BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,
INTERNETE, TELEVIZIJOJE
/ 2019 m./

SAUSIS
1.

Murauskienė R. Kalėdų parkelio kūrėjams – padėka už miestui dovanotą grožį// Mūsų
laikas.- 2019, sausio 11, p. 8
Tarp apdovanotųjų ir Viešosios bibliotekos kolektyvas.

2.

Murauskienė R. Penkios rajono bibliotekos jau metus dirba kitaip// Mūsų laikas.- 2019,
sausio 16, p. 6
Apie Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos projektą „Biblioteka kitaip“, skirtą kaimo vaikams ir jaunimui.

3.

Stanaitienė J. Žinių apie A. Smetoną – į Girdžių biblioteką// Šviesa.- 2019, saus. 23, p. 5
Dokumentų paroda apie A. Smetoną iš kolekcininko Vytauto Lekučio archyvų Girdžių miestelio bibliotekoje.

4.

Vadžgirys – Mažoji Lietuvos sostinė 2019 /Tarybos ir mero sekretoriatas
// http://jurbarkas.lt/index.php?579252352,- 2019-01-24.

5.

Stanaitienė J. Infotaškas jaunimui neįdomus// Šviesa.- 2019, saus. 26, p. 7
Viešojoj bibliotekoje įkurtas Infotaškas jaunimui visiškai nelankomas.

6.

Stanaitienė J. Žinių apie A. Smetoną – į Girdžių biblioteką//
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Laisves-keliu/.- 2019-01-26
Girdžių miestelio bibliotekininkė Vilija Stoškienė su nuolatiniu savo pagalbininku – kolekcininku Vytautu
Lekučiu surengė Prezidentui A. Smetonai skirtą parodą.

7.

Stanaitienė J. Infotaškas jaunimui neįdomus// http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Zvilgsnis.2019-01-26
Jurbarko viešojoje bibliotekoje iškilmingai atidarytas Jaunimo informavimo taškas. Suburta savanorių
komanda buvo pasirengusi kartą per savaitę konsultuoti jaunimą apie savanorystę ir kitas veiklas, tačiau
prabėgus beveik dviem mėnesiams galima teigti, kad Jurbarko jaunimui tokio taško nelabai reikia.

VASARIS
8.

Pileckas L. „Gulago partizanai“ – lagerius sugriovę didvyriai// Šviesa.- 2019, vas. 6, p. 4
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Gulago partizanai“ ir pademonstruotas filmas tuo
pačiu pavadinimu.

9.

Į kaimo biblioteką ne tik skaityti, bet ir vaidinti, megzti ar duoną minkyti/ „Mūsų laiko“ inf.
// Mūsų laikas.- 2019, vas. 22, p. 9
Apie Rotulių biblioteką.

10. Sugrįžę į savąją Itakę ant Nemuno kranto : [pokalbis su Veliuonoje gyvenančia rašytojų
šeima – praeityje chirurgu Gasparu Aleksa ir bibliotekininke Violeta Šoblinskaite-Aleksa] /
[užrašė] Virginija Genienė. – // Valstiečių laikraštis.- 2019, vas. 9, p. 17–18.
11. Nacionalinis diktantas – kovo 8 d./ Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis
specialistas Antanas Gvildys// http://jurbarkas.lt/index.php?336334892.- 2019-02-25
Nacionalinis diktantas bus rašomas Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

12. Parodos „Dr. Juozapo P. Kazicko gyvenimo istorija“ atidarymas ir laiškų rašymo konkurso
„Laiškas Išvykusiam draugui“ nugalėtojų apdovanojimai/ Informacija iš Jurbarko rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos// http://jurbarkas.lt/index.php?-250730111.- 2019-02-27
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13. Vilniaus knygų mugėje – biblioteka kitaip pagal Jurbarką// https://www.etaplius.lt/vilniausknygu-mugeje-biblioteka-kitaip-pagal-jurbarka.- 2019-02-27
KOVAS
14. Juškaitienė L. Laiškų konkursas 80-metę paskatino ieškoti giminaičių Argentinoje// Mūsų
laikas.- 2019, kovo 1, p. 9
Apie Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos ir Kazickų šeimos fondo paskelbtą laiškų rašymo konkursą.
Straipsnyje skelbiamas viešvilietės Aldonos Palavinskienės rašytas laiškas giminaičiams.

15. Jurbarkiečiai jubiliejinėje knygų mugėje/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 6, p. 4
Vilniaus Knygų mugėje savo veiklas pristatė rajono bibliotekininkai.

16. Ranka rašytų laiškų stebuklas/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 6, p. 3
Vas. 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorijos ir
paskelbti daugiau kaip mėnesį vykusio laiškų rašymo konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ nugalėtojai .

17. Jurbarkiečiai jubiliejinėje knygų mugėje/ „Šviesos“ inform.//
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Trys-kampai.- 2019-03-08
Penkis kaimiškus Jurbarko viešosios bibliotekos filialus apjungęs projektas „Biblioteka kitaip“
didelio dėmesio sulaukė ir Vilniaus knygų mugėje.

18. Diktantą rašė ir „senbuviai“ ir naujokai/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 13, p. 2
Nacionalinį diktantą Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje rašė 14 jurbarkiečių.

19. Inkilų dekoravimo renginyje – gamtininkų patarimai/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, kovo
15, p. 8
Kovo 8 d. Viešosios bibliotekos ir Panemunių regioninio parko darbuotojai kartu su miesto mokyklų
pradinukais patriotiškomis spalvomis margino inkilus ir klausėsi pasakojimų apie paukščius.

20. Iškilminga vakarienė su Prezidentėmis ir... rašytoja iš Veliuonos/ „Mūsų laiko“ inf. //
Mūsų laikas.- 2019, kovo 8 d., p. 7
Veliuonos filialo bibliotekininkė, rašytoja V. Šoblinskaitė-Aleksa pakviesta į iškilmingą vakarienę
Prezidentūroje, kuri surengta Jos Ekselencijos Sakartvelo Prezidentės Salome Zurabišvili oficialaus vizito
proga.

21. Galbuogienė R. „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorija“ parodė, kad jurbarkiečiai
nepamiršo rašyti laiškų// Mūsų laikas.- 2019, kovo 8, p. 16
Vas. 22 d. Viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Dr. P. Kazicko gyvenimo istorija“. Taip pat vyko
konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ laureatų apdovanojimai.

22. J. Žemaičio istorija vietinių atminty gyva ir įkvepianti/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.2019, kovo 22, p. 16
Bibliotekininkės L. Lukošienė ir E. Žievienė atsakingai, su meile ruošėsi J. Žemaičio 11-osioms metinėms.

23. Balandžio 5 – gegužės 4 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje veiks Kroatijos nematerialinio
kultūros paveldo paroda / Kroatijos ambasados informacija, J. Jozič, ambasadoriaus
asistentė// http://jurbarkas.lt/index.php?-1650353989.- 29019-03-27
24. Erdvė be sienų. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2019, Nr. 3 (kovas), p. 38–39
Apie Bibliotekų erdvę 20–ojoje Vilniaus knygų mugėje, kurioje dalyvavo ir Jurbarko rajono bibliotekininkės.

BALANDIS
25. Bibliotekoje – paroda apie šviesuolį Vaižgantą/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, bal. 3, p. 2
Girdžių miestelio bibliotekoje bibliotekininkės V. Stoškienės ir kraštotyrininko V. Lekučio parengta
literatūros paroda Vaižgantui.
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26. Akcija/„Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, bal. 3, p. 1
Jurbarko viešoji biblioteka ir jos filialai jungiasi prie dešimtą kartą Lietuvoje vykstančios gerumo akcijos
sergantiems vaikams onkologinėmis ligomis „Spalvotas pavasaris“.

27. Bibliotekoje – paroda apie šviesuolį Vaižgantą/ „Šviesos“ inf.//
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala.- 2019-04-05
Girdžių bibliotekoje dokumentų paroda apie Vaižgantą.

28. Juškaitienė L. Atsigręžė TIK į talentingą rašytoją// Mūsų laikas.- 2019, bal. 5, p. 8
Veliuonos bibliotekoje paminėtos rašytojo Petro Cvirkos 110-osios metinės. Vyko P. Cvirkos kūrybos
skaitymai.

29. Veliuonoje ir Jurbarke – unikalaus dokumentinio filmo peržiūra/ “Mūsų laiko“ inf. // Mūsų
laikas.- 2019, bal. 5, p. 16
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyko dokumentinio filmo „Sengirė“ peržiūra.

30. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta „Kroatijos nematerialus
kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“ paroda/ R. Stankutė Tarybos ir mero
sekretoriato viešųjų ryšių specialistė// http://jurbarkas.lt/index.php?1846930551.- 2019-0409.
31. Juškaitienė L. Į biblioteką – pažinti egzotiškos ir lietuviams artimos Kroatijos// Mūsų
laikas.- 2019, bal. 12, p. 5
Kroatijos diena Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

32. Pilies kaimo virtuvė – pasitinkame Verbų sekmadienį/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.2019, bal. 12, p. 16
Trečiadienio popietė Pilies bibliotekoje buvo skirta Verbų pynimui.

33. Stanaitienė J. Antroji pažintis su Kroatijos turtai// Šviesa.- 2019, bal. 13, p. 9
Bal. 5 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas,
įtrauktas į UNESCO sąrašą“

34. Stanaitiene J. Įžvalgos apie kultūrininkų misiją ir jų kasdienybę// Šviesa.- 2019, bal. 17, p. 3
Kultūros darbuotojų pusryčiai su aktoriumi Valentinu Masalskiu Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

35. Įžvalgos apie kultūrininkų misiją ir jų kasdienybę// http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/.- 2019-0419
Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo švenčiama Kultūros diena.

36. Juškaitienė L. Kultūros diena Jurbarke su V. Masalskio šoko terapija ir indėnų šokiais//
Mūsų laikas.- 2019, bal. 19, p. 9
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su režisieriumi, aktoriumi Valentinu Masalskiu.

37. Metų bibliotekininkė – Laima Pernarauskienė/ Tarybos ir mero sekretoriatas, R. Stankutė
Tarybos
ir
mero
sekretoriato
viešųjų
ryšių
specialistė
//
http://jurbarkas.lt/index.php?1861267838.- 2019-04-23.
38. Stanaitienė J. Bibliotekininkų dūzgėse – saldus nuveiktų darbų medus// Šviesa.- 2019, bal.
24, p. 1, 2
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginys Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. Metų
bibliotekininke išrinkta Fondų organizavimo skyriaus vedėja L. Pernarauskienė.

39. Murauskienė R. „Menų dūzgėse“ vainikuota Geriausia metų bibliotekininkė// Mūsų laikas.2019, bal. 26, p. 1, 5
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40. Metų bibliotekininkė – Laima Pernarauskienė//
bibliotekininke-laima-pernarauskiene.- 2019-04-27

https://www.etaplius.lt/metu-

41. Juškaitienė L. R. ir K. Vasiliauskai atskleidė bendrą šeimos talentą// Mūsų laikas.- 2019,
bal. 26, p. 9
Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta Rūtos ir Kęstučio Vasiliauskų tapybos darbų paroda.

42. Stanaitienė J. Susipažinti su Eržvilko kraštu – į muziejų// Šviesa.- 2019, bal. 27, p. 1, 2
Eržvilko kraštas savo veiklas rajonui pristatė Jurbarko krašto muziejuje. Nusipelniusios Eržvilko kraštui
paminėtos Pašaltuonio fil. bibliotekininkė L. Neverdauskė ir Lybiškių fil. bibliotekininkė, kraštotyrininkė
L.Keterienė.

GEGUŽĖ
43. Darbuose - išlietos emocijos/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, geg. 8, p. 5
Bal. 24 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Rūtos ir Kęstučio Vasiliauskų tapybos darbų parodos
atidarymas.

44. Egzaminas// Šviesa.- 2019, geg. 8, p. 1
Geg. 9 d. Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje vyks Europos egzaminas .

45. Pažereckienė J. Filmas apie J. Žemaičio slaugytoją Marijoną Žiliūtę// Mūsų laikas.- 2019,
geg. 17, p. 8
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Jurbarko viešojoje bibliotekoje gyventojams buvo demonstruojamas
dokumentinis filmas „Knygnešio duktė“.

46. Savivaldybės vyr. specialistas laimėjo konkursą – dirbs Jurbarko bibliotekoje/ „Mūsų laiko“
inf.// Mūsų laikas.- 2019, geg. 22, p. 7
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje Skaitytojų sk. vedėjo pareigose pradės dirbti Lukas Bakšys.

47. Juškaitienė L. Kaip Jurbarkas sovietmečiu Nemuno laivininkystę išgelbėjo// Mūsų laikas.2019, geg. 24, p. 7
Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta tauragiškio Gedimino Kasparavičiaus knyga „Nemunas Lietuvos
gyvenime 1918 – 1990 metais“.

48. Iššūkis// Šviesa.- 2019, geg. 29, p. 1
Birž. 1 d. prasideda ir visą vasarą tęsis ketvirtą kartą bibliotekose rengimas „Skaitymo iššūkis.

49. Sąskrydis// Šviesa.- 2019, geg. 29, p. 1
Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojų komanda gegužės 17-18 d. dalyvavo XVIII Žemaitijos
bibliotekininkų sporto sąskrydyje „N-18: patyriminio ugdymo projektas“, kuris vyko Akmenės r.

50. Juškaitienė L. Įspūdžiai apie Ugandą – tiems, kurie sako, kaip Lietuvoje blogai// Mūsų
laikas.- 2019, geg. 31, p. 16
Ugandoje mėnesį savanoriavusi tauragiškė Rita Grigalienė Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengė foto
parodą ir papasakojo patirtus įspūdžius.

BIRŽELIS
51. Sabataitytė I. Gegužės burtai gaivino širdis// Šviesa.- birž. 5, p. 4
Jurbarko neįgaliųjų literatų poezijos šventė „Gegužės burtai“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

52. Stanaitienė J. Kūrėjai išreiškė meilę Jurbarkui ir poezijai// Šviesa.- birž. 5, p. 5
Geg. 25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengtos krašto kūrėjų poezijos almanacho „Prigludę prie
gimtojo slenksčio“ sutiktuvės.

53. Išriedės ratuota biblioteka// Šviesa.- birž. 5, p. 4
Jurbarko viešosios bibliotekos projektas „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“, skirtas įvairaus amžiau
žmonėms, gyvenantiems kaimo vietovėse. Bibliobusas važiuos į 4 Rajono kaimus, su edukacijomis dalyvaus
įvairiuose renginiuose.
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54. „Skaitymo iššūkio“ startas – su eilėmis ir bardų muzika/ „Mūsų laiko“ inf.// Mūsų laikas.2019, birž. 7, p. 8
55. Juškaitienė L. Domino ne garsaus kraštiečio praeitis, o sveikatinimo patarimai// Mūsų
laikas.- 2019, birž. 14, p. 9
Viešojoje bibliotekoje su jurbarkiečiais susitiko žydų kilmės išeivi, garsus kineziterapeutas Samuelis Tucas.

56. Juškaitienė L. Siūlymai Nemunui: atkurti tai, kas gerai veikė ir buvo apleista// Mūsų
laikas.- 2019, birž. 28
Jurbarko viešoji biblioteka ir Lietuvos kultūros politikos institutas surengė konferenciją „Koks mūsų
Nemunas ir gyvenimas panemunėse?“, kuri vyko birž.18 d. Viešojoje bibliotekoje.

57. Juškaitienė L. Ekspertai: Nemuno upės ir Baltijos jūros priešas – žemės ūkis// Mūsų laikas.2019, birž. 26, p. 5
Birž 18 d. Viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas panemunėse?“.
Svarbiausi ir išsamiausi pranešimai buvo apie gamtosaugą ir aplinkosaugą.

58. Į bibliotekos kiemelį – pasiklausyti jaunųjų talentų// Mūsų laikas.- 2019, birž. 28, p. 16
Nuo birž. 25 d. Viešojoje bibliotekoje startavo bibliotekos iniciatyva „Laisvas mikrofonas“. Gyvo garso
pasirodymai bibliotekos vidiniame kiemelyje prasideda kiekvieną dieną nuo 18 val.

59. Didžiapetrienė G. Ar išsaugosime savo pasididžiavimą – Nemuną?// Laikraštis „Valsčius“.2019, birž. 28, p. 1, 5.
Apie Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją ir diskusiją tema „Koks mūsų Nemunas ir
gyvenimas panemunėse“, kurioje dalyvavo ir Šakių savivaldybės atstovė vyr. specialistė Aurelija Papievienė.

60. Muzika// Šviesa.- birž. 29, p. 1
Jurbarko r. viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie iniciatyvos „Laisvas mikrofonas‘. Vidiniame
bibliotekos kiemelyje kasdien nuo 18 val. skambės gyva muzika.

LIEPA
61. Iš nereikalingų knygų – meno kūriniai/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, liep. 5, p. 8
VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Neįgaliųjų dienos centro lankytojų kūrybos paroda „Atradimai“
atidaryta Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

62. Juškaitienė L. Kaip bibliotekininkai paskyniškius mokė lauko šaškes pasigaminti// Mūsų
laikas.- 2019, liepos 12, p. 5
Jurbarko viešosios bibliotekos projektas „Ratuota biblioteka – mobili biblioteka“ Paskynų bendruomenės
namuose kartu su paskyniškiais gamino lauko šaškes.

63. Vaikams/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, liep. 17, p. 1
Vasaros šeštadieniais nuo 13 val. iki 15 val. Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia vasariškos dirbtuvėlės
vaikams.

64. Stovykla/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, liep. 20, p. 1
Liepos 23 – 24 d. Pilies kaimo bibliotekoje rengiama dviejų dienų stovykla vaikams.

65. Stanaitienė J. Sinagogų aikštės memorialas – apie kiekvieną ir kiekvienam. Turinys: Idėja
virto kūnu; Dėkojo už atminimą; Istorijos pamokos; Šeimos projektas; Prasminga
simbolika.// Šviesa.- 2019, liep. 17, p. 1, 4, 5
Liepos 19 d. Kauno g. Sinagogų aikštėje atidarytas memorialas, įamžinantis Jurbarke gyvenusios gausios
žydų bendruomenės atminimą. Po atidarymo susitikimas su projekto autoriais ir atidarymo svečiais vyko
Viešojoje bibliotekoje.

66. Juškaitienė L. Diena, kai Jurbarkas tapo pavyzdžiu: atidengtas paminklas žydų
gelbėtojams// Mūsų laikas.- 2019, liep. 26, p. 1,3-5
Jaukus susitikimas su memorialo kūrėjais Zundelovičiais vyko Viešosios bibliotekos parke.

67. Jūra/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, liep. 31, p. 1
5

Jurbarko viešosios bibliotekos kolektyvas kartu su I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojais dalyvavo
iškilmingoje Jūros šventės eisenoje Klaipėdoje.

RUGPJŪTIS
68. Nemuno šventė – ir linksmybės, ir rimti smalininkiečių darbai/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.2019, rugpj. 7, p. 5
Šventės metu simboliškai iš senų patalpų buvo perkraustyta Smalininkų miesto biblioteka į naujai
atremontuotas Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos patalpas.

69. Padėka/ „Šviesos“ infm.// // Šviesa.- 2019, rugpj. 7, p. 1
Jurbarko r. viešoji biblioteka įvertinta Prezidento G. Nausėdos padėka už veiklas prisidedančias prie
demokratijos bei atvirumo įgyvendinimo ir piliečių skatinimą įsitraukti į gerovės valstybės kūrimą.

70. Prezidento padėka Jurbarko viešajai bibliotekai/ „Mūsų laiko“ inf. // „Mūsų laikas.- 2019,
rugpj. 9 d. p. 16
71. Žolinė/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, rugpj. 10, p. 1
Pinti vainikus, prisiminti senąsias Žolinių tradicijas kviečia Veliuonos biblioteka.

72. Murauskienė R. Kokių staigmenų pažers jubiliejinė Jurbarko krašto šventė?// Mūsų laikas.2019, rugpj. 16, p. 5
Apie pasiruošimą Jurbarko krašto šventei. Viešoji biblioteka organizuoja „Šeimų dūzges“, kraštiečių
pikniką parke prie bibliotekos, pokalbiuose bus bandoma atskleisti „jurbarkiškio kodą“, vakare rodomas kino
filmas.

73. Pažereckienė J. Jubiliejiniai J. Tumo-Vaižganto metai paminėti Stakiuose// Mūsų laikas.2019, rugpj. 16, p. 8
Rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-ųjų metinių paminėjimą Stakių Šv. A. Paduviečio bažnyčioje
suorganizavo bibliotekininkės: I. Klemauskienė, J. Jucikienė ir R. Bakšienė.

74. Vasara – knygų skaitytojų džiaugsmas/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, rugpj. 16,
p. 8
Straipsnis apie Viešosios bibliotekos lankytojų skaitymo poreikius, išrinktos populiariausios knygos.

75. Stanaitienė J. Rašytojų giraitė virsta traukos vieta// Šviesa.- 2019, rugpj. 21, p. 3
Rašytojos, Veliuonos miestelio bibliotekininkės Violetos Šoblinskaitės puoselėjama Rašytojų giraitė tampa
traukos centru veliuoniškiams.

76. Stanaitienė J. Jurbarkiškio kodas – daug sudedamųjų dalių ir spalvų// Šviesa.- 2019, rugpj.
31, p. 6, 7
Apie Jurbarko krašto šventės ketvirtąją dieną (rugpj. 25 d.), kurią jau tradiciškai rengia Jurbarko r. sav.
viešoji biblioteka.

RUGSĖJIS
77. Murauskienė R. Jurbarkiškio kodo paieškos – nuo Nemuno kelio iki daugiabalsės šnektos//
Mūsų laikas.- 2019, p. 8, 9
Rugpj. 25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko finalinis Jurbarko krašto šventės renginys „Ar žinai
jurbarkiškio kodą?“.

78. Stanaitienė J. Tarptautinė stovykla keičiasi, bet išlieka įdomi// Šviesa.- 2019, rugs. 7, p. 5
Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojai L. Bakšys ir R. Galbuogienė vadovavo Jurbarko jaunimui
tarptautinėje stovykloje, kuri jau 23-ąjį kartą vyko Laakdalyje (Belgija).

79. Veliuonoje įvyko literatūrinis vakaras „Veliuonos novelė 2019“/ Jurgita Paškauskė
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė//
http://jurbarkas.lt/index.php?-971053536, 2019-09-14.
80. Stanaitienė J. Veliuonos novelė – atspari permainų vėjams// Šviesa.- 2019, rugs. 21, p. 6, 7
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SPALIS
81. „Misija Sibiras, 19“ ekspedicijos pristatymas/ 2019 m. spalio 4 d. Jurbarko viešojoje
bibliotekoje viešės „Misija Sibiras'19“ dalyviai // www.jurbarkas.lt, 2019-10-03.
„Misija Sibiras'19“ — tai projektas, kurio pagrindinis tikslas — sutvarkyti ištremtų lietuvių kapines Sibire.
Kasmetinės ekspedicijos į Rusiją prasidėjo 2006 metais.

82. Vasarą leido su knyga/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, spal. 11, p. 7
Straipsnyje paskelbti skaitytojai įveikę skaitymo iššūkį „Vasara su knyga 2019“.

83. Pažereckienė J. Susitikimas su „Misijos Sibiras“ dalyvėmis: svarbu suprasti, kiek daug mes
turime LAISVĖS// Mūsų laikas.- 2019, spal. 11, p. 8
84. Senjorams/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, spal. 19, p. 1
Spalio 21 -25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyks teminės akcijos Senjorų dienos
internete“ renginiai.

85. Kazakevičiūtė M. Girdžių miestelio biblioteka atšventė 70 metų jubiliejų// Mūsų laikas.2019, spal. 31 d.
LAPKRITIS
86. Juškaitienė L. Jubiliejinė pyragų diena – netrūko nei naminių pyragų, nei aukotojų// Mūsų
laikas.- 2019, lapkr. 8, p. 16
Tradicinė Pyragų diena Viešojoje bibliotekoje.

87. Stanaitienė J. Į biblioteką – lyg į antrus namus. // Šviesa.- 2019, lapkr. 6, p. 3
Spalio 26 d. iškilmingai paminėtas Girdžių filialo 70-mečio jubiliejus.

88. Juškaitienė L. Unikalią Nemuno krašto architektūrą fiksuoja bibliotekininkės ir
moksleiviai// Mūsų laikas.- 2019, lapkr. 9, p. 9
Apie tradicinę rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią organizuoja Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka.
Daugelio pristatomų darbų autorės bibliotekininkės.

89. Konferencija/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, lapkr.9, p. 1
Lapkr. 14 d. Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyks rajoninė kraštotyros konferencija.

90. „Poezijos rudenėlis“ – kai susitinka eilės ir muzika// Mūsų laikas.- 2019, lapkr. 22, p. 16
Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko jau 19-oji „Poezijos rudenėlio“ šventė.

GRUODIS
91. Juškaitienė L. Prakalbinti Šimkaičių pastatai pasakoja ir tragiškas pokario laikų istorijas//
Mūsų laikas.- 2019, gruod. 6, p. 7
Šimkaičių filialo bibliotekininkė J. Jucikaitė parengė išsamų kraštotyros darbą apie Šimkaičių miestelį.

92. Karopčikienė D. Rašytojos viešnagė – malonumas skaitytojams// Šviesa.- 2019, gruod.11,
p. 5
Apie susitikimą su rašytoja Birute Jonuškaite Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje.

93. Karopčikienė D. Rajono kultūrininkams – padėkos už aistrą savo darbui// Šviesa.- 2019,
gruod.11, p. 3
Jurbarko r. savivaldybės apdovanojimai įteikti ir 6 rajono bibliotekininkėms bei Viešosios bibliotekos
direktorei R. Kalinauskienei.

94. Rotuliškiams/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1
Gruod. 11 d. Rotulių bibliotekoje vyks adventinė popietė.

95. Knygos/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1
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Gruod. 12 d. Viešojoje bibliotekoje jau devintą kartą vyks Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos akcijos
„Knygų Kalėdos“ renginys.

96. Skaitymai/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vaikams, kuriems sunkai sekasi skaityti rengiami smagūs skaitymai su
šunimi.

97. Stanaitienė J. Švenčių laukimas su gera nuotaika ir prasmingais renginiais/ „Šviesos“
inform. // Šviesa.- 2019, gruod. 21, p. 3
Straipsnyje aprašomai ir gruod. 12 d. Viešojoje bibliotekoje vykusios akcijos „Knygų Kalėdos“ šventinis
renginys.

98. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Nuotr.// Tarp knygų.- 2019, Nr. 12
(gruodis, specialus leidinys), p. 40
Jurbarko viešosios bibliotekos sveikinimai ir dovana Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
šimtojo gimtadienio proga.

99. Juškaitienė L. Sėkmės paukštę pagauna tie, kurie nebijo suklysti// Mūsų laikas.- 2019,
gruod. 28, p.1, 6
Jurbarko viešojoje bibliotekoje susirinkę jauni Jurbarko krašto verslininkai, meno žmonės dalijosi savo
gyvenimiškomis patirtimis su Jurbarko bendruomene.. Renginį suorganizavo Inga Molevaitė.

100. Juškaitienė L. Jurbarkas šventes pasitinka ypatingai: su veltine prakartėle bei meduoliniu
kalėdiniu miestu// Mūsų laikas.- 2019, gruod. 28, p. 5
Straipsnyje minimas Kalėdinis meduolinių namelių miestelis įkurtas Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

101. Karopčikienė D. Žydintys Vadžgirio metai – su kultūros sotinės titulu// Šviesa.- 2019,
gruod. 28, p. 1, 3
Gruod. 14 d. pristatyta ir iškilmingai pakelta Vadžgirio miestelio vėliava. Aprašomi ir kiti miestelio
renginiai, kuriuos rengė L. Lukošienė ir miestelio bibliotekininkė E. Žievienė.

TELEVIZIJOJE
1.

https://www.youtube.com/watch?v=y73u12Z-Ogc, , Jurbarko žinios, 2019-01-11

Apdovanoti Kalėdinių eglučių parko autoriai. Dalyvavo bibliotekininkė R. Miliūnienė ir direktorė R.
Kalinauskienė.

2. https://www.youtube.com/watch?v=dzmIEEUBjaM, Jurbarko žinios, 2019-01-23
Jurbarko viešoji biblioteka kartu su Kazickų fondu organizuoja "Laiško emigrantui" konkursą.
Interviu su Viešosios bibliotekos direktore R. Kalinauskiene.
3.

https://www.youtube.com/watch?v=R6xxKkqkgZU, Jurbarko žinios, 2019-08-30
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko kandidatų į Jurbarko rajono savivaldybės merus debatai.

4.

https://www.youtube.com/watch?v=4QOm1QjBlJ4, Jurbarko žinios, 2019-03-08

Kovo 8 - ąją, tarptautinę moters dieną ,Nacionalinio diktanto dalyviai rašė "Odę moterystei". Diktantas buvo
rašomas Jurbarko viešojoje bibliotekoje.

5.

https://www.youtube.com/watch?v=GiXQE6dqsTQ, Jurbarko žinios 2019 03 25

Minint savaitę be patyčių, Jurbarko savivaldybės bibliotekoje vaikams surengtas susitikimas su
policijos pareigūnu.

6.

https://www.youtube.com/watch?v=x28Fy9j5yeo, Jurbarko žinios, 2019-04-26

Geriausia metų bibliotekininke išrinkta Laima Pernarauskienė.

https://www.youtube.com/watch?v=yFznj571nEI, Jurbarko žinios, 2019-05-03
Savaitgalį Jurbarke vyko skautų pavasario šventė. Bibliotekoje atidaryta Jurbarko rajono garbės piliečio,
kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko ir jo žmonos Rūtos tapybos darbų paroda. Diskusija apie skurdo ir
atskirties mažinimą užbaigta Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.

7.

https://www.youtube.com/watch?v=98pBuTiZwls, Jurbarko žinios, 2019-05-13
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Politologas Linas Kojala viešojoje bibliotekoje pristatė savo knygą "Europa?". Renginys skirtas Europos dienai
paminėti.

8.

https://www.youtube.com/watch?v=_RiTg7ekdhY, Jurbarko žinios, 2019-05-15

Su naujausia knyga po visą Lietuvą keliaujanti žurnalistė ir rašytoja Rūta Janutienė neaplenkė ir Jurbarko.
Pristatymas vyko Viešojoje bibliotekoje.

9.

https://www.youtube.com/watch?v=gooiG6oa_KA, Jurbarko žinios, 2019-05-17

Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga pasakojanti 1918 - 1990 metų laivybos Nemune istoriją.

10.

https://www.youtube.com/watch?v=zsAsQ56InkA, Jurbarko žinios, 2019-05-29

Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta kilnojama paroda iš Ypatingojo archyvo.

11.

https://www.youtube.com/watch?v=vuf8v5zpeOk, Jurbarko žinios, 2019-06-12

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje viešėjo garsus kineziterapeutas Samuelis Tacas.

12.

https://www.youtube.com/watch?v=piB0IQ4pXko, Jurbarko žinios, 2019-06-17

Jurbarko kultūros centro instrumentinė grupė "Jada" kviečia į antrąją muzikinę stovyklą "Nauji vėjai 2019".
„Jada“ ansamblyje groja du Viešosios bibliotekos darbuotojai: IT specialistas J. Masiulis ir pastato
administratorius A. Locaitis.

13.

https://www.youtube.com/watch?v=V-0cPbghLWo, Jurbarko žinios, 2019-06-19

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas Panemunėse?“

14.

https://www.youtube.com/watch?v=fNc745QrLnw, Jurbarko žinios, 2019-06-26

Jurbarko viešoji biblioteka visą vasarą jurbarkiečius kvies į edukacines šeštadienio popietes. Joninių išvakarėse
buvo pinami vainikai. Interviu su bibliotekininke R. Miliūniene.

15.

https://www.youtube.com/watch?v=ojSUCY4tiBA, Jurbarko žinios 2019-07-03

Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje visą savaitę skamba muzika. Čia vyksta muzikinė stovykla "Nauji vėjai
2019".

16.

https://www.youtube.com/watch?v=XN2QuDuH8wo, Jurbarko žinios 2019-07-22

Sinagogų aikštės memorialo atidengimas Jurbarke. Susitikimų popietė su memorialo autoriais ir svečiais vyko
Viešojoje bibliotekoje.

17.

https://www.youtube.com/watch?v=tbOmAtiUZNw, Jurbarko žinios, 2019-08-16

Veliuonoje vyko projekto „Pasimatymai rašytojų giraitėje – 2019“ pirmos dalies pristatymas. Interviu su Veliuonos
miestelio bibliotekininke rašytoja V. Šoblinskaite.

18.

https://www.youtube.com/watch?v=p4qQHNJ6GG8, Jurbarko žinios, 2019-08-26

Jurbarko miesto 760 metų gimtadienio šventės dienoraštis. Pakutinė diena – susitikimų diena vyko Jurbarko r. sav.
viešojoje bibliotekoje.

19.

https://www.youtube.com/watch?v=R6xxKkqkgZU, Jurbarko žinios, 2019-08-30

Kraštiečių susitikimo metu ieškota atsakymo į klausimą "Koks yra jurbarkiškio kodas?". Paskutinė krašto šventės
diena Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Interviu su Skaitytojų skyriaus vedėju L. Bakšiu.

20. https://www.youtube.com/watch?v=Nf2-8xz-n-4, Jurbarko žinios, 2019-09-16
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas
Panemunėse?“
21.

https://www.youtube.com/watch?v=QwCJ8g_29yY, Jurbarko žinios, 2019-09-16

Vadžgiryje vyko Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga. Pokalbis su viena iš sueigos organizatorių
Vadžgirio miestelio bibliotekininke E. Žieviene. Veliuonos novelės vakaro metu Įteikta 3 - oji Šarūno Šimulyno
premija. Interviu su Veliuonos filialo bibliotekininke rašytoja V. Šoblinskaite.

22.

https://www.youtube.com/watch?v=5SgUaQEeX28, Jurbarko žinios, 2019-10-11

Akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis“ baigiamasis renginys Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Jurbarko rajono
skaitytojai šešti Lietuvoje.

23.

https://www.youtube.com/watch?v=_BJt7PPC25w, Jurbarko žinios, 2019-10-18
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Nuo kitos savaitės pirmadienio prasideda akcija "Senjorų dienos internete 2019 ". Interviu su Interneto skaityklos
darbuotoja bibliografe R. Miliūniene.

24.

https://www.youtube.com/watch?v=tvchjHNwK9M, Jurbarko žinios, 2019-10-14

Pyragų diena Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

25.

https://www.youtube.com/watch?v=E3GgSB-4Hcg, Jurbarko žinios, 2019-11-08

Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje viešėjo meilės romanų karalienė Irena Buivydaitė - Kupčinskienė.

https://www.youtube.com/watch?v=gaTVukW-hNI , Jurbarko žinios, 2019-11-15
Kraštotyros konferencijoje atiduota duoklė mažąjai architektūrai.

26.
27.

https://www.youtube.com/watch?v=zuUefrZ4WvA, Jurbarko žinios, 2019-12-13

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžiai surengta Kalėdinė mugė. Interviu duoda
bibliotekos direktorė R. Kalinauskienė ir Vadžgirio filialo bibliotekininkė E.
Žievienė.

28.

https://www.youtube.com/watch?v=_Qv0Rdcx-8s, Jurbarko žinios, 2019-12-13

Jurbarko rajono kultūros darbuotojų apdovanojimai 2019. Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojoms: bibliotekininkėms G. Jasinskienei, L. Keterienei,
L.Neverdauskei, V. Šoblinskaitei, E. Žievienei, V. Platonovienei ir direktorei R. Kalinauskienei

29.

https://www.youtube.com/watch?v=OjWBtEu7GuY, Jurbarko žinios, 29019-12-18

Vadžgirys atsisveikino su Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardu. Interviu su Vadžgirio miestelio bibliotekininke
E. Žieviene.

10

