.

Kalbos
Visuomeninė veikla:
1998-2001
2005-2007
Nuo 2010 m.

Kita informacija:
1999 m.
1999 m.
2001 m.
2015 m.

Merės V. Stasiūnaitės padėka už modernių bibliotekų kūrimą
„Geriausio metų bibliotekininko“ konkurse apdovanota UAB „Mūsų
knyga“ specialiąją premija
Mero V. Volkovo padėka už nuoširdų darbą diegiant informacines
technologijas
Mero V. Juškaus padėka už aktyvią profesinę veiklą, naujų technologijų
diegimą
Kultūros skyriaus vedėjos P. Poderytės padėka už iniciatyvą, kūrybinius
sumanymus
Ministro pirmininko G. Kirkilo padėka už Šiaulių miesto viešųjų bibliotekų
modernizavimą
Mero G. Mikšio padėka už gerus 2008 m. darbo rezultatus
Seimo nario E. Žakario padėka už aktyvią veiklą kuriant šiuolaikišką viešąja
biblioteką
Mero J. Sartausko padėka už kūrybines idėjas organizuojant miesto
gimtadienio šventę „Šiauliams 777“
Mero J. Sartausko padėka už aktyvią kultūrinę, kūrybinę ir organizacinę
veiklą bei ilgametį vadovavimą įstaigai
Kultūros ministro Š. Biručio padėka už aktyvią profesinę veiklą kuriant
inovatyvias paslaugas bibliotekoje
Prezidentės D. Grybauskaitės padėka už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą
„Knygų Kalėdų“ akcijoje
LR Kultūros ministerijos už svarų indėlį į bibliotekininkystės raidą,
bibliotekos veiklos tobulinimą, atsakingą vadybinį darbą, pažangių ir
inovatyvių paslaugų diegimą, skaitymo skatinimą bibliotekos veiklos 40
metų proga
Mero A. Visocko padėka už šiuolaikiškos bibliotekos ir naujų paslaugų
kūrimą, sėkmingą projektų įgyvendinimą ir ilgametį vadovavimą
bibliotekos įkūrimo 40-ies metų sukakties proga
LR Seimo padėka už ilgametį darbą bibliotekoje, pareigingumą, meilę
žmonėms ir knygoms
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės padėkos
raštas už profesionalumą ir aktyvumą kuriant inovatyvias kultūrines erdves
Šiaulių mieste
Lietuvių k. – gimtoji, anglų kalba, rusų kalba
Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė
Kasmetinės Knygų mugės po atviru dangumi Šiauliuose organizavimo
iniciatorė
Rengti ir įgyvendinti projektai:
,,Viešosios bibliotekos galimybės: žaisloteka bibliotekoje (ALF), Interneto
skaitykla modernėjančiai bibliotekai“
Projekto ,,Šiaulių miesto viešosios bibliotekos – naujų vartotojų galimybių
centrai” (ALF, Atviros Lietuvos institutas, Budapeštas) bendraautorė ir dalyvė
Projekto ,,Informacijos vartotojų ugdymas Šiaulių miesto viešosiose
bibliotekose” bendraautorė ir dalyvė (ALF, Atviros Lietuvos institutas,
Budapeštas)
Projekto „Komiksų erdvė bibliotekoje“ autorė, iniciatorė

2017—2018 m.m.

Tarptautinio 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Development of
Innovative library solutions for different generations in the border region“
(Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio
regione) autorė, iniciatorė

