BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,
INTERNETE, TELEVIZIJOJE
/ 2018 m./
Sausis
1. Stakių bibliotekoje – nepaprasta iniciatyva / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, saus. 5, p.
16.
Stakių bibliotekininkė Irma Klemauskienė ragina Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga padovanoti „Šimtą
porų kojinyčių dviems šimtams mažų kojyčių“. Jos bus padovanotos LSMU Kauno klinikų Neonatologijos klinikos
ankstukams

2. Metų sukaktis / 2017-ieji: įsimintiniausi įvykiai // Šviesa.- 2018, saus. 6 p. 7.
Jurbarko viešoji biblioteka spalio pabaigoje minėjo 80-metį ir skaitytojus pakvietė į teatralizuotą vakarą „Šviečia ir
kviečia bibliotekos langai“.

3. Savivaldybė paskelbė konkursą bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti (biblioteka be
vadovo - pusmetį) / „Mūsų laikas“ inf. .// https://www.mlaikas.lt/naujiena/krasto-zinios. Publikuota
2018 sausio 8 d.
4. Švenčių užbaigtuvės pilies menėje // Šviesa.- 2018, saus. 10, p. 5.
Pilyje buvo apdovanojamai Kalėdinio parodos-konkurso dalyviai. Pilies kaimo bibliotekininkės Danguolės
Titliuvienės sukurtas kalėdinis žaisliukas tapo kalėdiškiausiu.

5. Knygų bibliotekai dovanojo ir politikai, ir emigrantai / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, saus. 12, p. 8.
Straipsnyje aprašomas Viešosios bibliotekos fondų organizavimo skyriaus vedėjos Laimutės Pernarauskienės
pasakojimas apie Knygų Kalėdas.

6. Dovanos // Šviesa.- 2018, saus. 13, p. 1
Apie „Knygų Kalėdas“, kurios buvo dosnios rajono bibliotekoms. Viso padovanota 755 knygos.

7. Lukošiūtė L. Jurbarke pristatyta ukrainiečių fotografijų paroda „Gyvenimas ant nulinės ribos“ //
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-264672872. Publikuota 2018-01-16.
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje saus. 15 d. įvyko „Ukrainos vakaras“, kuriame buvo pristatyta Ukrainos
savanorių bataliono „Donbas–Ukraina“ kario Jurijaus Veličkos nuotraukų paroda „Gyvenimas ant nulinės ribos“.

8. Pileckas L. Ukraina: gyvenimas ant nulinės ribos // Šviesa.- 2018, saus. 20, p. 5.
Sausio 15 d. Viešojoje bibliotekoje vyko „Ukrainos vakaras“. Ketvertas ukrainiečių karių dalijosi išgyvenimais kas
vyksta jų šalyje.

9. Protai // Šviesa.- 2018, saus. 27, p. 1.
Viešvilės bibliotekoje registruojasi komandos protmūšiui „Tik apie tave, Lietuva“, skirtame Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui.

10. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi naują vadovą / Tarybos ir mero
sekretoriatas // https://www.jurbarkas.lt/index.php?-2030829980. Publikuota 2018-01-30.
Saus. 30 d. savivaldybėje įvyko konkursas biudžetinės įstaigos Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos direktoriaus
pareigoms užimti.. Konkursą laimėjo Rasida Kalinauskienė, Jurbarko r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

11. Karopčikienė D. Megzdamos ankstukams stakiškės trumpina žiemą // Šviesa.- 2018, saus. 31,
p. 5.
Bibliotekininkė Irma Klemauskienė subūrė miestelio moteris megzti tiems kam labai reikalinga jų pagalba.

Vasaris
12. Juškaitienė L. Į bibliotekos direktoriaus kėdę – su abejonių šešėliu // Mūsų laikas.- 2018, vas.
2, p. 3
Sausio 30 d. vyko r. savivaldybės konkursas į r. Viešosios bibliotekos direktoriaus postą. Iš trijų kandidatų laimėjo
Rasida Kalinauskienė, Jurbarko r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

13. Šimtmečiui skirtuose laiškuose – Veliuonos vaikų klausimai Lietuvai / „Mūsų laikas“ inf. //
Mūsų laikas.- 2018, vas. 2, p. 3.
Šios idėjos sumanytoja rašytoja ir Veliuonos bibliotekininkė V. Šoblinskaitė.

14. Pažereckienė J. „Misija Sibiras‘17“ dalyviai: reikia vertinti laisvę ir galimybę rinktis // Mūsų
laikas.- 2018, vas. 9, p. 8.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su praėjusių metų „Misija Sibiras‘17“ dalyviais.

15. Kojinytės // Šviesa.- 2018, vas. 14, p. 1.
Viešvilės bibliotekoje lankėsi medikai iš Kauno Prano Mažylio gimdymo namų. Jiems buvo perduota 200
viešviliečių numegztų trispalvių kojinyčių, skirtų šimtmečio naujagimiams.

16. Karopčikienė D. Šventėje buvo stilingi // Šviesa.- 2018, vas. 21, p. 4
Apie Vadžgirio vaikų pramogas „Kūrybiniame lofte“, kuriam vadovauja bibliotekininkė Erika Žievienė.
Svečiuose kirpėjos iš Jurbarko Oksana Rimkienė ir Laura Kuncaitienė.

17. Stanaitienė J. Šimtas laiškų Lietuvai (su noru gauti atsakymą) // Šviesa.- 2018, vas. 21, p. 3.
Šimtą laiškų Lietuvai Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos moksleiviai rašė paraginti Veliuonos
bibliotekininkės, rašytojos Violetos Šoblinskaitės.

Kovas
18. Pristatytas naujas jurbarkiečio V. Kutkevičiaus romanas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,
kovo 2, p. 9.
Vasario 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta Vytauto Kutkevičiaus knyga „Kirtis su paplėšais“.

19. Knyga // Šviesa.- 2018, kovo 3, p. 1.
Vasario 23 d. Viešojoje bibliotekoje naujausią savo apsakymų knygą „Kirtis su paplėšais“ pristatė rašytojas,
„Švieselės“ klubo narys Vytautas Kutkevičius.

20. Stanaitienė J. Produktyviam rašytojui kurti vis dar sunku // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 5.
Vasario 23 d. Viešojoje bibliotekoje naujausią savo apsakymų knygą „Kirtis su paplėšais“ pristatė rašytojas,
„Švieselės“ klubo narys Vytautas Kutkevičius. Tai 21-oji rašytojo knyga.

21. Stanaitienė J. Naująja knyga pagerbė Tėtę // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 4.
Vasario 23 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo sutikta Violetos
Šoblinskaitės Aleksos ir Voldemaro Šoblinsko knyga „Tėtė: kalbininkas Adomas Šoblinskas“.

22. Karopčikienė D. Malonumas – rašyti ir dovanoti // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 4.
Vasario 27 d. Viešvilės bibliotekoje vyko susitikimas su vadžgiriške, ilgamete bibliotekininke, rašytoja Izabele
Lukošiene.

23. Popietė // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 1.
Žindaičių bibliotekoje surengta popietė lietuvių kalbos dienoms paminėti.

24. Nacionalinis diktantas patikrino ir religines jurbarkiečių žinias / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, kovo 9, p. 8.
Kovo 2 d., visoje Lietuvoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Jurbarkiečiai rinkosi į Viešosios bibliotekos
interneto skaityklą. Diktantą rašė 13 lietuvių kalbos gramatikos žinovų.

25. Stanaitienė J. Knygnešio kelias per laiką ir Lietuvą // Šviesa.- 2018, kovo 10, p. 3.
Lybiškių bibliotekoje dirbančiai Laimutei Keterienei rūpi krašto istorija ir jos išsaugojimas. Straipsnyje
pristatoma knygnešio Juozo Švedo istorija.

26. Pileckienė J. Bibliotekos direktorė papildė partinę statistiką // Šviesa.- 2018, kovo 10, p. 1.
Kovo 1 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje direktoriauti pradėjo Rasida Kalinauskienė.

27. Kursai // Šviesa.- 2018, kovo 14, p. 1.
Nuo kovo 20 d. Viešojoje bibliotekoje rengiami kursai senjorams „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“.

28. Stanaitienė J. Mažais darbais puošiantiems Lietuvą – dėmesys ir padėka // Šviesa.- 2019, kovo 17,
p. 6.
Apie Raudonėje vykusią metų šventę „Metų raudoniškis“. Nominuota bibliotekininkė Rima Šalnaitienė ir buvusi
ilgametė Stakių bibliotekininkė Albina Aleksienė.

29. Karopčikienė D. Skaitovų konkursas bibliotekoje // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5.
Apie Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių meninio skaitymo
konkursą „Tėviškės keliu“.

30. Karopčikienė D. Lietuviškiausias koncertas // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5.
Mažiesiems raudoniškiams linksmą ir spalvingą Kovo 11-osios šventę surengė mokytojos ir miestelio
bibliotekininkė.

31. Bakšytė G. Iš sanskrito // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5.
Veliuonos miestelio bibliotekininkė, rašytoja Violeta Šoblinskaitė Aleksa Veliuonos gimnazijoje pradinukams vedė
lietuvių kalbos pamoką „Iš sanskrito- visi žodžiai“.

32. Jucikaitė J. Staigmenų popietė // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5.
Šimkaičių miestelio darželinukai lankėsi bibliotekoje.

33. Karopčikienė D. Ilgaplaukių konkurse kasas išsipynė ir mamos // Šviesa.- 2018, kovo 28, p. 4.
Kovo 16 d. Viešvilės miestelio bibliotekoje surengtas konkursas „Ilgiausių plaukų savininkė“.

34. Iš Lietuvos pokario – į egzotiškąją Kroatiją / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, kovo 30,
p.7.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidarytos dvi skirtingos profesionalių fotografų parodos. Viena lietuvio
fotomenininko Klaudijaus Driskiaus paroda „Laisvųjų testamentai“, o kita – kroatų menininko Davoro Rostuharo
fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“.

Balandis
35. „Biblioteka kitaip“ apjungs 5 kaimo filialus / Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos inf. // Mūsų laikas.2018, bal. 6, p. 8.
Apie projektą „Biblioteka kitaip“. Pateiktas veiklų grafikas.

36. Popietė // Šviesa.- 2018, bal. 11, p. 1.
Bal. 14 d. Smalininkų miestelio bibliotekoje susitikimas su muziejininku Justinu Stoniu.

37. Projekto „Biblioteka kitaip“ pramogos // http://www.jurbarkosp.lt/index.php/593. Publikuota
2018 balandžio 16.
Bal. 13 dieną Motinos ir vaiko krizių centro vaikai keliavo į Eržvilko miestelio biblioteką, kurioje internetinės
„Skype“ programos pagalba vyko pokalbis su Nomeda Marčėnaite ir porceliano puodelių dekoravimas.

38. Pažereckienė J. Naujos kūrybinės idėjos gimsta Vadžgirio bibliotekoje // Mūsų laikas.- 2018,
bal. 20, p. 8.
Projektą „Biblioteka kitaip“ sukūrusi Erika Žievienė nori, jog kaimo vaikai nejaustų atskirties, plėstų akiratį,
įgyvendintų savo kūrybinius sugebėjimus.

39. Iškilmingai pakelta Taikos vėliava / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, bal. 20, p. 8.
Paminėta Pasaulinė kultūros diena. Rajono kultūros darbuotojai šventę šventė Jurbarko r. viešojoje bibliotekoje.
Užduotis ruošė ir bibliotekininkės.

40. Juškaitienė L. E. Ignatavičiaus knygos pristatyme – klasiokės ir giminaitės staigmenos // Mūsų
laikas.- 2018, bal. 20, p. 8.
Kraštietis rašytojas, dramaturgas E. Ignatavičius Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė savo naują publicistikos
knygą „Nepabūgę laisvės“.

41. Stanaitienė J. Šventiškos pamokos kultūros darbuotojams // Šviesa.- 2018, bal. 21, p. 5.
Kultūros darbuotojų šventė Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Bibliotekininkės surengė literatūrinę viktoriną.

42. Padėkos // Šviesa.- 2018, bal. 21, p. 1.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos susirinkime Vilniuje Viešajai bibliotekai ir Veliuonos filialui
įtektos padėkos už dalyvavimą Metų nominacijos konkurse.

43. Bibliotekininkė // Šviesa.- 2018, bal. 25, p. 1.
Bibliotekoje prasidėjo Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Išrinkta Metų bibliotekininkė.

44. Pažereckienė J. Geriausia 2017 metų bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė: sėdžiu savo rogėse //
Mūsų laikas.- 2018, bal. 27, p. 5.
45. Ambrakaitienė Z. Susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi //
http://jvdm.lt/lt/index.php/733-susitikimas-su-rasytoju-selemonu-paltanaviciumi / Publikuota 2018
bal. 27.
Apie susitikimą su rašytojumi S. Paltanavičiumi Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

46. Stanaitienė J. Veliuonoje skleidžiasi kūrybiškumo žiedai // Šviesa.- 2018, bal. 11, p. 1, 3.
Apie Viešojoje bibliotekoje vykusius Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius ir išrinktą Metų bibliotekininkę
Veliuonos filialo darbuotoją rašytoją Violetą Šoblinskaitę.

Gegužė
47. Stanaitienė J. Žvaigždėtų naktų nemiga išsilieja prisiminimais // Šviesa.- 2018, geg. 9, p. 3.
Viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji jurbarkietės Janinos Pranaitienės-Dobilaitės poezijos knyga „Gyvenimo
laiškai“.

48. Lukošienė L. Paskelbėme Metų bibliotekininkę // Tarp knygų.- 2018, Nr.5, p. 37.
Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. Metų bibliotekininke išrinkta
Veliuonos filialo vyresnioji bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė.

49. Susitikimas minint kalbininkų kraštiečių jubiliejus / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, geg. 9, p. 5.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo minima Kalbos atgavimo, spaudos ir knygos diena ir Lietuvių kalbos
draugijos Jurbarko skyriaus 20- mečio jubiliejus.

50. Stanaitienė J. Įkurtuvės po vienu stogu- ir savanoriškai, ir prievarta // Šviesa.- 2018, geg. 12, p.
1, 3.
Į suremontuotas Girdžių mokyklos patalpas persikėlė seniūnija ir miestelio biblioteka.

51. Stanaitienė J. Žvaigždėtų naktų nemiga išsilieja prisiminimais //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-05-12.
Balandžio 21 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje savo antrąją knygą „Gyvenimo laiškai“ pristatė jurbarkietė Janina
Dobilaitė-Pranaitienė.

52. Bičiulystė su Vadžgirio bibliotekininkėmis / Pasvalio kultūros centro Saločių skyriaus inf. //
Darbas.- 2018, geg. 12, p. 5.
Apie Pasvalio r. Saločių miestelyje vykusį seminarą, kuriame dalyvavo Saločių ir Vadžgirio
miestelio (Jurbarko r.) bibliotekininkės.

53. Knygos pristatymas – su muzika ir sporto varžybomis / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,
geg. 18, p. 8.
Poetas, rašytojas, dramaturgas Tomas Dirgėla, Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė vaikams skirtą knygą
„Lukas Šiaudelis deda į krepšį“. Knygą pristatė su žymiu aktoriumi Giedriumi Arbačiausku.

54. Apdovanota UŽ MEILĘ KNYGAI / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, geg. 25, p. 7.
Šiemet „Jonvabalio“ apdovanojimą už meilę knygai, puikias iniciatyvas, aktyvų bendradarbiavimą su
bendruomene ir kitas veiklas atsiėmė Veliuonos bibliotekininkė rašytoja Violeta Šoblinskaitė-Aleksa.

55. Kūrėjai // Šviesa.- 2018, geg. 26, p. 1.
Gegužės 24 d. Viešojoje bibliotekoje vyko penkių rajonų neįgaliųjų draugijų poezijos šventė „Gegužės burtai“.

Birželis
56. Girdžiuose laukia DVIGUBA įkurtuvių šventė / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,
birž. 1, p.7.
Seniūnija ir biblioteka įsikurs buvusios mokyklos patalpose.

57. Mazur O. Žygis po Vadžgirio apylinkes. Per pusdienį – 16 kilometrų ir 10 kaimų /
„Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, birž. 1, p. 8.
Maršrutas prasidėjo ir baigėsi prie Vadžgirio bibliotekos, kur visų laukė bibliotekininkės Erikos Žievienės išvirta
gardžiausia sriuba.

58. Bibliotekos kiemelį puoš tapyta siena / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, birž. 6, p. 5.
Vasara į Jurbarko r. sav. bibliotekos kiemelį pakvietė teptukais ir pieštukais apsiginklavusius Antano Sodeikos
meno mokyklos moksleivius, o skaitytojus į vasaros skaitymo iššūkį.

59. Bibliotekos iššūkiai: skaitymas ir S. Paltanavičiaus herojų siena / „Mūsų laikas“ inf. //
Mūsų laikas.- 2018, birž. 8, p. 8.
Bibliotekoje priimtas „Vasaros skaitymo iššūkis“ ir bibliotekos automobilių stovėjimo aikštelės siena bus
ištapyta su S. Paltanavičiaus knygų veikėjais.

60. Jonvabalis // Šviesa.- 2018, birž 9, p. 1.
Veliuonos bibliotekininkei rašytojai Violetai Šoblinskaitei įteiktas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios
bibliotekos apdovanojimas „Jonvabalis“ už aktyvų bendradarbiavimą su bendruomene.

61. Murauskienė R. Šimtas vadovavimo bibliotekai dienų – ant INKVIZICIJOS laužo //
Mūsų laikas.- 2018, birž. 15, p. 5.

Praėjo jau šimtas dienų, kai Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė stojo
prie naujų pareigų vairo.

62. Pileckienė J. Merą ir komisiją į ginčą įvėlė bibliotekos direktorė // Šviesa.- 2018, birž. 16,
p. 1, 3.
63. Lukošiūtė L. Į atnaujintas patalpas persikėlė Girdžių seniūnija ir biblioteka //
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1487379600 / Publikuota 2018-06-18.
64. Metų bibliotekininkei Violetai Šoblinskaitei suteikta „Jonvabalio“ nominacija / Jurbarko r. sav.
ir Klaipėdos regiono bibliotekininkų tinklaraščio informacija //
https://www.jurbarkas.lt/index.php?1704318269. Publikuota 2018-06-18.
65. Murauskienė R. Šimtas vadovavimo bibliotekai dienų – ant inkvizicijos laužo //
https://www.mlaikas.lt/naujiena/aktualijos. Publikuota 2018 birželio 18 d.
Pamiršti metų pradžioje Jurbarko r. savivaldybės administracijos organizuoto konkurso Jurbarko r. savivaldybės
viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti R. Kalinauskienei neleidžia ne tik socialinių tinklų komentatoriai ir
vietos politikai, bet ir Vyriausios tarnybinės etikos komisija.

66. Masaitytė A. Projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ Jurbarko
r. sav. bibliotekoje // http://bibliotekos.klavb.lt/projektas. Publikuota 2018 birželio 19.
Apie projekto veiklas.

Liepa
67. Juškaitienė L. Tarybos narių pasitikėjimo kreditas – bibliotekininkei L. Lukošienei // Mūsų
laikas.- 2018, liep. 5, p. 8.
Rajono savivaldybės birž. 28 d. tarybos nutarimu L. Lukošienė deleguojama į Kultūros ministerijos formuojamą
regioninę kultūros tarybą, kurie vertins įvairius kultūrinius projektus, siekiančius valstybės finansavimo.

68. Šeimas kviečia dalyvauti parodoje / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, liep. 13, p.10.
Jurbarko krašto šventei Viešoji biblioteka rengia nuotraukų parodą „Jurbarko krašto šeimos, kuriančios Lietuvą“,
skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Rugpjūtis
69. Juškaitienė L. Pagaliau J. Žemaičio bunkeris turi šeimininką / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų
laikas.- 2018, rugpj. 3, p. 5.
Už priežiūrą konkrečiai atsakinga Vadžgirio kultūros skyriaus meno vadovė, bibliotekininkė, žymi kultūros
darbuotoja Lina Lukošienė.

70. Balašaitis A. Vadžgirio kasdienybė pagal Izabelę //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-08-03.
Apie ilgametę buvusią bibliotekininkę, Vadžgirio kaimo šviesuolę Izabelę Lukošienę.

71. Bibliotekos garaže – ilgai lauktas automobilis / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugpj.
3, p. 7.
72. Dobrovolskienė V. Vasaros poezijos skambesys // Gintaro gimtinė.- 2018, rugpj. 1-31, p. 10.
Apie poezijos renginį Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

73. Bibliotekos parke – lauko baldai / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugpj. 3, p. 7.
Iš medinių padėklų sumeistrauti baldai traukia pasėdėti lankytojus bibliotekos parkelyje. Baldus sukonstravo
bibliotekos darbuotojai: S. Skrickis, A. Tamulis ir A. Locaitis.

74. Pirmasis Šimtmečio suolelis – jau Jurbarko bibliotekoje / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, rugpj. 3, p. 8.
Sukurtas kalvio Edmundo Štulo suolelis, skirtas žymiam kraštiečiui Antanui Giedraičiui-Giedriui, jau atkeliavo į
Jurbarko biblioteką.

75. Pažereckienė J. Atsimainymo atlaidai vėl sukvietė kraštiečius į Vadžgirį // Mūsų laikas.- 2018,
rugpj. 10, p. 9, 10.
Atsimainymo dienos šventės sumanytojos: Jurbarko bibliotekos vyr. metodininkė, ansamblio „Šebukai“ įkūrėja ir
ilgametė vadovė, Vadžgirio kultūros namų meno vadovė Lina Lukošienė ir miestelio bibliotekininkė, įvairių kultūrinių ir
socialinių renginių organizatorė, kūrybinio neformaliojo vaikų ugdymo būrelio vadovė Erika Žievienė.

76. Stanaitienė J. Vydūniškos sielos kultūros paieškos // Šviesa.- 2018, rugpj. 29, p. 3.

Apie susitikimą su Vydūno draugijos nariais Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

77. Kinas // Šviesa.- 2018, rugpj. 29, p. 1.
Jurbarko viešosios bibliotekos kiemelyje rodomas filmas „Provokuojantys užrašai“.

78. Mockevičius S. Savivaldybės mero padėka Jurbarko krašto šventės, skirtos Lietuvos valstybės
šimtmečiui, organizatoriams ir dalyviams // https://www.jurbarkas.lt/index.php?1407653384.
Publikuota 2018-08-28.
Rugpjūčio 26-ąją – Šeimų tiltų – dieną- organizavo Viešoji biblioteka.

Rugsėjis
79. Karopčikienė D. Jurbarko krašto šventė tiesė tvirtus vienybės tiltus / Stanaitienė J. // Šviesa.2018, rugs. 1.
Turinys: Apvalios datos; Prisiminė istoriją; Surakino spynomis; Keturi regionai; Išradingosios bibliotekininkės;
Išleido kroniką; Žmones sudėjo į knygą; Visada laukiami; Dovanojo suolelius.
Apie visus šventės renginius, tame tarpe ir sekmadienį vykusius Viešojoje bibliotekoje.

80. Karopčikienė D., Stanaitienė J. Jurbarko krašto šventė tiesė tvirtus vienybės tiltus //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos /. Publikuota 2018 rugs. 5 d.
Paskutinė Jurbarko krašto šventės diena, gausi įvairių renginių, vyko Viešojoje bibliotekoje. Kraštiečio,
Jurbarko r. Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knyga „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940“ pristatyta
sausakimšoje salėje. Savo knygas pristatė dar du kraštiečiai: nuo Skirsnemunės kilęs archeologas Vytautas
Urbanavičius ir eržvilkiškis leksikografas Antanas Balašaitis.

81. Išrinko naujus bibliotekų darbuotojus / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugs. 7, p.
Jūratė Jucikienė, užims Viešosios bibliotekos Pilies I k. vyresniosios bibliotekininkės pareigas ir Violeta
Murauskienė, turinti bibliotekininko išsilavinimą, dirbs Rotulių filiale.

82. Stanaitienė J. Vydūniškos sielos kultūrinės paieškos //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-09-08.
Susitikimas su Vydūno draugijos nariais Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

83. Juškaitienė L. A. Piročkino knygoje – tūkstantis įamžintų jurbarkiečių pavardžių // Mūsų
laikas.- 2018, rugs. 7, p. 8.
Jurbarko krašto šventės metu Viešojoje bibliotekoje pristatyta jurbarkiškio kalbininko, Jurbarko krašto garbės
piliečio, profesoriaus Arnoldo Piročkino knyga „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918- 1940“.

84. Atsakingai // Šviesa.- 2018, rugs. 12, p. 1.
Viešvilės miestelio biblioteka, surinkusi 1370 kg elektronikos ir baterijos atliekų tapo projekto „Atsakingas
skaitytojas“ I etapo nugalėtoja. Jai skirta 250 Eur vertės „Maxima“ dovanų čekis.

85. Puzinienė V. Linksmi vaikai išradingai stovyklavo „Debesėlyje“ // Šviesa.- 2018, rugs. 19, p. 5.
Apie Klausučių vaikų pamėgtą vasaros stovyklą „Debesėlis“, kurios veikloje dalyvauja ir Klausučių biblioteka.

86. Karopčikienė D. Nuo knygų prie galvosūkio // Šviesa.- 2018, rugs. 19, p. 5.
Girdžių miestelio bibliotekoje linksma, smagu ir visada yra ką veikti.

87. „Skaitymo iššūkio“ dalyviai dalijosi įspūdžiais / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugs.
21, p. 16.
Baigiamasis renginys „Skaitymo iššūkio“ dalyviams.

88. Karopčikienė D. Skaitymo varžytuvės – ne dėl prizų // Šviesa.- 2018, rugs. 22, p. 3.
Baigiamasis renginys „Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyviams Viešojoje bibliotekoje.

89. Stanaitienė J. Sėkmės istorija, kurios dar nėra // Šviesa.- 2018, rugs. 29, p. 10.
Apie susitikimą su reperiu, įvairių nacionalinių projektų dalyviu, nacionalinės ekspedicijos dalyviu Gabrieliumi
Liaudansku-Svaru Viešojoje bibliotekoje.

90. Karopčikienė D. Naujamiesčio jaunimas – Europos gatvėse // Šviesa.- 2018, rugs. 29, p. 10.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojama kilnojamoji tarptautinė fotografijų paroda “Europos gatvėse“.

Spalis
91. Kviečia trečiadieniai su Izraelio kinu / „Šviesos“ inform.// Šviesa.- 2018, spal. 3, p. 5.
Jurbarko viešoji biblioteka kviečia žiūrėti nemokamus kino seansus, už kuriuos dėkojame Izraelio ambasadoriui
Lietuvoje Amirui Maimonui.

92. Karopčikienė D. Novelė baigėsi – tegyvuoja Novelė!
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-10-06.
Apie Novelių vakarą Veliuonoje.

93. Karopčikienė D. Novelė baigėsi –tegyvuoja Novelė! // Šviesa .- 2018, spal. 13, p. 3.
Apie Novelių vakarą Veliuonoje.

94. Kalinauskienė R. Bibliotekos tampa svarbiu bendruomenių kultūros židiniu // Šviesa.- 2018,
spal, 17, p. 4.
95. Įvyko rajono kraštotyros konferencija / Jurbarko rajono savivaldybės ir Jurbarko viešosios
bibliotekos informacija // https://www.jurbarkas.lt/index.php?609204894. Publikuota 218-10-18.
Apie vykusią rajono kraštotyros konferenciją, kurią organizavo Viešoji biblioteka.

96. Juškaitienė L. ARMENIŠKIAI. Kol vyrai uždirba pinigus, jų moterys išjudina kaimą // Mūsų
laikas.- 2018, spal. 19, p. 9.
Apie dvi aktyvias moteris Armeniškiuose: bibliotekininkę Aldoną Kemzūrienę ir bendruomenės pirmininkę, pašto
darbuotoją Jūratę Leskauskienę.

97. Bibliotekoje – Izraelio kino savaitės uždarymas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal.
26, p. 2.
98. Projektas „Prisijungusi Lietuva“: Jurbarko rajono bendruomenėms naujos galimybės sustiprinti
savo veiklą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, p. 5.
Straipsnyje pateiktas Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos bibliotekininkės R. Miliūnienės straipsnis „Biblioteka –
interneto vartotojų traukos centras“.

99. Prisiminta pirmoji Jurbarko sąjūdietė Albina Danisevičiūtė / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, spal. 26, p. 7.
Albinos Danisevičiūtės nuotrauka eksponuojama Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kuri bus patalpinta „Kraštiečių
alėjoje“ (redakcijos nuotr.). Straipsnyje aprašomas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečiui skirtas renginys, kuris
vyko Krašto muziejuje.

100. Juškaitienė L. A. Juozaitis apie tuštėjančios Lietuvos viltį ir F. Dostojevskio Rusiją / „Mūsų
laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, p. 7.
Mintimis iš savo naujosios knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ spalio 23 d. rajono viešojoje bibliotekoje dalijosi jos
autorius, filosofas Arvydas Juozaitis. Savo knygą jurbarkiečiams jis pristatė kaip kasdienybės dienoraštį, kurį jis rašė
17 m.

101. Bibliotekoje – paroda apie tremtį / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, p. 7.
Kraštiečio teleoperatoriaus, keliautojo Gintauto Aleknos paroda iš įvairių tremties vietovių Sibiro platybėse.

102. Bibliotekininkių ir vaikų džiaugsmui pastatė akvariumą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.2018, spal. 26, p. 16.
Viešosios bibliotekos ūkio dalies darbuotoja Zita Tamulienė vaikų literatūros skyriuje įrengė mini akvariumą.

Lapkritis
103. Į popietę rinkosi Klausučių kūrėjai / „Mūsų laiko“ inf // Mūsų laikas.- 2018, lapkr. 3, p. 7.
Klausučių bibliotekininkės ir kultūros darbuotojos surengta popietė „Kūryba mano gyvenime“.

104. Stanaitienė J. Konferencijoje - tremties atgarsiai // Šviesa.- 2018, lapkr. 7, p. 4.
Apie rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią surengė Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

105. Stanaitienė J. Konferencijoje – tremties atgarsiai //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-11-08.
Apie rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią surengė Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

106. Kūryba gelbsti nuo ilgėjančios tamsos / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, lapkr. 7, p. 5.
Apie Klausučių kultūros darbuotojų ir bibliotekininkės Violetos Puzinienės surengtą popietę „Kūryba mano
gyvenime“.

107. Parodoje – vaizdai iš pasivaikščiojimų su šunimi / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,
lapkr. 9, p. 8.
Apie jurbarkietės Rūtos Bakšienės fotokūrinių parodą Viešojoje bibliotekoje.

108. „Pyragų dieną“ surinko rekordinę sumą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, lapkr. 9,
p. 16
Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga bibliotekininkės iškepė 100 pyragų. Taip rajono bibliotekininkės prisidėjo prie
tradicinės „Išsipildymo akcijos“.

109. Pileckas L. Pyragus skanavę žmonės aukojo rekordiškai //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/ Publikuota 2018 m. lapkr. 14 d.
Su šimtu įvairiausių konditerijos šedevrų lapkričio 6-ąją lankytojus pasitiko Jurbarko viešoji biblioteka. Čia vyko
akcija „Pyragų diena“, per kurią surinktos lėšos bus skirtos TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamam labdaros
projektui „Išsipildymo akcija”.

110. Švedija / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, lapkr. 14, p. 1.
Lapkričio 9 d. Jurbarko r. sav, viešosios bibliotekos darbuotojų grupelė lankėsi Švedijos ambasadoje Vilniuje, kur
juos pietumis vaišino Švedijos ambasadorė Lietuvoje Maria Christina Lundqvist.

Gruodis
111. Vadžgirys – šviesos taškas Lietuvos žemėlapyje / ELTA // Šviesa.- 2018, gruod. 1, p. 2.
Vadžgiriui tapus mažąja Lietuvos kultūros sostine šio krašto šviesuoles bibliotekininkės Eriką Žievienę ir Liną
Lukošienę sveikino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

112. Jurbarke pristatyta naujausia istoriko dr. Arvydo Anušausko knyga „Aš esu Vanagas“ /
Tarybos ir mero sekretoriatas // https://www.jurbarkas.lt/index.php?-1619004308. Publikuota 201812-02.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Aš Vanagas“. Dalyvavo knygos autorius Arvydas Anušauskas.

113. Stanaitienė J. Jurbarkiečių pėdsakai karinėje spaudoje // Šviesa.- 2018, gruod. 5, p. 4.
Apie spaudinių parodą „Lietuvos kariuomenei 100“ , kuri veikia Girdžių bibliotekoje. Parodą surengė girdžiškis,
istorikas, kraštotyrininkas. Vytautas Lekutis.

114. Jurbarke atidarytas jaunimo informavimo taškas / Tarybos ir mero sekretoriatas //
www.jurbarkas.lt/index.php?1843307921. Publikuota 2018-12-05.
115. Bibliotekoje veiks jaunimo info taškas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, gruod. 7, p.
8.
114. Stanaitienė J. Jurbarkiečių pėdsakai karinėje spaudoje //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-12-05.
Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Girdžių skyriuje veikė spaudinių paroda „Lietuvos kariuomenei
100“. Šią parodą surengė girdžiškis istorikas Vytautas Lekutis, nuolat bendradarbiaujantis su bibliotekininke Vilija
Stoškiene.

116. Kalbos draugijos Jurbarko skyriui – jau 20 metų / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,
gruod. 14, p. 4.
Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus nariai, susirinkę į Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos
mažąją salę, paminėjo 20-ies metų nuo įsikūrimo jubiliejų. Į draugiją priimta keletas naujų narių, tame tarpe ir
bibliotekos direktorė R. Kalinauskienė.

117. Užmiršusiems // Šviesa.- 2018, gruod. 15, p. 1.
Apie akciją „Kur jūs, bibliotekos knygos“, kuri Viešojoje bibliotekoje vyks iki gruodžio 31 d.

118. Į biblioteką – jaukių kalėdinių dovanėlių / „Šviesa“ inform. //
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos. Publikuota 2018-12-15
Gruodžio 14 d. į Kalėdinę mugę kvietė Jurbarko viešoji biblioteka – dovanų įsigyti ir šiupiniu pasivaišinti.

119. Skaitomiausios rajono bibliotekos knygos / Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos inf. // Mūsų
laikas.- 2018, gruod. 21, p. 10.
120. Juškaitienė L. Į biblioteką – apsipirkti ir su grožio bei verslo naujienomis susipažinti // Mūsų
laikas.- 2018, gruod. 21, p. 16.
Apie Kalėdinė amatų mugę Viešojoje bibliotekoje, skirtą „Knygų Kalėdoms“.

121. Ligoniams // Šviesa.- 2018, gruod. 22, p. 1.
Jurbarko viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėjos Danutės Kėžinaitienės iniciatyva Jurbarko ligoninės
vidaus ligų skyriuje įrengta knygų lentyna, kurią bibliotekininkės papildo kartą per mėnesį.

122. Bibliotekėlė // Šviesa.- 2018, gruod. 22, p. 1.

Gruodžio 27 d. Raudonės seniūnijos salėje bibliotekininkė Rima Šalnaitienė pristatys įgyvendinamą lauko
bibliotekėlės, kuri taps pasaulinio tinklo „Little free library“ dalimi, projektą .

123. Jaunimui informaciją rasti bus lengviau // Šviesa.- 2018, gruod. 29, p. 7.
Gruodžio 5-ąją Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo atidarytas jaunimo informavimo taškas.

124. Vaikams // Šviesa.- 2018, gruod. 29, p. 1.
Jurbarko viešosios bibliotekos neformalaus vaikų ugdymo programa „Pažink ir atrask“ kviečia 7-14 m. amžiaus
vaikus dalyvauti užsiėmimuose.

BALTICUM TELEVIZIJA „JURBARKO ŽINIOS“
1. https://www.youtube.com/watch?v=i5CXYCnnDlw // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-12-31.
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius komentuoja naujos Viešosios bibliotekos
direktorės paskyrimo peripetijas.

2. https://www.youtube.com/watch?v=2v3B_kGD7Oc // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-12-17.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis regioninės kultūros tarybos posėdis.
"Knygų kalėdos" Viešojoje bibliotekoje jurbarkiečius sukvietė į Kalėdinę šventę.

3. https://www.youtube.com/watch?v=viwkAzizXCs // Jurbarko žinios. Paskelbta. 2018-12-10.
Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidarytas Jaunimo informavimo taškas.

4. https://www.youtube.com/watch?v=mJgNzGHfYFY // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-11-19.
Rajono bibliotekos džiaugiasi gavusios Kultūros pasus.

5. https://www.youtube.com/watch?v=_n6PXxwHCwY // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-11-12.
Pyragų diena Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

6. https://www.youtube.com/watch?v=rU7LTuCJx5Y // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-11-08.
1.Antroji lapkričio savaitė bibliotekose skirta senjorams. Senjorų dienos Interneto skaitykloje. Intervius u
vyresniąja bibliografe Rasa Miliūniene.
2.Pyragų dienai bibliotekininkės iškepė 100 pyragų. Interviu su šios šventės sumanytoja Fondų organizavimo
skyriaus vedėja Laima Pernerauskiene.

7. https://www.youtube.com/watch?v=O7SCcNq1ae0 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-10-29.
Viešojoje bibliotekoje pristatyta filosofo, rašytojo Arvydo Juozaičio knyga "Tėvynės tuštėjimo metas".

8. https://www.youtube.com/watch?v=avJGFqk5TUg // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-10-22.
Kraštotyros konferencijoje kalbėta apie tremtį.

9. https://www.youtube.com/watch?v=PQrd9O-Yhhg // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-10-08.
Viešojoje bibliotekoje eksponuojama Lietuvos šimtmečiui skirta paroda iš archyvinių dokumentų .
10. https://www.youtube.com/watch?v=OGQWNfZ-rwE // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-09-26.
Apdovanoti geriausi vasaros skaitytojai.

11. https://www.youtube.com/watch?v=AwSPFCLlWTk // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-09-13.
Viešoji biblioteka kviečia į neformalaus vaikų švietimo programų užsiėmimus.
12. https://www.youtube.com/watch?v=xwvY5OFzqHY // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-09-06.
Jaunimo parke ketvirtą kartą švęsta naujų mokslo metų pradžia. Bibliotekininkės vedė įvairias edukacijas.

13. https://www.youtube.com/watch?v=kAJi3rssj9U // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-09-03.
1.Bibliotekos parkas pasipuošė mūsų krašto iškilioms asmenybėms skirtais suoleliais.
2.Jurbarke krašto šventėje dalyvavo filosofas Arvydas Juozaitis.

14. https://www.youtube.com/watch?v=uW1YX-wH1kU // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-08-27.
Jurbarko krašto šventės "Mus jungiantys tiltai" dienoraštis.

15. https://www.youtube.com/watch?v=uezBJK1DX6M // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-08-23.
1.Jurbarko rajone stovyklaujantys vaikai iš Ukrainos, Ternopolio srities lankėsi Viešojoje bibliotekoje.
2.Apie Šeimų dieną bibliotekoje.

15. https://www.youtube.com/watch?v=8l40EdjlpG8 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-07-23.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje profesorius V. Radžvila pristatė savo knygą "Kiek kartų gali atgimti tauta?"

16. https://www.youtube.com/watch?v=HwVwX9lvVAY // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-08-02.
Vydūno draugijos nariai paminėjo filosofo ir mąstytojo 150 gimimo metines Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

17. https://www.youtube.com/watch?v=TQgGCnta18k // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-06-26.
Girdžių seniūnija ir biblioteka persikėlė į naujas patalpas.
18. https://www.youtube.com/watch?v=uSlKs3xV4cU // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-06-14.
Kraštiečiai rinkosi į tradicinį poetų susitikimą Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

19. https://www.youtube.com/watch?v=o59uh1nA_tE // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-06-05.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija siūlo merui iš pareigų atleisti viešosios bibliotekos direktorę Rasidą
Kalinauskienę.

20. https://www.youtube.com/watch?v=uZqnFc3K88E // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-06-01.
Jurbarko bibliotekoje pristatyta organų donorystė.

21. https://www.youtube.com/watch?v=hwjLag44rF4 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-05-31.
Rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko poezijos šventė "Gegužės burtai".

22. https://www.youtube.com/watch?v=Pn1NlVhEycI // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-05-17.
Viešojoje bibliotekoje svečiavosi vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir aktorius Giedrius Arbačiauskas.

23. https://www.youtube.com/watch?v=43FQfigYU1E // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-04-26.
Geriausia metų bibliotekininke išrinkta Veliuonos filialui vadovaujanti Violeta Šoblinskaitė – Aleksa.
24. https://www.youtube.com/watch?v=krI-j7umTG0 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-04-13.
Žurnalistas ir režisierius Rimas Bružas Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė savo naujausią dokumentinį
filmą "Iki pabaigos ir dar šiek tiek". R. Bružas tapo bibliotekos globėju.

25. https://www.youtube.com/watch?v=j4OKWFGvrT4 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-03-26.
Jurbarke viešėjo ambasadorius Vygaudas Ušackas. Susitikimas vyko Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

26. https://www.youtube.com/watch?v=Nh14OG3tWYA // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-03-05.
Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo rašomas vienuoliktasis Nacionalinis diktantas.

27. https://www.youtube.com/watch?v=c3O4JQfmGtk // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-02-04.
Viešoji biblioteka turi naują direktorę. Nurungusi dar du konkurentus konkursą laimėjo Rasida Kalinauskienė.

