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BENDROJI DALIS 

 

 2016 metai – Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Bibliotekų metais. LR 

Vyriausybės patvirtintame priemonių plane numatytomis veiklomis buvo siekiama padidinti 

bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei ir socialiniams partneriams, išryškinti bibliotekų 

tinklo privalumus, atskleisti daugialypių bibliotekų teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei 

potencialą. 

Jurbarko rajono viešosios bibliotekos sėkmingai vykdė joms iškeltus tikslus ir 

uždavinius. Šie metai ypatingai išsiskyrė renginių, akcijų ir inovatyvių veiklų gausa, jų įvairove. 

Bibliotekų finansavimas pastebimai nepasikeitė nei lėšomis, skirtomis naujiems dokumentams 

įsigyti, nei projektams remti, nei įstaigų išlaikymui, darbo sąlygoms gerinti. Biudžeto asignavimų 

augimas buvo nežymus, lyginant su praėjusiais metais gauta 40,5 tūkstančių eurų daugiau, bet šis 

padidėjimas iš esmės susijęs su darbo užmokesčio augimu.   

 Pastaraisiais metais ypatingą aktualumą vėl įgavo viešoji kultūrinė veikla, kuri yra 

labiausiai matoma gyventojų bei vertinama steigėjų ir politikų. Ji tradiciškai buvo orientuota į 

kraštotyrinio ir edukacinio pobūdžio projektus, susijusius su knyga, spauda, skaitymu, laisvalaikiu, 

bet kartu buvo ir inovatyvi. Jei 2015 m. rajono bibliotekose įvyko 653 renginiai, juose apsilankė 

7568 lankytojai, tai 2016 m. – 885 renginiai, juose - 15783 lankytojai.  

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius 

 

 Iš viso – 25: 

 Viešoji biblioteka - 1 

 miestų filialų - 1 (Smalininkų m.) 

 kaimo filialų – 23 : iš jų jungtinę veiklą vykdančių (sujungtų su mokyklų 

bibliotekomis) - 2 (Skirsnemunės fil., Seredžiaus fil. nuo 2015 m. gruodžio mėn.) 

Nestacionarinis aptarnavimas 

 

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Griaužų kaime veikė išduoties taškas, kuris aptarnavo  89 

vartotojus (76 suaugusius ir 13 vaikų). Tai 9 suaugusiais mažiau nei 2015 m. Griaužų kaimo 

vartotojai sudaro 40,3% visų Baltraitiškės filialo skaitytojų. 2016 m. išdavimo taške apsilankė 381 

lankytojas: iš jų 257 suaugusieji ir 124 vaikai, kas sudaro 18% visų filialo apsilankymų. Išduota 

1875 fiz.vnt. leidinių (suaugusiems - 1356, vaikams - 519 fiz. vnt.). Tai sudaro 21 % visos 

Baltraitiškės filialo išduoties. Vidutinis Griaužų išduotiems taško skaitomumas – 21 (suaugusiųjų – 

17,8, vaikų – 40). 

Bibliotekininkės pageidavimu nuo 2017 m. sausio 1 d. išduoties taškas uždaromas, nes 

bibliotekininkė prašomus spaudinius atneša vartotojams į namus. Jai talkina savanoriai – knygnešiai 

ir pašto darbuotojos.  Naujoje sutvarkytoje ir  kompiuterizuotoje Baltraitiškės bibliotekoje 

ketvirtadienis - anksčiau buvusi Griaužų išduoties taško darbo diena -  tapo svarbesnis ir 

produktyvesnis rodikliais, nei rezultatai išduoties taške Griaužuose. 

 

 Iš viso Baltraitiškė Griaužai 

Išduotis 8998 7123 1875 

Suaugusiems 6572 5216 1356 

Vaikams 2426 1907 519 

Apsilankymų skaičius 2112 1731 381 
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Suaugusiųjų 1358 1101 257 

Vaikų 754 630 124 

Vidutinis skaitomumas 38,8 49,8 21 

Suaugusiųjų 

skaitomumas 

33,4 43,1 17,8 

Vaikų skaitomumas 69,3 28,6 40 

 

Vertimų kaimo gyventojų pageidavimu ir Žindaičių filialo bibliotekininkės asmenine 

iniciatyva skaitytojai buvo aptarnaujami išduotiems taške Vertimų kaime. Gyventojai džiaugėsi, kad 

yra galimybė skaityti mėgstamą grožinę literatūrą, todėl vieną kartą per mėnesį (o esant 

nepalankiems orams - pagal susitarimą), lankėsi bendruomenės namuose, kur bibliotekininkė Silvija 

Pužeckaitė atveždavo knygų, periodinių leidinių iš Žindaičių bibliotekos. Šiais metais 

bibliotekininkė dėl asmeninių žmogiškų priežasčių aptarnauti išduotiems tašką atsisakė (į 2016m. 

LIBIS statistinę ataskaitą jau nebeįtrauktas). Vertimų skaitytojai turės rasti kelią į Žindaičių 

biblioteką arba juos padės aptarnauti knygnešiai.  

Knygnešiai, šiuolaikiškai vadinami savanoriais, padeda aptarnauti ir nutolusių kaimų, 

vienkiemių gyventojus.  Bibliotekininkams talkino 283 knygnešiai. 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių aptarnavimas namuose yra Jurbarko viešosios 

bibliotekos skaitytojų skyriaus kasdieninė veikla. Jiems knygas, žurnalus neša pačios darbuotojos, 

skaitančiųjų šeimos nariai, kaimynai. Tai knygnešiai – savanoriai. Neįgaliųjų skaitytojų, negalinčių 

pasiekti bibliotekos, yra 6. Per metus jiems išduota 250 egz. knygų. Palaikomi ryšiai  ir rajono 

Aklųjų ir silpnaregių sąjunga, neįgaliųjų draugijomis ir klubais.  

2016 m. ligonių pageidavimu įrengta knygų mainų lentyna Jurbarko ligoninės Vidaus 

ligų skyriuje. Ji greitai ištuštėja, todėl papildoma gyventojų dovanotomis ar bibliotekos nurašytomis 

knygomis ir žurnalais. 

2016 m. Jurbarko viešosios bibliotekos kilnojamojoje bibliotekėlėje knygos (CD) iš 

LAB Kauno filialo buvo pakeistos 1 kartą. Gautos 27 garsinės knygos (25 pavadinimų) ir tame 

tarpe 3 žurnalai (3 pavadinimų), Brailio -6( 3 pavadinimų). 

Aklųjų LASS narių skaičius  rajone – 41; 

Skaitytojų skaičius – 8; 

Skaito Brailio raštu – 1 , garsines knygas – 7; 

Apsilankymų skaičius iš viso – 48; 

  Išduotis : 482 

 Iš jų:  

        Brailio raštu – 14; 

        garsinių – 468. 

   Lyginant su 2015 m., išduotis padidėjo 82 egz., apsilankymų skaičius stabilus. 

Vedant ekskursijas jaunimui, o ypač vaikams, supažindinama su Brailio raštu, 

parodoma jo abėcėlė. Padėdama akliesiems skaitytojams, juos globojanti darbuotoja Jūratė 

Korsakaitė rašo jiems įvairius raštus, fotografuoja renginius. Labiausiai pagalbos reikia literatui 

Valentinui Čyžui, kurią Jūratė visada suteikia.  

Rajono bibliotekos 2016 m. aptarnavo 132 neįgaliuosius, 819 senyvo amžiaus asmenų. 
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Struktūros pokyčiai 

 

Vadovaujamasi 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2 - 345 Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos patvirtintu didžiausiu leistinu darbuotojų skaičiumi – 47,5 etato. 

Viešosios bibliotekos struktūra pakeista direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 2-8:  

Administracija: direktorius, vyriausiasis metodininkas, vyresnysis bibliotekininkas 

viešiesiems ryšiams, vyriausiasis buhalteris.  

Skaitytojų skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 4 etatai,  vyresnysis bibliografas- 1 

etatas. 

Vaikų literatūros skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 2 etatai. 

Fondų organizavimo skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 2 etatai. 

Ūkio dalis: 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, pastato administratorius, bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierius, vairuotojas, darbininkas – 0,5 etato, kiemsargis, valytojos - 3 etatai. 

          Smalininkų m. filialas: vyresnieji bibliotekininkai - 1,5 etato, valytojas - 0,25 etato. 

    Kaimo filalai (23): vyresn. bibliotekininkai – 17 etatų, valytojos – 4,25 etato. 

     

    Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-315 „Dėl 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Seredžiaus filialo perkėlimo“ Seredžiaus 

filialas perkeltas į Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos – daugiafunkcio centro 

patalpas, ir su šiuo centru pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis. Jungtinėje bibliotekoje dirba du 

darbuotojai po 0,75 etato, vienas jų pavaldus Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, kitas 

– Seredžiaus pagrindinei mokyklai – daugiafunkciam centrui.  

          Šiuo metu rajone veikia dvi jungtinės bibliotekos - Skirsnemunės ir Seredžiaus. 

 

Viešosios bibliotekos struktūros schema 
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II. FONDO BŪKLĖ 

 

Fondo formavimas 

 

Iš viso bibliotekos fonduose 2017 m. sausio 1 d. yra 242252 fiz. vnt. 47490 pav. 

dokumentų, iš jų inventorinti dokumentai sudaro 82,8 %. Pagal dokumentų rūšis fondą sudaro (fiz. 

vnt.): knygos ir serialiniai leidiniai – 241315 ,  garsiniai – regimieji – 721 , natos – 96 , 

elektroniniai– 81, kartografiniai– 19, vaizdiniai – 5, rankraščiai – 15. Didžiausią fondo dalį sudaro 

dokumentai lietuvių kalba t. y. 232799 fiz. vnt. (96,1 %), anglų – 1165 (0,5 %), rusų – 7219 (3 %), 

vokiečių – 799 (0,3 %), kitomis – 270 (0,1 %).  

Bibliotekos fondas 2016 metais sumažėjo 14 610 fiz. vnt. Buvo atlikti keturių 

bibliotekos filialų t. y. Juodaičių, Raudonės, Stakių ir Viešvilės fondų patikrinimai, kurių metų buvo 

atrinkta ir nurašytą daug susidėvėjusių bei aktualumą praradusių dokumentų. Taip pat 2016 metais 

surekataloguoti Veliuonos, Stakių ir Juodaičių filialai. Šiuo metu iš 23 kaimo filialų surekataloguoti 

15 bibliotekų fondai. 

Fondo būklė 

                                                                                                      Lentelė Nr. 1 

 Fondų 

dydis 

2015 

m.pabaig

oje fiz. 

vnt. 

Gauta 

2016 m. 

fiz. vnt. 

Gauta 

pavad. 

Nurašyta 

2016 m. 

fiz. vnt. 

Nurašyta 

pavad. 

Fondų 

dydis 

2016 m. 

pabaigoje 

fiz. vnt. 

Pavadini

mai 

Skirtumas 

fiz. vnt. 

Viešoji 

biblioteka 

59857 3202 1598 3286 1594 59773 39322 -84 

Smalininkų 

m. fil. 

16877 530 214 985 207 16422 10802 -455 

Kaimo fil. 180128 9155 1174 23226 851 166057 16365 -14071 

Iš viso: 256862 12887 1807 27497 1295 242252 47490 -14610 

 

                                                                                                                                    Diagrama Nr. 1 
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Fonde yra grožinės ir šakinės literatūros 

                                                                                                                                 Lentelė Nr.2 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m.  

Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Viešoji 

biblioteka 

26658 44,5 26658 44,6 33199 55,5 33115 55,4 

Smalininkų m. 

fil. 

9355 55,4 9217 56,1 7522 44,6 7205 43,9 

Kaimo fil. 116552 64,7 111397 67,1 63576 35,3 54660 32,9 

Iš viso : 152565 59,4 147272 60,8 104297 40,6 94980 39,2 

 

Fonde yra periodinių leidinių 

                                                                                                                           Lentelė Nr.3 

 2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Viešoji biblioteka 11283 18,9 11794 19,7 

Smalininkų m. fil. 1566 9,3 1383 8,4 

Kaimo fil. 24714 13,7 21663 13,0 

Iš viso: 37563  14,6 34840 14,4 

 

Aprūpinimas dokumentais 

 

1 rajono gyventojui tenka vidutiniškai 8,5 fiz. vnt. dokumentų 

 

                                                                                               Lentelė Nr. 4 

 2015 m. 2016 m. 

Viešoji biblioteka (Jurbarko m.) 5,4 5,4 

Smalininkų m. fil. 12,0 12,0 

Kaimo fil. 10,9 10,5 

Iš viso: 8,8 8,5 

 

1 gyventojui tenka vidutiniškai  0,45 fiz. vnt. naujų dokumentų 

 

                                                                                                    Lentelė Nr. 5 

 2015 m. 2016 m. 
Viešoji biblioteka (Jurbarko m.) 0,33 0,29 

Smalininkų m. fil. 0,47 0,39 

Kaimo fil. 0,53 0,58 

Iš viso: 0,45 0,45 

 

1 vartotojui tenka 30,7 fiz. vnt. fonde esančių dokumentų. 

 

                                                                                                     Lentelė Nr. 6 

 2015 m. 2016 m.  

Viešoji biblioteka (Jurbarko m.) 27,9 26,7 
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Smalininkų m. fil. 29,7 30,2 

Kaimo fil. 34,4 32,5 

Iš viso: 32,3 30,7 

 
1 vartotojui tenka  1,63 fiz. vnt. naujų dokumentų 

 

                                                                                                Lentelė Nr. 7 

 2015 m. 2016 m.  

Viešoji biblioteka (Jurbarko m.) 1,71 1,43 

Smalininkų m. fil. 1,18 0,98 

Kaimo fil. 1,68 1,79 

Iš viso: 1,65 1,63 

 

Dokumentų gautis 

Savivaldybių viešosioms bibliotekoms Kultūros ministerija kasmet centralizuotai 

pagal gyventojų skaičių skiria valstybės biudžeto lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams 

(vaizdo, garso, elektroniniams) įsigyti. 2016 m. iš valstybės biudžeto Jurbarko savivaldybės viešajai 

bibliotekai dokumentų fondams atnaujinti buvo skirta  21 408 Eur (2015 m. – 19 154).  Už šias 

lėšas įsigyti 3122 fiz. vnt. (944 pav.) dokumentų, lyginant su 2015 m. 179 fiz. vnt. daugiau (2015 

m. – 2943 fiz. vnt. 983 pav.). Vidutiniškai vienos knygos kaina 6,86 Eur.   

 Knygos buvo perkamos naudojantis Centrine viešųjų pirkimų  informacine sistema – 

CVP IS, apklausos būdu, renkantis mažiausią tiekėjo pasiūlytą kainą.  

Kultūros ministerijos lėšų paskirstymas pagal tiekėjus:   

■ UAB „Alma littera sprendimai“  – 1643 fiz. vnt. (11763,03 Eur); 

■ UAB „Patogu pirkti“ – 414 fiz. vnt. (2916,26 eurai); 

■ UAB „Baltų lankų leidyba“ – 128 fiz. vnt. (1128,04 Eur); 

■ UAB „Tyto alba“ – 203 fiz. vnt. (1440,16 Eur) 

■ UAB „Nieko rimto“ – 164 fiz. vnt. (740,23 Eur); 

■ UAB „Svajonių knygos“  – 200 fiz. vnt. (936,03 Eur) 

■ UAB „VIPsupply“ – 150 fiz. vnt. (833,87 Eur) 

■ UAB „Jotema“ – 118 fiz. vnt. (863,44 Eur) 

■ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 67 fiz. vnt. (509,28 Eur) 

■ UAB „Barzda“ – 10 fiz. vnt. (102,66 Eur) 

■ Knygų autoriai – 25 fiz. vnt. (175 Eur). 

 

Iš viso biblioteka 2016 m. fondą papildė 12 887 fiz. vnt. 1807 pav. dokumentais. 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 398 fiz. vnt. Daugiausiai savo fondus papildė Eržvilko (704 

egz.), Skirsnemunės (717 egz.), Veliuonos (763 egz.) ir Vadžgirio (568 egz.) filialai. Šiuos gavimo 

rezultatus pagerino skaitytojų dovanotos knygos. 

Naujai gautų dokumentų procentas fonde - 5,3 (2015 m. – 5,1 %); 

■  Viešoji biblioteka – 5,4 (2015 m. – 6,1 %) ; 

■  Smalininkų m. filialas – 3,2 (2015 m. – 4 %); 

■  Kaimo filialuose – 5,5 (2015 m. – 4,9 %). 

 

Gauta grožinės literatūros 

                                                                                                             Lentelė Nr. 8 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. 

Viešojoje b-koje 1492 983 1351 943 -141 -40 
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Smalininkų m. 259 199 195 158 -64 -41 

Kaimo fil. 3229 704 3423 882 +194 +178 

Iš viso: 4980 1003 4969 1069 -11 +66 

 

Gauta šakinės  literatūros 
                                                                                                                                Lentelė Nr. 9 

 2015 m. 2016m. Skirtumas 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. 

Viešojoje b-koje 2184 714 1851 655 -333 -59 

Smalininkų m. 410 52 335 56 -75 +4 

Kaimo fil. 5560 161 5732 292 +172 +131 

Iš viso: 8154 727 7918 738 -236 +11 

 

Per metus gauta periodinių leidinių 
                                                                                                                                       Lentelė Nr. 10 

 2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

Viešoji biblioteka          1418 136 1214 121 

Smalininkų m. filialas 400 47 320 41 

 Kaimo fil.            5616 93 5271 86 

Iš viso: 7434 141 6805 128 

 

                        Per metus gauta prenumeruojamų periodinių leidinių      

                                                                                                                                  Lentelė Nr. 11 

 2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. Pav. 

Viešoji biblioteka          1132 93 872 58 

Smalininkų m. filialas 293 20 244 17 

 Kaimo fil.            4689 47 4617 40 

Iš viso: 6115 93 5850 82 

 

2016 metais Jurbarko rajono savivaldybė laikraščių ir žurnalų prenumeratai skyrė  

15 200 Eur savivaldybės biudžeto lėšų t. y. 1 200 Eur daugiau negu 2015 m. Biblioteka už šias lėšas 

užprenumeravo 82 pavadinimų spaudinius (65 pav. žurnalų ir 17 pav. laikraščių). Kaimo filialams 

buvo užsakyta 40 pav. spaudinių iš jų 7 laikraščiai.  Rajoninis laikraštis „Šviesa“ užsakytas visiems, 

o „Mūsų laikas“ 15 filialų. Taip pat šie laikraščiai po vieną komplektą įtraukiami į kraštotyrinį 

fondą, inventorinami ir paliekami nuolatiniam saugojimui viešosios bibliotekos periodikos 

skaityklos saugykloje.  

Biblioteka ir jos filialai savo fondus papildo ne tik prenumeruojamais periodiniais 

leidiniais, bet ir dovanotais. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas ataskaitiniais metais 

Jurbarko bibliotekai tiekė 41 pavadinimo periodinius leidinius ( 9 pav. laikraščius, 32 pav. 

žurnalus). Taip pat ištisus metus buvo dovanojami „XXI amžius“, „Miškai“, „Žaliasis pasaulis“, 

„Karys“  ir „Rambynas“. 
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                                                                                         Diagrama Nr. 2 

 

 
 

Dovanos. 2016 metais skaitytojai bibliotekai dovanojo 1362 fiz. vnt. 1206 pavadinimų  

knygų. Šis kiekis kiekvienais metais didėja, taip pat, reikia pasidžiaugti, kad dovanojamos 

naujesnės knygos. Tam didžiausią įtaką daro kas metai vykdoma akcija“ Knygų Kalėdos“. Šiais 

metais akcijos metu buvo dovanota 552 fiz. vnt. knygų. Knygos  dovanojamos ištisus metus tiek 

Jurbarko bibliotekai tiek jos filialams. Daugiausiai dovanotų knygų iš skaitytojų sulaukė Veliuonos, 

Vadžgirio, Eržvilko, Baltraitiškės ir Raudonės filialai.  

Į raginimą dovanoti bibliotekoms knygas atsiliepia ne tik gyventojai, bet ir 

visuomeninės organizacijos ar kitos įstaigos, t. y. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

biblioteka, Lietuvos nepriklausomybės signatarų klubas, leidyklos „Naujoji Romuva“ ir „Kauko 

laiptai“, Jurbarko miškų urėdija, Lietuvos Edukologijos universitetas, Lietuvos banko 

Komunikacijos departamentas. Būtina paminėti ir knygų autorius, kurie renginių metu ar savo 

iniciatyva dovanojo savo išleistas knygas: A. Piročkinas, G. Ralienė, D. Kandrotienė, J. 

Galbuogienė, V. Landsbergis, D. Žibaitienė, E. Urbonas, J. Stonys, P Kovas, A. Šikšnius, J. 

Juškaitis, J. Keleras ir kt. 

Lietuvos kultūros tarybos dalinį finansavimą leidybai gavusių projektų išleistus 

leidinius 2016 m. platino UAB „Baltic post“ ir biblioteką pasiekė 281 fiz. vnt. dokumentų už 

2574,13 Eur. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti (EUR) 
                                                                                                                                Lentelė Nr. 12 

 2013 m. 2014 2015 2016 

Kultūros ministerijos 

skirtos lėšos 

0,62 0,63 0,66 0,75 

Savivaldybės skirtos 

lėšos 

0,46 0,47 0,48 0,54 

 Iš viso: 1,08 1,10 1,14 1,29 

 

Dokumentų nurašymas 

 

Per 2016 m. rajono bibliotekose nurašyta 27497 fiz. vnt. 1295 pav. dokumentų, kas 

sudaro 11,4 % viso dokumentų fondo. Laikraščiai ir žurnalai sudarė 34,7 % visų nurašytų 

dokumentų. 
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■ Viešojoje bibliotekoje – 3286 fiz. vnt. 1594 pav. (5,5 %); 

■  Smalininkų m. – 985 fiz. vnt. 207 pav. (6 %); 

■   Kaimo fil. – 23226 fiz. vnt. 851 pav. (14 %). 

 

Dokumentų nurašymo priežastys: 

■ Susidėvėję ir vartotojų sugadinti – 14344 fiz. vnt.  

■ Praradę aktualumą – 13115 fiz. vnt.  

■ Vartotojų prarasti – 13 fiz. vnt.  

                      ■ Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 25 fiz. vnt. 

Bibliotekų fondai sparčiai sensta, todėl nemenka problema dar sovietmečiu sukaupti ir 

dideliu egzempliorių bei dubletų skaičiumi pasižymintys bibliotekų fondai. Gerinant jų sudėtį 

stengiamasi pagal galimybes daryti atranką ir nurašyti susidėvėjusią ar aktualumą praradusią 

literatūrą. Ataskaitiniais metais buvo atlikti keturių filialų fondų patikrinimai -  Juodaičių  

Raudonės, Stakių ir Viešvilės. Šių bibliotekų fondai gana gausūs ir buvo atrinkta nemažai 

nepaklausių, skaitytojų neskaitomų dokumentų, kurių tolesnis saugojimas bibliotekose netikslingas. 

Todėl lyginant su 2015 metais iš Jurbarko bibliotekos fondo buvo nurašyta dvigubai daugiau 

dokumentų.  

Rajono bibliotekų fondo apyvarta (proc.) 

                                                                                                                   Lentelė Nr. 13 

 Bendroji 

apyvarta 

Grožinės lit. 

apyvarta 

Šakinės lit. 

apyvarta 

Viešojoje bibliotekoje 1,0 1,3 0,7 

Smalininkų m. filiale 1,5 1,4 1,5 

Kaimo filialuose 1,1 0,6 2,2 

Iš viso: 1,1 0,8 1,6 

 

VB atsarginis fondas 

 

2017 m. sausio 1 d. atsarginiame fonde yra 4100 fiz. vnt. dokumentų  už 1018,41 Eur.  

 

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Gyventojų skaičius 

 

Rajono gyventojų skaičius pagal paskutinius statistikos duomenis per 2016 m. dar 

sumažėjo 691  gyventoju, nuo 2014 m.  – 1811gyventojų. Pagrindinė priežastis – migracija, bet 

įtakos turi ir didelis mirštamumas, mažas gimstamumas. 

 

Rajono gyventojų skaičius (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                 Lentelė Nr. 13 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 11132 11159 +27 

Smalininkų m. fil. 1410 1368 -42 

Kaimo fil. 16514 15838 -676 

 Iš viso 29056 28365 -691 
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Rajono gyventojų sutelkimo procentas  (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                                  Lentelė Nr. 14 

 2015 m. 2016 m. skirtumas 

Viešoji biblioteka 19,3 20,1 +0,8 

Smalininkų m. fil. 40,3 39,7 -0,6 

Kaimo fil. 31,7 32,3 +0,6 

 Iš viso 27,3 27,8 +0,5 

 

Gyventojų, vartotojų skaičius ir gyventojų sutelkimo procentas (pagal mikrorajonus) 

VB ir filialuose 

                                                                                                                                      Lentelė Nr.15 

Eil.Nr. Biblioteka/filialas Gyventojų skaičius Vartotojų skaičius Gyventojų 

sutelkimo proc. 

2015 m. 2016 m.  2015 m. 2016 m. 2015 

m. 

2016 

m. 

 Viešoji 

biblioteka 

11132 11159 2144 2240 19,3 20,1 

 Smalininkų m.  1410 1368 568 543 40,3 39,7 

1. Armeniškiai 434 430 185 193 42,6 44,9 

2. Baltraitiškė 408 391 230 232 56,4 59,3 

3. Eržvilkas 994 986 388 355 39,0 35,5 

4. Girdžiai 1120 1100 353 300 31,5 27,3 

6. Juodaičiai 322 322 140 143 43,5 44,4 

7. Jurbarkai 1298 1000 257 178 19,8 17,8 

8. Kartupiai 567 452 87 162 15,3 35,8 

9. Klausučiai 1059 1059 331 294 31,2 27,7 

10. Lybiškiai 421 417 133 124 31,6 29,7 

11. Pašaltuonys 387 388 170 164 43,9 42,3 

12. Pauliai 315 270 144 116 45,7 42,9 

13. Pilies I 648 686 304 285 46,9 41,5 

14. Raudonė 885 845 310 160 35,0 18,9 

15. Rotuliai 698 693 187 182 26,8 26,3 

16. Seredžius 883 860 236 258 26,7 30,0 

17. Skirsnemunė 1497 1524 450 437 30,1 28,7 

18. Stakiai 304 235 104 115 34,2 48,9 

19. Šimkaičiai 519 438 267 246 51,1 56,2 

20. Tamošiai 345 330 184 165 53.3 50,0 

21. Vadžgirys 662 644 207 227 31,3 35,2 

22. Veliuona 1170 956 90 346 7,7 36,2 

23. Viešvilė 1150 1110 359 304 31,2 27,4 

24. Žindaičiai 712 702 121 122 17,0 17,4 

 Kaimo filialuose 16514 15838 5237 5108 31,7 

 

32,3 

 Rajone  29056 28365 7949 7891 27,4 27,8 

   -691  -58  +0,4 

 

Prieinamumo koeficientas 
 

Vienai kaimo bibliotekai  2015 m. teko 718 gyventojų, 2016 m. –688.  
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Vartotojų skaičius vienai kaimo bibliotekai mažėja: 2015 m. – 228, 2016 m. – 222 . 

 

                                                                                                                                    Lentelė Nr. 16 

 Vidutinis gyventojų skaičius 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius 

vienai bibliotekai 

2015 m. 2016 m. Skirt. 2015 m. 2016 m. Skirt. 

Viešoji biblioteka 11132 11159 +27 2144 2240  

Smalininkų m. fil. 1410 1368 -42 568 543  

Kaimo fil. 718 688 -30 228 222  

Iš viso 1162 1135 -27 318 316  

 

Vartotojų skaičius 

                                                                                                                                Lentelė Nr.17 

 Vartotojų skaičius 

2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 2144 2240 +96 

Smalininkų m. fil. 568 543 -25 

Kaimo fil. 5237 5108 -126 

Iš viso 7949 7891 -58 

Rajono bibliotekose vartotojų skaičius lyginant su 2015 m. sumažėjo 58: Viešojoje 

bibliotekoje padidėjo 96, Smalininkų filiale sumažėjo 25, kaimo filialuose sumažėjo 126.  

Vartotojų skaičiaus mažėjimui didelę įtaką turėjo gyventojų skaičiaus mažėjimas, 

kuris šiais metais nebuvo toks didelis kaip ankstesniais.   

Daugiausia vartotojų buvo Skirsnemunės filiale – 437 , Eržvilke – 355, Vadžgiryje – 

346, mažiausiai  Stakiuose – 115, Pauliuose – 116, Žindaičiuose – 122.  

Žymiai daugiau užregistruota skaitytojų Veliuonos filiale, pasikeitus darbuotojai. Jei 

2015 m. jų buvo tik 90, tai per 2016 m. sutelkta 346.  Kartupiuose renovavus bibliotekos pastatą, 

sudarytos geresnės sąlygos ir darbuotojui, ir skaitytojams, kurių sutelkta 162 (2015 m. buvo 87). 

Dvylikoje kaimo bibliotekų lankėsi iki 200 vartotojų, šešiose - nuo 200 iki 300, 

keturiose - nuo 300 iki 400, vienoje nuo 400 iki 500. 

 

Vartotojų sudėtis 

 

Iš 2015 m. rajono bibliotekose užregistruotų 7949 vartotojų  5872 buvo suaugusieji 

(73,9 proc.), 2077 vaikų ir moksleivių iki 14 metų (26,1 proc.). 

 

Vartotojų sudėtis (suaugusiųjų) 

                                                                                                                                       Lentelė Nr. 18 

 Darbi- 

ninkai 
% Tarna

u 

tojai 

% Ūkini

nkai, 

versli

nink

ai 

% Pensi 

ninkai 
% Bedar 

biai 
% Kiti % 10-12 

kl. 

moksl. 

Stud. 

% 

VB 167 7,4 357 15,9 41 1,8 211 9,4 293 13,1 253 11,3 478 21,3 

Smali-

ninkų 

m. fil. 

67 12,3 54 9,9 8 1,5 81 14,9 74 13,6 63 11,6 59 10,8 

Kaimo 

fil. 

629 12,3 559 10,9 166 3,2 854 16,7 687 13,4 406 7,9 472 9,2 

Iš viso: 863 10,9 970 12,3 215 2,7 1146 14,5 1054 13,2 722 9,1 1009 12,8 
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Jei 2015 m. didžiausia vartotojų grupė buvo tarnautojai – 17,2 proc. , vyresniųjų klasių 

moksleiviai ir studentai – 15,3 proc. , pensininkai – 14,5 proc., bedarbiai – 12,8 proc.,  tai 2016 m. 

„pirmauja“ pensininkai – 14,5 proc., bedarbiai – 13,2 proc., moksleiviai ir studentai – 12,8 proc. 

Tai – socialiai remtinos grupės. Mažiausia skaitytojų grupė – ūkininkai ir verslininkai, jie sudarė tik 

2,7 proc.   

Apsilankymų skaičius 
 

2016 metais Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vartotojai apsilankė 7706 kartais 

daugiau nei 2015 m.  Iš dalies tai įvyko dėl Bibliotekų metų programos ir suaktyvėjusios bibliotekų 

veiklos. Tik kaimo filialuose šis rodiklis sumažėjo 1241 apsilankymu, bet vidutinis lankomumas čia 

išliko stabilus.  Labai žymiai apsilankymų skaičius ir vidutinis lankomumas išaugo Smalininkų 

filiale.  

                                                                                                                  Lentelė Nr. 19                                                       

 

 
Lankomumas 

 

Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                      Lentelė Nr. 20 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 22,1 23,2 +1,1 

Smalininkų m. fil. 19,8 28,7 +8,9 

Kaimo fil. 14,7 14,8 +0,1 

Iš viso 17,1 18,2 +1,1 

 

Išduotis 

 

             2016 m. rajono bibliotekose išduota 265956 fiz. vnt.  įvairių dokumentų , t.y. 23674 fiz. 

vnt. mažiau nei 2015 m. Skaitytojai pageidauja naujų leidinių, kurių trūksta.  Be to daug 

informacijos ieškoma ir gaunama internetu. 

                                                                                              Lentelė Nr. 21 
 Išduota dok.fiz. vnt. 

2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 61646 57528 -4118 

Smalininkų m. filiale 24656 23917 -739 

Kaimo filialuose 203328 184511 -18817 

Iš viso 289630 265956 -23674 

 
 

 

 

 

 Apsilankymų skaičius 

2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešoji biblioteka 47299 51919 +4620 

Smalininkų m. fil. 11268 15595 +4327 

Kaimo fil. 77235 75994 -1241 

Iš viso 135802 143508 +7706 
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Išduota dokumentų į namus 

 

Pagrindinė bibliotekų teikiama paslauga - dokumentų išduotis į namus. Iš 265956 fiz. vnt. 

dokumentų, kuriais naudojosi rajono bibliotekų vartotojai, 167826 fiz. vnt. išduota į namus, t.y. 

63,1 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje      -   35934 fiz. vnt., 62,5 proc. 

 Smalininkų m. filiale       -   10755 fiz. vnt., 44,9 proc.  

 Kaimo filialuose              -   121137 fiz. vnt., 65,6 proc.  

 

Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) 

 

Bibliotekų vartotojai kai kuriais dokumentais naudojasi vietoje. Tai dažniausiai yra 

periodiniai leidiniai, žinynai, žodynai, enciklopedijos, kraštotyros ir kiti vertingi dokumentai. 2016 

m. vietoje naudota 98130 fiz. vnt., t.y. 36,9 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   - 21594 fiz. vnt., 37,5 proc.  

 Smalininkų m. fil.         - 13162 fiz. vnt., 55,1 proc. 

 Kaimo filialuose            - 63374 fiz. vnt., 34,4 proc. 

Grožinės literatūros išduotis 

 

Grožinė literatūra  sudarė 42,8 proc. nuo visos išduoties (2014 m. – 43,7 proc.).                                                                                                                 

                                                                                                                               Lentelė Nr. 22 

 Išduota grožinės literatūros  

2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešojoje bibliotekoje 35340 57,3 34048 59,2 

Smalininkų m. filiale 13479 54,7 13056 54,6 

Kaimo filialuose 75108 36,9 65932 35,7 

Iš viso 123927 42,8 113036 42,5 

 

Šakinės literatūros išduotis 

 

Šakinės (teminės) literatūros poreikis pastaraisiais metais stabilus – 57,2 proc. 2015 m., 

56,3 proc. - 2014 m., jis iš dalies patenkinamas periodiniais leidiniais.  

                                                                                                                                Lentelė Nr. 23 

 Išduota šakinės literatūros 

2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešojoje bibliotekoje 26306 42,7 23480 40,8 

Smalininkų m. filiale 11177 45,3 10861 45,4 

Kaimo filialuose 128220 63,1 118579 64,3 

Iš viso 165703 57,2 152920 57,5 

 
 

Periodinių leidinių išduotis (bendrame išduotų dokumentų kiekyje) 

 

Periodiniai leidiniai vis dar sudaro pagrindinę skaitytojų lektūros dalį. Iš viso rajono 

bibliotekose per 2015 m. išduota 16113 fiz. vnt. periodinių leidinių, t.y. 56,6 proc.                                                                     
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Lentelė Nr. 24 
 Išduota periodinių leidinių 

2015 m. 2016 m. 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešojoje bibliotekoje 19786 32,1 17270 30,0 

Smalininkų miesto filiale 12128 49,2 9602 40,1 

Kaimo filialuose 131199 64,5 117586 63,7 

Iš viso 163113 56,3 144458 54,3 

 

Skaitomumas 

 

Vidutinio skaitomumo rodiklis šiek tiek padidėjo iš dalies dėl sumažėjusio vartotojų 

skaičiaus.   

                                                                                                                       Lentelė Nr. 25 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 28,8 25,6 -3,2 

Smalininkų m.  filiale 43,4 44,0 +0,6 

Kaimo filialuose 38,8 36,1 -2,7 

Iš viso 36,4 33,7 -2,7 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

Vartotojams rajono bibliotekose skirta 319 vietų, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   - 90; 

 Smalininkų m. filiale     - 9; 

 Kaimo  filialuose          - 220. 

Iš filialų geriausias sąlygas turi Skirsnemunės biblioteka, kur skaitykloje yra net 34 

vietos vartotojams.  

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų vietų skaičius 

Rajono bibliotekose vartotojams įrengta 89 kompiuterizuotos vietos su interneto 

prieiga. Iš jų Viešosios bibliotekos vartotojams skirta  41 kompiuterizuota darbo vieta, Smalininkų 

m. filiale – 2, kaimo filialuose – 46.  

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams  

 

Darbuotojams rajono bibliotekose skirta 52 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto 

prieiga: Viešojoje bibliotekoje – 28, Smalininkų m. filiale – 1, kaimo filialuose - 23. Projekto 

„Bibliotekos pažangai“  metu visuose viešosios interneto prieigos taškuose įrengtos 

kompiuterizuotas darbo vietas bibliotekų darbuotojams. 

 

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos: 

 Viešojoje bibliotekoje – 8 val. – 18 val. , šeštadieniais – 10 val.  – 16 val. 

 Filialuose dirbama įvairiai: 

 pilnu etatu  ir 1,5 etato dirbančiuose   (9 fil.)  8 val. – 17 val., 9 val.  – 18 val. 

 0,75 etato dirbančiuose (3 fil.) 9 val. - 15 val.,9 val. - 16 val. 

 0,5 etato dirbančiuose (11 fil.) 11val. - 15 val., 12 val.  – 16 val., 13 val.  – 17 val.  

 Jungtinę veiklą vykdančiuose filialuose (Skirsnemunės ir Seredžiaus) 8 val. – 17 val. 
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Darbo dienos: 

 Viešojoje bibliotekoje - nuo pirmadienio iki šeštadienio, poilsio diena – sekmadienis; 

 Smalininkų m. filialas - nuo pirmadienio iki šeštadienio, poilsio diena – sekmadienis;  

 Kaimo filialuose – įvairiai: 

šeštadieniais dirba 10 filialų (poilsio dienos - sekmadienis ir pirmadienis); 

šeštadieniais nedirba 14 filialų (poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis); 

 

Tarpbibliotekinis  skolinimas šalies viduje 

 

Šiais metais padidėjo tarpbibliotekinio skolinimosi paklausa šalies viduje. Nors  

dokumentų persiuntimo išlaidos nuolat brangsta, reikalingus dokumentus skaitytojai užsisako. 2016 

m. skaitytojų pageidavimu  išsiųsta 41 užklausa (2015 m. buvo tik 8). Gauta dokumentų – 39; iš jų 

originalų – 29, kopijų –10.  

Knygų užsakymas ir rezervavimas 

 

Nemaža Viešosios bibliotekos paslaugų dalis yra perkelta į virtualią erdvę. Nuotoliniu būdu 

galima naudotis bibliotekos paslaugomis: dokumentų paieška elektroniniame kataloge, leidinių 

užsakymu ir rezervavimu, leidinio išduoties  termino pratęsimu. Vartotojai gali naudotis nuotolinių 

užklausų paslauga „Klausk bibliotekininko“. Nuotoliniu būdu vartotojai užsisakė ir rezervavo, o 

vėliau pasiėmė 584 knygas. 

Knygų grąžinimo įrenginys 

 

Viešosios bibliotekos vartotojams labai patinka Knygų grąžinimo įrenginys – dėžė, įrengta 

pastato išorėje . Skaitytojai joje palieka grąžinamas knygas, kai skuba,  po bibliotekos darbo 

valandų, savaitgaliais ar šventinėmis dienomis. Ypač šia paslauga naudojasi studentai. Per 2016 m. 

tokiu būdu grąžintos 564knygos (2015 m. – 485). 

 

Renginiai 
                                                                                                Lentelė  Nr. 26 

 Renginių skaičius 

Iš viso 

Iš jų Renginių lankytojų skaičius 

Dokum. 

parodų 

Žodinių 

renginių 

 2015 2016 Skirt. 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Skirt. 

Viešojoje 

bibliotekoje 

134 176 +42 72 86 76 90 4263 8598 +4335 

Smalininkų 

m. 

34 36 +2 26 24 8 12 146 211 +65 

Kaimo 

filialuose. 

485 673 +188 297 359 188 314 3511 6974 +3463 

Iš viso 653 885 +232 395 469 258 416 7920 15783 +7863 

 

 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KULTŪROS RENGINIŲ KRONIKA 

Žodiniai renginiai suaugusiesiems ir jaunimui, reikšmingi įvykiai 

Sausio 15 d. Susitikimas su rašytoju kraštiečiu Gasparu Aleksa jo 70-mečio proga. Jaukus vakaras 

kartu su Violeta Šoblinskaite, muzikantėmis Laura Kairiene ir Lina Lukošiene. 
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Violeta Šoblinskaitė Aleksa ir Gasparas Aleksa                          Muzikuoja L. Kairienė ir L. Lukošienė 

  
    Jubiliatą sveikina vicemeras Saulius Lapėnas                        Sveikintojų būryje 

Sausio 29 d. Antano Pociaus sudarytos knygos „Kęstučio apygardos vadai“ sutiktuvės. Dalyvavo 

knygos sudarytojas ir straipsnių autorius A. Pocius, rašytojas kraštietis Eugenijus Ignatavičius, 

muziejininkė dr. Ingrida Jokūbavičienė, prof. Alfonsas Vaišvila. Meninę programą atliko Jurbarko 

kultūros centro Konstantino Glinskio teatro dainavimo studija (vad. R. Šličkutė). 

Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo parengtos knygos 

„Birutė Nedzinskienė“ pristatymas. Dalyvavo ir prisiminimais dalijosi signatarai Birutė Valionytė, 

Kazimieras Uoka, LR AT deputatas Nikolajus Medvedevas, Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos centro direktorė Birutė Burauskaitė, buvę signatarės mokytojai, klasės draugai. 

 
      Birutė Valionytė                                                                      Birutė Burauskaitė  
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       Lilija Jakelaitienė, signatarės klasės draugė                             Nikolajus Medvedevas ir Kazimieras Uoka  

 

 

Vasario 9 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai „varė žiemą iš kiemo“ – šventė Užgavėnes. Ant 

laužo verdama garavo sriuba, siautė persirengėliai, grūmėsi Kanapinis ir Lašininis, sudeginta Morė.  
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Užgavėnių šėlionės bibliotekos kiemelyje 

 

 

Vasario 15 d. Viešojoje bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Lietuva dainose ir posmuose“, 

skirtas Valstybės atkūrimo dienai. 

  
               Skaitymų dalyviai                                                                    Muzikuoja Lina Lukošienė 

   
Dainuojame Lietuvai 

 

Vasario 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  pristatyta  knyga apie Lietuvos 

žmonių kovas už Nepriklausomybę. Dienraštis „Lietuvos žinios“  išleido žurnalisto Aro Lukšo 

straipsnių rinktinę „Laisvės istorijos mozaika“. Į susitikimą su skaitytojais atvyko knygos autorius 

Aras Lukšas ir „Lietuvos žinių“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas. Aras Lukšas yra 

vadinamas geriausiu istorinėmis temomis rašančiu žurnalistu, nuo 2008 metų kiekvieną penktadienį 
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„Lietuvos žiniose“ publikuojantis savo rašinius apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius. Dalis 

šių  straipsnių ir sugulė į pristatomą leidinį. Autorius teigia turįs medžiagos dar ne vienai tokiai 

knygai. Šiame leidinyje pateiktos svarbiausių Lietuvos įvykių nuo 1918  iki 1934 metų apžvalga ir 

priežastys, kurios ne visada randa vietos moksliniuose darbuose ir matomos plika akimi, tačiau yra 

svarbios norint suvokti valstybės raidą. Autorius remiasi Lietuvos ypatingojo ir kitų archyvų 

dokumentais, to meto Europos leidinių publikacijomis bei įvykių liudytojų atsiminimais. Renginio 

dalyviai turėjo galimybę įsigyti knygą, o vieną egzempliorių autorius padovanojo bibliotekai. 

 

  
    Aras Lukšas 

 

Vasario 22 d. Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje jurbarkiečiai rašė Nacionalinį diktantą. 

Susirinko 22 žmonės, kuriems ši akcija yra svarbi pilietiškumo pamoka. 

 

 
                         Rašomas diktantas                                                                              Dalyviai  

 

 

Kovo 1 d. Jurbarko rajono savivaldybėje lankėsi ypatingas svečias – kraštietis, Garbės pilietis, 

profesorius habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas. Dar visai neseniai jis šventė garbingą 85-

erių metų jubiliejų. 
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Pirmasis susitikimas su garbiuoju kraštiečiu įvyko savivaldybės salėje. Profesorius kalbėjo apie 

gimtąją lietuvių kalbą, jos kilmę, skaitė Justino Marcinkevičiaus, Frydricho Bajoraičio, Bernardo 

Brazdžionio ir Janinos Degutytės eiles. Jubiliejaus proga jį pasveikino rajono vadovai, kiti asmenys.  

Antrasis susitikimas su skaitytojais įvyko Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kur 

Arnoldo Piročkino laukė gausus būrys jurbarkiečių, žmonių iš Skirsnemunės, Smalininkų ir 

Viešvilės.  Jubiliatą pristatė ir renginį vedė vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė. Kraštietį 

sveikino Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, Smalininkų filialo 

bibliotekininkės Rūta Ivanauskienė ir Birutė Norkienė, rajono literatų klubo „Švieselė“ prezidentė 

Onutė Čirvinskienė, Tarybos narys Ričardas Juška, A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijos 

direktorius Alvydas Januškevičius, viešvilietis A. Sinkevičius, jurbarkietė Onutė Zaleckienė ir kiti 

skaitytojai.Renginyje dalyvavo kraštiečių klubo Vilniuje prezidentas Romas Dainius. Gerb. 

Arnoldas Piročkinas atsidėkodamas visiems pusantros valandos skaitė labiausiai jam patinkančių 

lietuvių autorių poezijos posmus, nustebinęs nevieną atminties galimybėmis, balso ir išraiškos 

derme. Visi linkėjo profesoriui sveikatos, stiprybės, nuveikti dar daug gerų darbų Tėvynės ir 

Jurbarko krašto labui. 

 

  
   Arnoldas Piročkinas                                                               N. Masiulienė, A. Piročkinas, R. Juška, R. Dainius 

 
A. Piročkinas bibliotekai padovanojo vertingą knygą 

 

Kovo 4 d. Renginys, skirtas paminėti Motiejaus Valančiaus 215 metų gimimo sukaktį. Renginį 

vedė skulptorius Gediminas Radzevičius. Buvo rodomas S. Arnašiaus dokumentinis filmas 

„Vyskupo M. Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“. 
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Gediminas Radzevičius 

 

Kovo 8 d. Bibliotekų metai iškilmingai atidaryti Jurbarko rajone. Skambant trimito muzikai šalia 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato buvo iškelta Bibliotekų metų vėliava. 

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, bibliotekos filialų 

darbuotojai ir kiti svečiai. 

Po vėliavos pakėlimo ceremonijos bibliotekos salėje buvo pristatyta Jurbarko rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos filialų 2015 m. veiklos analizė, kurioje apžvelgtas vartotojų skaičius rajone, 

išduotų spaudinių statistika, įvykę renginiai, darbuotojų kvalifikacija. Analizę pateikė vyriausioji 

metodininkė Lina Lukošienė. 

Bibliotekų metų atidarymo šventė sutapo su dar viena gražia švente – Tarptautine moters diena, 

taigi renginyje dalyvavusios moterys buvo apdovanotos raudonų tulpių žiedais. Kovo 8-osios proga 

moteris pasveikino Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto rektorė Diana Straukienė ir rajono meras 

Skirmantas Mockevičius. 

 

 
Direktorė Nijolė Masiulienė ir meras Skirmantas Mockevičius kelia Bibliotekų metų vėliavą 
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Jurbarko viešosios bibliotekos kolektyvas su meru Skirmantu Mockevičium 

 

 

Kovo 15 d. Etnologo Arvydo Griškaus paskaita „Lietuvos karo lakūnų tradicijos – tai mūsų 

etninė kultūra“. A. Griškaus sūnūs Jovydas ir Sirvydas parengė meninę programą. Nuo vasario 12 

d. bibliotekoje eksponuojama A. Griškaus fotografijų paroda „Sraigtasparnių eskadrilės tradicijos“. 

 

  
A. Griškus su sūnumis  Jovydu ir Sirvydu                     Parodos „Sraigtasparnių eskadrilės tradicijos“ pradžia 

Kovo 21 d. Akcija „Padovanok gerumą“. Viešoji biblioteka prisidėjo prie VšĮ „Jurbarko 

socialinės paslaugos“ paskelbtos akcijos ir paruošė dovanėlių siuntą globojamiems senjorams. 
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             Ruošiamos dovanėlės                                                   Dovanėlės perduodamos Audronei Balčiūnienei  

Kovo 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pavasario šventė „Paukščiai 

grįžta namo“. Šį renginį kasmet organizuoja Jurbarko miškų urėdija. Jis vyksta kaskart vis kitoje 

vietoje. Renginį organizuoti bibliotekoje pasiūlė bibliografė Rasa Miliūnienė. Į šventę susirinko 

jaunieji miško bičiuliai iš Veliuonos, Jurbarko Naujamiesčio, Kidulių, Viešvilės, Gausantiškių 

mokyklų ir „Ąžuoliuko“ darželio-mokyklos „Boružiukų“ grupės. Renginio metu vyko jaunųjų 

miško bičiulių būrelių prisistatymai, viktorina apie paukščius, kurią vaikams parengė 

bibliotekininkės Aldutė Masaitytė ir Lina Maziliauskienė. Vaikus linksmino ir į žaidimus įtraukė 

pasakų personažai Šuo (Lina Lukošienė), Varna (Laima Pernarauskienė), Kiškelis (Lina 

Maziliauskienė) ir Meškėnas Fotografas (Kristina Lukonienė). Bibliotekos parkelyje vyko įvairiausi 

žaidimai: lenktynės, margučių ridenimas, piešimas kreidelėmis ant plytelių. 

Vaikai padarė ir atsivežė ne tik inkilus, kuriuos miškininkai padėjo įkelti į medžius, bet ir 

skulptūras, padarytas iš gamtinių medžiagų. Jos eksponuojamos bibliotekos parkelyje. Gražų inkilą 

bibliotekai padovanojo rajono tarybos narys Daivaras Rybakovas. Visus šventės dalyvius 

bibliotekos darbuotojai pavaišino skania ant laužo virta šiupinine sriuba.  Jurbarko miškų urėdija 

padovanojo bibliotekai devynias knygas apie gamtą. 

    
         Pavasario šventės akimirkos 

 

Balandžio 7 d. Paskaita „Onkologija. Jos priežastys, gydymas ir profilaktika“. Paskaitą skaitė 

Šiaulių natūralios medicinos centro „Vilcacora“ gydytojas natūropatas Tomas Vilūnas. Renginys 

suorganizuotas kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jurbarko rajono filialu. 

Balandžio 8 d. Istorinės atminties ekspedicijų „Kraslagas 12“, „Vorkuta 13“, „Broliai: Lietuva – 

Ukraina 14“  dalyviai pristatė ekspediciją į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Kazachstano stepėse 

„Karlagas 15“, skirtą 70-osioms tremties į Kazchstaną metinėms paminėti. 
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Balandžio 9 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Pabūkime kartu“, 

kurioje dalyvavo Jurbarko krašto literatų klubo „Švieselė“ nariai, literatai iš Tauragės, Elektrėnų, 

Šakių, Vilniaus, Kauno. Renginys skirtas literatų veiklai aktyvinti ir skaitymui skatinti. 

Balandžio 19 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga 

„Gyvenimas, koks jis buvo“ (Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija). Dalyvavo autorė. 

 
Muzikuoja Lina Lukošienė                                    Ramunė Sakalauskaitė ir Lina Lukošienė 

Balandžio 21-29 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko renginiai, skirti nacionalinei Lietuvos 

bibliotekų savaitei „Stipri biblioteka – stipri visuomenė“: 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai prasidėjo vaikų knygos švente „Knyga – tai paslaptis“. 

Balandžio 21 d. bibliotekoje susirinko 4 a ir 4 c klasių mokiniai. Vaikų literatūros skyriaus vedėja  

Aldutė Masaitytė paruošė vaikams viktoriną apie knygas. Šiais metais minimos 400-osios  Viljamo 

Šekspyro mirties metinės, todėl šventę papuošė dvi Renesanso laikų drabužiais apsirengusios 

damos: ledi Laima ir ledi Vilma. 

  
              Vaikų knygos šventės akimirkos 

Balandžio 22 d. Teatralizuotas kvietimas į savaitės renginius. 
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     Kviesliai   mieste                                                      Jurbarko kultūros centre 

Balandžio 22 d. Viljamo Šekspyro kūrinių ištraukas skaitė K. Glinskio teatro aktoriai. Renginį 

muzika pagyvino Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokiniai. 

  
     Skaito K. Glinskio teatro aktoriai                                        Muzikuoja Meno mokyklos auklėtiniai  

  

 

Balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusios Pasaulinės knygos ir autorinių teisių 

dienos minėjime dalyvavo Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė ir  Vadžgirio 

filialo vyresnioji bibliotekininkė  Erika Žievienė, kuriai įteikta Ministro pirmininko Algirdo 

Butkevičiaus padėka ir Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos nominacija 

„Jonvabalis“. Pasveikinti Eriką atėjo ir Seimo narys Bronius Pauža. 
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      E. Žievienės apdovanojimo liudijimai                                Apdovanota E. Žievienė 

  
  Seimo salėje E. Žievienė ir N. Masiulienė                               N. Masiulienė, E. Žievienė ir B. Pauža po ceremonijos  

Balandžio 23 d. Bibliotekoje lankėsi kraštietė poetė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė. Ji skaitė 

savo mokyklinius eilėraščius ir pristatė knygą „Kvėpuoju“. Apie buvusią mokinę kalbėjo mokytoja 

Milda Piliutienė. 

 
Vitalija Pilipauskaitė – Butkienė, Jūratė Korsakaitė, kalba mokytoja Milda Piliutienė 

Balandžio 25d. Pasakojimais apie smetoninę Lietuvą dalinosi Gediminas Kulikauskas ir pristatė 

savo naują knygą „Elektros boikotas”. Istoriką pristatė vyresnioji bibliotekininkė – kraštotyrininkė 

Jūratė Korsakaitė. 
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Jūratė Korsakaitė ir Gediminas Kulikauskas 

Balandžio 26 d. Šiltas ir smagus susitikimas su aktore ir rašytoja Doloresa Kazragyte. Ji pristatė 

savo kūrybą ir suvaidino kelis epizodus. 

   
     Aktorė Doloresa Kazragytė                                                 Lina Lukošienė dėkoja aktorei 

Balandžio 27d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko du renginiai: spektaklis vaikams ir muzikinis 

vakaras.  

Klaipėdos lėlių teatro „Lino lėlės” vaikams padovanojo spektaklį-pamoką „Trys seserys”. 

 
                                          N. Masiulienė, A. Masaitytė, L. Lukošienė su teatro savininkais 

Muzikinio vakaro „Skirk man laiko pasimatymui...“ autorė – dainų kūrėja ir atlikėja Laura 

Remeikienė, kurią pristatė vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė. 
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       Laura Remeikienė                                                                               N. Masiulienė ir L. Lukošienė su atlikėja 

Balandžio 28 d. įvyko susitikimas su kraštiečiu fotografu Vytautu Zinkevičiumi. Jis ne tik pristatė 

fotografijų parodą „Žmonės eina į kalnus”, bet ir pasidalino istorijomis apie savo keliones. 

   
 

 
                                        Vytautas Zinkevičius pristato parodą 

Balandžio 29 d. Teatralizuotas Bibliotekininko dienos, Geriausio metų bibliotekininko paskelbimo 

ir nacionalinės Bibliotekų savaitės uždarymo šventė. Geriausia 2015 m. bibliotekininke paskelbta 

Rasa Miliūnienė, jai įteiktas ir rajono savivaldybės mero S. Mockevičiaus padėkos raštas. 2015 m. ji 

parengė projektą Europos Komisijai, gavo paramą ir organizavo turiningą bei linksmą Europos 
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dienos šventę Jurbarko bendruomenei. Rasos Miliūnienės iniciatyva Viešojoje bibliotekoje jau 

kelinti metai vyksta protmūšiai „Europrotas”  ir „Auksinis protas”. Ji ne tik organizavo žaidimus, 

bet ir  dirbo vertinimo komisijoje bei ieškojo rėmėjų. Rasa Miliūnienė yra profesionali 

bibliotekininkė, įvaldžiusi informacines technologijas, padedanti jas įsisavinti senjorams ir visiems 

norintiems skaitytojams. 

 
        Meras Skirmantas Mockevičius su Rasa Miliūniene, nominuotąja Geriausia metų bibliotekininke 

Padėkos raštais buvo apdovanoti ir kiti bibliotekos darbuotojai: mero padėkos raštu - direktorė 

Nijolė Masiulienė, bibliotekos direktorės N. Masiulienės padėkos raštais - Sigita Baltrušaitienė, 

Erika Undraitienė, Jūratė Korsakaitė, Danguolė Čekienė, Birutė Petraitienė, Lina Maziliauskienė, 

Erika Žievienė, Nijolė Berulienė. 

 
N. Masiulienė įteikia apdovanojimus  

Pamiršti neliko ir bibliotekos partneriai/pagalbininkai: Onutė Čirvinskienė, Vilija Bartusevičienė, 

Jūratė Videikienė, Zita Ambrakaitienė, Jolanta Savickienė, Jurbarko kultūros centras, Jurbarko A. 

Sodeikos meno mokykla. Jonui Brigiui (Raseinių r. savivaldybės Marcelijaus Martinaičio viešosios 
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bibliotekos vyresn. bibliotekininkas) įteikta padėka už meilę Jurbarko kraštui ir jo istorijai bei 

nuolatinę pagalbą ieškant paslėptų krašto istorijos lobių. 

 
                        Padėka raseiniškiui Jonui Brigiui                            Kalba direktorė N. Masiulienė 

Padėkos raštus gavo filialų pagalbininkai: Greta Savodninkaitė, Gabrielė Petrylaitė, Austėja 

Kvedarytė, Birutė Petraitienė, Iveta Juknelytė, Daiva Dobilienė, Aistė Pozingytė, Nijolė 

Ignatavičiūtė, Vytautas Lekutis, Algytė Greičiuvienė ir Salomėja Strumilienė. 

Apdovanoti ir geriausieji bibliotekos suaugusieji skaitytojai: Vytautas Kutkevičius, Lena 

Adomavičienė, Marijona Karpavičienė, Danguolė Kutkevičienė, ir aktyviausi vaikų literatūros 

skyriaus lankytojai: Jurgita Mykolaitytė, Airidas Sutkus, Kamilė ir Rugilė Kazinevičiūtės. 
 

     
Skaito K. Glinskio teatro aktorius Kęstutis Matuzas 
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                  L. Kairienė, L. Lukošienė, L. Pernarauskienė, N. Masiulienė, K. Matuzas, V.Vasiliauskienė 

 

Gegužės 3 d. Europos dienai skirtas renginys. Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą skatinanti 

kampanija „Dalinkis vasara“ Jurbarko bibliotekoje pasakojo susirinkusiam jaunimui, kaip atrasti 

visus atsakymus viename „Žinau viską“ portale ir kur ieškoti konkrečių tarptautinių galimybių. 

Visiems norintiems individualiai buvo teikiamos „gyvosios“ konsultacijos.  

Gegužės 6 d. Susitikimas su kraštiečiu poetu, vertėju, Nacionalinės premijos laureatu Antanu 

Gailiumi. Renginį vedė bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės 

mokyklos mokytojas Saulius Ambrozaitis. Muzikinę programą atliko Antano Sodeikos meno 

mokyklos mokiniai. 

 

Gegužės 9 d. Jurbarko viešosios bibliotekos interneto skaitykloje vyko „Europos egzaminas“, 

kuriame dalyvavo virš 30 žmonių, norėjusių pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą. Į antrąjį 

etapą pateko  Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė. 

 
Aldutė Masaitytė laiko egzaminą 
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Gegužės 20 d. Jurbarko viešosios bibliotekos salėje netilpo žmonės, atėję į susitikimą su Ministru 

Pirmininku Algirdu Butkevičium, Seimo nariu Bronium Pauža, rajono savivaldybės vadovais. 

Premjeras kalbėjo apie visuomenei aktualias problemas, džiaugėsi gražia ir modernia biblioteka. 

 

  
            Svečiai. Kalba meras Skirmantas Mockevičius            Pilnutėlė salė jurbarkiečių 

 

Gegužės 21 d. Jurbarko krašto literatų klubo „Švieselė“ narės Joanos Klimašauskienės knygos 

„Debesų paveikslas“ pristatymas. 

 

Gegužės 24 d.  Jurbarko viešoje bibliotekoje vyko neįgaliųjų literatų popietė „Gegužės burtai“. 

Susirinko literatai iš Kėdainių, Raseinių, Šakių rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Šis renginys vyksta 

jau antrus metus iš eilės. Jį organizuoja Jurbarko neįgaliųjų draugija ir Jurbarko viešoji biblioteka. 

Skirta skaitymui skatinti,  socialiniai atskirčiai mažinti, bendruomeniškumui ugdyti. 

 

Gegužės 25 d. LR Seime paminėti Bibliotekų metai, pagerbti geriausi skaitytojai ir skaitomiausių 

knygų autoriai. Renginio metu apdovanoti du jurbarkiečiai – geriausi bibliotekos skaitytojai: 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos trečiokas Airidas Sutkus ir A. Giedraičio – Giedriaus 

gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartusevičienė. 

 

 
V. Bartusevičienė ir Airidas Sutkus su grupe Jurbarko bibliotekos darbuotojų Seime 
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Birželio 10-11 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos komanda dalyvavo XV-ajame 

Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje Skuodo rajone. Ant Apuolės piliakalnio dvi dienas bibliotekų 

komandos rungėsi sportinėse rungtyse, pristatė savo menines programas, puošė stovyklavietes, 

bendravo ir dalijosi patirtimi.Svečių teisėmis sąskrydyje dalyvavo ir bibliotekininkų komandos iš 

Latvijos ir Ukrainos. 

 
Jurbarkiečių komanda 

 

 
 

 
Sąskrydžio akimirkos 
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Birželio 14 d. Viešojoje bibliotekoje pagerbti Jurbarko rajono moksleiviai, dalyvavę kūrybinių 

darbų konkurse „Lietuvos laisvės gynėjų kova ir jų gyvenimo sąlygos“. 

 

 
 

 
Kalba LPKTS Jurbarko skyriaus pirmininkė Irina Pažereckienė 

 

Birželio 20 d. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos projektas 

„Literatūrinis furšetas su Austėja Landsbergiene“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

 
Austėja Landsbergienė                                                            Daiva Nakrošienė 
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Rugpjūčio 12 d. Jurbarko krašto literatų klubo „Švieselė“ narės Julijos Galbuogienės knygos 

„Rugpjūčio žvaigždė“ pristatymas. Renginį vedė bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė, dainavo jaunoji 

dainininkė Urtė Gineitytė, eilėraščius skaitė „Švieselės“ klubo nariai, autorės dukra Rasa Dilienė. 

Skirsnemunės mėgėjų teatro aktoriai Mindaugas Dilys ir Sonata Paulienė atliko keletą dainų, 

parašytų J. Galbuogienės eilėraščių tekstais.  

 

 
Renginio akimirkos 

 

 

Rugpjūčio 26 d. Jurbarko viešoji biblioteka dirbo iki 23 val. Joje vyko daug renginių, skirtų 

Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarko miestui 405-osioms metinėms. 

Pirmieji parkelyje rinkosi vaikai, jie pūtė muilo burbulus, žaidė, puošė bibliotekos parkelį savo 

dekoruotais sodo žibintais. Liepos - rugpjūčio mėnesiais kiekvieną ketvirtadienį vaikai rinkosi į 

žaisloteką ir tapė. Per visą šį laiką vaikai dekoravo daugiau kaip šimtą stiklinių sodo žibintų. 

Pasibaigus vaikų popietei, pradėjo rintis kraštiečiai. Džiaugiamės, kad pavyko susitikti ir 

pabendrauti su istoriku Romu Batūra, rašytoju Eugenijumi Ignatavičiumi, geografe Filomena 

Kavoliūte, filosofu Krescencijumi Štoškumi, pedagoge poete Dalia Žibaitiene. Susirinkusius 

kraštiečius sveikino ne tik Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė, bet ir Jurbarko rajono 

savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Seimo narys Bronius Pauža. Kraštiečius kalbino 

rašytojai Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa. Po įdomių pokalbių buvo vaišinama gardžia, ant 

laužo virta, šiupinine sriuba. Ją nuo ankstyvos popietės virė bibliotekos darbuotojai. Išvirta ir 

išdalinta net 50 litrų sriubos, kurios užteko visiems renginio dalyviams. 

Koncertavo karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras, kuriam vadovauja kapelmeisteris 

kapitonas Ričardas Kukulskis bei dirigentas kapitonas Remigijus Terminas. Renginyje apsilankė ir 

sveikinimo kalbą pasakė Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Tiek gražios muzikos 

garsai, tiek skanios sriubos kvapas pritraukė nemažai žmonių. 

Po koncerto rašytojas Gasparas Aleksa pristatė savo naujausią knygą „Šventojo Akiplėšos 

medžioklė“, kurios pagrindinis veikėjas reali asmenybė, kunigas Juozas Zdebskis. 

Senoviniais kostiumais apsirengusios „Tocco musicale“ muzikantės Laura Matuzaitė - Kairienė ir 

Lina Lukošienė užbaigė dienos renginius ramiu, jaukiu senosios muzikos koncertu. Pritemdytoje 

bibliotekoje švietė tik žvakės, taip atkurdamos renesanso laikų dvasią. Senovinių šokių kolektyvas 

„Saltare Festum“, kuriam vadovauja Irma Svetlauskienė, šoko senovinius šokius pagal „Tocco 

musicale“ atliekamą muziką.  
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Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė                 Seimo narys Bronius Pauža ir bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė 

       

  
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras 

 

  
                 Parke garuoja verdama sriuba                                            Biblioteka sutemus 
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                 Bibliotekoje gyvenimas virė iki 23 val. Šventės pabaigoje – senovinės muzikos ir šokių koncertas 

 

Rugsėjo 1 d. Jurbarko Jaunimo parke vyko mokslo metų pradžios šventė, kurioje dalyvavo ir 

Jurbarko viešoji biblioteka, surengusi  garsinius skaitymus „Knygas skaitantys žmonės gyvena 

ilgiau“.  

  
 

  
 

Rugsėjo 23 d. Jurbarko viešoji biblioteka kartu su Krašto muziejumi ir Kultūros centru organizavo 

75-ųjų Holokausto Lietuvoje metinių paminėjimą. Jurbarko žydų kapinėse parskaityta 100 

nužudytųjų vardų, už kiekvieną iš jų ant kapo padėtas atminimo akmenėlis. 
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Jurbarkiečiai pagerbia holokausto aukas 

 

Rugsėjo 30 d. Tradicinis novelės vakaras Veliuonoje „Veliuonos novelė 2016“. 

Renginio svečiai: Julius Keleras, poetas, fotografas, dramaturgas; Lina Navickaitė, filologė, 

dvisavaitraščio „Nemunas“ stilistė; Ona Jautakė, vaikų rašytoja;  Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, 

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas; Milda Kiaušaitė, Lietuvos rašytojų 

sąjungos Kauno skyriaus referentė; Violeta Šoblinskaitė, rašytoja; Gasparas Aleksa, poetas, 

romanistas. Jie pakviesti  į P. Cvirkos memorialinę sodybą-muziejų. Prie skanaus  muziejaus 

šeimininkės Kristinos Ragaliauskienės kepto kugelio vyko gyvas rašytojų pašnekesys su Jurbarko 

rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

direktore Vida Rekešiene, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoju 

Viktoru Ganusausku. 

Po pietų rašytojai ir svečiai dalyvavo mišiose už mirusius rašytojus Veliuonos Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Po jų rašytojai apžiūrėjo naujas Veliuonos bibliotekos patalpas, 

į jas perkeltą Šarūno Šimulyno memorialinę ekspoziciją, aplankė kitus Veliuonos kultūros paveldo 

objektus.  Rašytojų giraitėje Šarūno Šimulyno premijos laureatas pasodino ąžuoliuką.  

17 val. kultūros centre prasidėjo literatūros vakaras  „Veliuonos novelė 2016“. Visus susirinkusius 

sveikino Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė. Ji pristatė 

svečius ir renginio vedėjus – Vidmantą Kiaušą-Elmiškį ir Mildą Kiaušaitę. 

Novelės skaitymus pradėjo veliuoniškė rašytoja  Violeta Šoblinskaitė. Ji  skaitė Šarūno Šimulyno 

novelę iš knygos „Tėvonija“.  Savo kūriniais ar jų ištraukomis dalijosi rašytojai Gasparas Aleksa, 

Julius Keleras, Lina Navickaitė, Ona Jautakė. 

Renginyje dalyvavo LR seimo narė, rašytoja, Veliuonos bibliotekos globėja, Šarūno Šimulyno 

premijos mecenatė Dalia Teišerskytė. Ji skaitė savo eilėraštį, renginio svečiams padovanojo 32 

„Meilės laiškus“ ir Juliui Kelerui įteikė Šarūno Šimulyno premiją, kuri privačia iniciatyva 

Veliuonoje teikiama jau antrą kartą. 

Renginį gražiai papuošė Veliuonos kultūros centro senovinių šokių kolektyvas „Saltare Festum“. 

Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys 

pasveikino laureatą  Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vardu. 

Po renginio susirinkusieji žvakutėmis pažymėtu taku patraukė į naująsias Veliuonos bibliotekos 

patalpas.  

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Nijolei Masiulienei ir Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Antanui Gvildžiui 

perkirpus raudoną kaspiną, į bibliotekos patalpas sugužėjo žmonės. Veliuonos filialo vyresnioji 

bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė naujų patalpų atidarymo proga ne tik gavo daug dovanų, bet ir 

pati apdovanojo bibliotekos globėjus bei talkininkus. 

Naujųjų Veliuonos bibliotekos patalpų atidarymo šventę pagyvino „Mėtų vėjo“ vokalistė Laura 

Slavinskaitė. 
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Svečiai sutinkami prie stogastulpio ties posūkiu į Klangius 

 

 
Su rajono vadovais ir svečiais P. Cvirkos memorialinėje sodyboje 

 
Nijolė Masiulienė padeda Š. Šimulyno premijos laureatui Juliui Kelerui  pasodinti jo ąžuoliuką 

 



 41 

 
Veliuonos kultūros centro salė pilnutėlė. Vyksta novelės vakaras 

 

 
Memorialinė Š. Šimulyno ekspozicija įrengta naujose Veliuonos bibliotekos patalpose 

 

 
Šviesos eitynės iš senųjų į naująsias bibliotekos patalpas 
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Juostelę perkirpo Jurbarko viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė ir savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys 

 

    
Naujosiose Veliuonos bibliotekos patalpose 

 

Spalio 6 d.  Viešojoje bibliotekoje pristatyta Valentinos Šereikienės knyga „Tėvo Stanislovo 

saulė“, skirta Tėvo Stanislovo 10-osioms mirties metinėms. Renginyje dalyvavo autorė ir teologijos 

mokslų daktaras, kunigas Vincentas Tamošauskas, pasidalijęs prisiminimais apie šį dvasininką. 

Parodytas A. Juozaičio ir A. Bugvilionienės filmas „Tėvas Stanislovas: stotis tyloje“. 

 
Kunigas Vincentas Tamošauskas ir knygos autorė Valentina Šereikienė 
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Skaitytojos džiaugiasi autografais 

 

Spalio 7 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta knygos „Tremties vaikai“ 2 dalis. Dalyvavo knygos 

sudarytojai ir „veikėjai“. 

 

Spalio 19 d. Viešojoje bibliotekoje pristatyta naujausia Jurbarko krašto garbės piliečio, habilituoto 

daktaro Arnoldo Piročkino knyga „Lietuvių kalbos savitumas“. Dalyvavo autorius ir humanitarinių 

mokslų daktarė, profesorė Giedrė Čepaitienė. 

 

  
Arnoldas Piročkinas                                                             Giedrė Čepaitienė  

 

 
Kankliuoja Lina Lukošienė 

 

Spalio 20 d. Jurbarko viešoji biblioteka prisijungė prie pirmą kartą Lietuvoje rengiamos vokiečių 

kalbos dienų „O kaip vokiškai?“ iniciatyvos, kurios tikslas buvo parodyti visuomenei vokiečių 

kalbos reikšmę ir naudą įvairiose srityse. Akcijoje aktyviai dalyvavo ir Viešosios bibliotekos 
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filialai. Metų pabaigoje  visos dalyvavusios bibliotekos gavo Vokietijos ambasados Lietuvoje 

padėkas. 

 
 

 

 

Spalio 26 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Izraelio diena Jurbarke“. 

Dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, nepaprastasis ir įgaliotasis 

Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė 

Faina Kukliansky, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, skulptorius Dovydas 

Zundelovičius, Anna ir Gregory Zundelovitch, Izraelio ambasados Lietuvoje atstovės Liana 

Jagniatinskytė ir Anna Maizel.  

Sveikinimo žodžius susirinkusiems pasakė Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Darius 

Auglys ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. 

Renginio metu buvo atidaryta fotografijų paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje“. 

Paroda bus eksponuojama iki lapkričio 9 d. 

Skulptorius Dovydas Zundelovičius pristatė kuriamo paminklo žydų bendruomenės atminimui 

įamžinti Jurbarke projektą ir jo maketą. 

Renginio metu buvo paskelbti ir apdovanoti mokinių piešinių konkurso „Piešiu Jeruzalę“ laureatai 

ir nominantai. Piešinių konkurso komisijos pirmininkė Rasa Grybaitė paskelbė laimėtojus, o 

apdovanojimus jiems įteikė Izraelio valstybės ambasadorius Amir Maimon ir Jurbarko savivaldybės 

meras Skirmantas Mockevičius. Buvo apdovanoti ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai. 

Muzikinėmis programomis renginio nuotaiką skaidrino senovinės muzikos ansamblis „Tocco 

musicale“, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytojų ansamblis, kanklininkės ir šokių 

kolektyvas. 

Visi renginio dalyviai buvo vaišinami žydų kulinarinio paveldo skanumynais, kuriuos gamino 

Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojos Lina Lukošienė, Laima Pernarauskienė, Jūratė 

Korsakaitė  ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Nijolė 

Paulikienė. 
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Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon ir Liana Jagniatinskytė 

  
    Kalba klebonas Darius Auglys                                        Kalba Jurbarko savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

  
 Svečiai ir žiūrovai                                                                  Piešinių konkurso komisijos pirmininkė Rasa Grybaitė 

 

 
Koncertuoja A. Sodeikos meno mokyklos kanklininkių ansamblis 
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         Mokytojų ansamblis                                                              „Tocco musicale“ 

  
Žydiškus skanumynus gamino bibliotekininkės ir socialinė pedagogė Nijolė Paulikienė 

 

Lapkričio 4 d.  TV3 „Išsipildymo akcijos“ iniciatyva „Pyragų diena“ Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje. Ši TV3 iniciatyva Jurbarko bibliotekoje palaikoma ir vyko jau antrą kartą. Visą dieną 

skaitytojai buvo kviečiami paragauti bibliotekininkių keptų pyragų ir paaukoti  lėšų sunkiai 

sergantiems Lietuvos vaikams gydyti. Improvizuotą koncertą akcijos dalyviams surengė A. 

Sodeikos meno mokyklos svečiai iš Kroatijos – muzikos mokytojai Dario Teskera (trimitas) ir 

Mario Perestegi (pianinas). Pyragų stalas buvo gausus ir jurbarkiečiai noriai lankėsi bei aukojo. Iš 

viso surinkta 161,50 eurų, pinigai išsiųsti į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą. TV3 generalinė direktorė 

Laura Blaževičiūtė Jurbarko viešajai bibliotekai atsiuntė padėkos raštą už prisijungimą prie akcijos. 

 

 
„Šeimininkės“ bibliotekininkės kviečia užeiti, skanauti ir aukoti 
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  Pirmieji lankytojai                              Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys tarp „šeimininkių“ 

 
Svečių iš Kroatijos koncertas 

 
Viešosios bibliotekos bendruomenės žmonės – akcijos iniciatoriai ir vykdytojai 

 

Lapkričio 4 d. Kraštiečio rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus knygos „Baltieji stulpai“ pristatymas. 

Dalyvavo lituanistas Antanas Pocius. Ištraukas iš knygos skaitė Konstantino Glinskio teatro 

aktorius Mindaugas Balčaitis, muzikavo Lina Lukošienė. 
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    E. Ignatavičius ir A. Pocius                                                 N. Masiulienė priima A. Pociaus dovaną – vertingą knygą 

 

Lapkričio 18 d.  Susitikimas su Jurbarko viešosios bibliotekos globėju rašytoju Eugenijumi 

Remigijumi Baltrušaičiu. Ištraukas iš romano „Vilko vaikai“ skaitė mokytojas Saulius 

Ambrazaitis, atskleidęs skaitytojams autoriaus kalbos sklandumą, pasakojimo šmaikštumą. 

 

  
                Renginio vedėja Jūratė Korsakaitė                               Rašytojas Eugenijus Remigijus Baltrušaitis 

 

  
                                 Skaitovas Saulius Ambrazaitis                  Apdovanotas bibliotekos globėjas 

 

Lapkričio 18 d. Viešosios bibliotekos interneto skaitykloje vyko programavimo pamoka  Coder 

dojo. 44 mokiniai susitiko su profesionaliais programuotojais ir išmoko pirmąsias programavimo 

pamokas. 
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Lapkričio 19 d.  Dariaus Rekio naujausios poezijos knygos „Pražydusios klumpės pristatymas ir 

jurbarkietės literatės Gintautos Kievišienės tapybos darbų parodos atidarymas. Renginį vedė ir 

„kūrybinę provokaciją“ organizavo Viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė. 

Ji taip pat atliko ir muzikinę improvizaciją, skirtą abiems kūrėjams.  

 

  
                                                                   Renginio akimirkos 

 
Gintauta Kievišienė ir Darius Rekis 

 

 

Lapkričio 26 d. Tradicinė Jurbarko krašto literatų šventė „Poezijos rudenėlis 2016“. Pristatytas 

aštuntasis Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ almanachas „Atsigerk iš versmės“, kuriame 

publikuojama keturiolikos autorių kūryba. Renginį vedė Skaitytojų skyriaus vedėja Elena Danutė 

Kėžinaitienė ir vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė. Jos pristatė literatus ir jų kūrybą, o 

autoriai skaitė savo kūrinius. Akordeonu grojo ir visus džiugino klubo narė Lilija Jonikienė. 

 

Gruodžio 2 d.  Susitikimas su aktore Nijole Narmontaite ir kapitonu Pauliumi Kovu. Aktorė 

pristatė keturias savo knygas apie aktorių ir kitų žymių žmonių gyvenimą, dainavo, vaidino 

etiudus.P. Kovas pristatė savo knygą „Gyvenimas audroje“ -  apie kelionę jachta aplink pasaulį. 
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      Nijolė Narmontaitė ir Paulius Kovas prie bibliotekos           Salėje netilpo žiūrovai 

 

    
       Paulius Kovas                                                                         Nijolė Narmontaitė  

 

Gruodžio 10 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Jurbarko rajono literatų klubo "Švieselė" 

nario Jono Girdzijausko knyga „Paskutinė stotelė“. Tai jau ketvirtoji literato išleista knyga. 

Renginį vedė skaitytojų skyriaus vedėja Elena Danutė Kėžinaitienė. Dalyvavo Eržvilko seniūnijos 

seniūnas Gintaras Kasputis, grojo ansamblis „Eržvilko bandonija“. 
 

Nuo lapkričio 14 d.  iki 2017 m. sausio 6 d. vyko akcija „Knygų Kalėdos“. Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje ir jos filialuose vyko įvairūs renginiai, buvo kviečiama prisijungti prie akcijos ir 

dovanoti naujas knygas bibliotekoms. Per šį laikotarpį Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams 

buvo padovanotos 552 knygos. Tokie rezultatai nustebino ir nudžiugino visus. Daugiausiai knygų 

buvo padovanota Eržvilko, Veliuonos ir Vadžgirio filialams. 114 žmonių ir 3 organizacijos 

prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir Jurbarko viešajai bibliotekai bei jos filialams 

padovanojo naujas knygas. 

 

Gruodžio 20 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje nuleista Bibliotekų metų vėliava ir įvyko vienas iš 

„Knygų Kalėdų“ renginių „Knyga, pakeitusi mano gyvenimą“. 

Lietuvos Respublikos Seimas 2016-uosius buvo paskelbęs Bibliotekų metais. Vėliavą, skelbiančią 

Bibliotekų metus,  prie Jurbarko viešosios bibliotekos kovo 8 d. iškėlė bibliotekos direktorė Nijolė 

Masiulienė su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi. Gruodžio 20 d. vakarą 

vėliava buvo nuleista, o šventiniu vakaru „Knyga, pakeitusi mano gyvenimą" užbaigtas Bibliotekų 

metų renginių ciklas. 

Visą dieną bibliotekoje buvo galima susipažinti su elektroninėmis skaityklėmis, eksponuota knygų, 

parašytų Brailio raštu, paroda, veikė kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose buvo gaminami mediniai 
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kalėdiniai žaisliukai ir atvirutės (Vadžgirio filialo projektas „Kūrybos inkubatorius“), šiaudiniai 

sodeliai, buvo galima pamatyti, kaip gaminamas naminis muilas ir pasigrožėti makramė technika 

pagamintais papuošalais. Bibliotekos darbuotojai kvietė pasivaišinti skania ant laužo virta Kalėdine 

knygų sriuba. Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė sakė, kad tai nėra sriuba iš knygų, o 

sriuba vardan knygų. Ja buvo vaišinami visi, kurie bibliotekai padovanojo naujas knygas ir 

apsilankė bibliotekoje šią šventinę dieną.  
 

 
Geriausias jaunasis skaitytojas Airidas Sutkus dovanoja bibliotekai knygas 

 
 

N. Masiulienė apžvelgė svarbiausius 2016 m. renginius, paminėjusi, kad išsamesnę apžvalgą 

pateiks kitų metų pradžioje. 

Savo mintimis apie knygas, kurios keičia gyvenimus, dalijosi Jurbarko rajono savivaldybės mero 

pavaduotojas Saulius Lapėnas, Jaunimo reikalų koordinatorė Rasida Kalinauskienė, Tarybos nariai 

Stasys Makūnas ir Darius Virvilas, Viešosios bibliotekos „Knygių“ klubo narė Nijolė Norkienė. 

Sveikinimo žodį tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Jis taip pat 

pasidalino įspūdžiais apie knygas, kurios jį emociškai labiausiai paveikė. 

Tarybos narė ir Seimo nario Ričardo Juškos padėjėja Liudmila Norkaitienė pasidžiaugė, kad 

visdėlto  yra nemažai žmonių, kurie skaito knygas. Ji perdavė Seimo nario šventinius palinkėjimus. 

Eiles apie knygas skaitė Jurbarko kultūros centro režisierius Kęstutis Matuzas ir Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazijos mokinės Monika Masaitytė ir Gintarė Stanevičiūtė. 

Bardai Saulius Lapėnas ir Rolandas Kulikauskas visus nudžiugino gitaros garsais ir dainomis. Kūnu 

bėgo šiurpuliai klausantis Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos trečiokės Ievos Sapronaitytės 

dainavimo. 

Netikėtai pasirodęs Kalėdų senelis apdovanojo visus šventės dalyvius dovanėlėmis. 
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Direktorė Nijolė Masiulienė kalba ir priima dovanas iš mero Skirmanto Mockevičiaus ir Rasidos Kalinauskienės rankų 

  
          Bardas Saulius Lapėnas                                                               Bardas Rolandas Kulikauskas  

 
     R. Kalinauskienė kalba apie knygos vaidmenį                Kalėdų senelio dovanos direktorei N. Masiulienei ir merui   

                                                                                              Skirmantui Mockevičiui               

 
Nijolė Masiulienė ir meras Skirmantas Mockevičius nuleidžia Bibliotekų metų vėliavą 
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Biblioteka pradeda ruoštis dvasingajam Kalėdų metui 

 

 

Vaizdiniai renginiai 

 

Fotografijų, dailės darbų, rankdarbių ir kt. parodos Jurbarko viešojoje bibliotekoje 

 

Vasario 5 d. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenės darbelių iš gamtinės medžiagos 

paroda „Miško pasaka“ . 

 

  
 

 

Vasario 12 d. Etnologo Arvydo Griškaus fotografijų paroda „Sraigtasparnių eskadrilės 

tradicijos“, skirta Lietuvos nepriklausomybės paskelbimui ir atkūrimui paminėti.  
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Kovo 23 d. Viešosios bibliotekos kraštotyros  skaitykloje parengta velykinių margučių ir atvirukų 

paroda „Gražumėlis tų margučių“. 

 

  
 

  
 

Balandžio 21 d. Dokumentinė paroda stenduose „12-asis kilometras“  (1942-1943 metais 

Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai).Parodą pateikė Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė 

mokykla. 

Balandžio 25 d. Šalies moksleivių plakatų paroda – konkursas „Vanduo: vartok ir saugok!“. 

Konkursą rėmė Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo 

centras, UAB „Jurbarko vandenys“. 

Balandžio 28 d. Kraštiečio Vytauto Zinkevičiaus fotografijų paroda „Žmonės eina į kalnus“. 
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Gegužės 27 d. Jurbarko rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių 

konkurso „Rojaus paukščiai“ nugalėtojų paroda. Organizatorius Jurbarko Vytauto Didžiojo 

pagrindinė mokykla. 

Birželio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkurso „Lietuvos laisvės gynėjų kova ir jų gyvenimo sąlygos Jurbarko krašte“ paroda. 

Konkursą organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko filialas, rajono 

ugdymo įstaigų istorijos mokytojų metodinis būrelis. 

Rugpjūčio 11 d. Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario Romualdo Kęstučio Augūno fotografijų 

paroda „Sapnuoju Lietuvą“. Ekspoziciją sudarė fotografijos – pasakojimai apie Lietuvos žmonių 

gyvenimą 1960-2010 metais. 

  
 

Rugpjūčio 11 d. Fotografijų paroda „Dzūkijos moterų gyvenimas“. Parengė Lenkijos Punsko 

srities gyventojos Aleksandra Pojavis ir Lucja Januszko. Nuotraukose – jaunos merginos, 

apsirengusios tautiniais kostiumais, kuriuose ypač pastebimi lietuviškam folklorui būdingi 

ornamentai bei puikūs dekoratyviniai elementai, o fone – Punsko krašto kraštovaizdis. 

 

Rugpjūčio 12 d. Jurbarkiečio tautodailininko Zigmo Morlenco  darbų paroda „Pastelinės tapybos 

paroda“. 
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Rugsėjo 16 d. Jurbarko Švietimo centro Atviros jaunimo erdvės pateikta keliaujanti nuotraukų 

paroda „Pasaulis tavo akimis“. Autoriai nuotraukose vaizduoja jaudinančias, tikras žmonių 

istorijas iš Afrikos, Azijos ir kitų žemės kampelių, kuriuose kasdienybė gerokai skiriasi nuo 

mūsiškės. 

Rugsėjo 22 d. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus Juozo 

Šikšnelio skulptūrų ir fotografijų paroda. 

 

  
 

Spalio 26 d. Jurbarko rajono švietimo įstaigų mokinių piešinių konkurso „Piešiu Jeruzalę“ dalyvių 

paroda. 
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Spalio 27 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų kūrybos darbelių paroda „Kai prabyla 

akmuo“. 

  
 

Lapkričio 17 d. Jurbarko tautodailininkų klubo „Mituva“ darbų paroda. 

 

Lapkričio 19 d. Jurbarkietės Gintautos  Kievišienės tapybos darbų paroda. Autorė – Jurbarko 

Trečiojo amžiaus universiteto dailės fakulteto lankytoja. Ši paroda – kaip ataskaita. 

 

Gruodžio 5 d. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių piešimo darbų 

paroda „Zodiako ženklai pagal Čiurlionį“. 

 

Gruodžio 6 d. Dailininkės ir pasakų vaikams rašytojos Sigutės Ach piešinių paroda. 

 
 

             

 

2016 m. Jurbarko viešosios bibliotekos suaugusiems skaitytojams surengta   apie 60 

literatūrinių ir dokumentinių parodų. 
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„KNYGIŲ“ klubas Jurbarko viešojoje bibliotekoje 

 

           Knyga – pats santūriausias draugas, išmintingiausias patarėjas ir kantriausias mokytojas – 

rašė C. W. Eliotas. Visą mūsų gyvenimą supa knyga. Nuo lopšio laikų mamos, seneliai skaito 

įvairias pasakas, sakmes, pasakėčias. Knyga mūsų niekur nepaleidžia net gilioje senatvėje. Amžių 

amžius knyga yra siejama su išmintimi, vidine ramybe. 

         Bibliotekoje žmonių, skaitančių grožinę literatūrą yra tikrai daug. Skaitomi lietuvių, užsienio 

šalių autorių meilės, psichologiniai, istoriniai romanai, detektyvai, fantastika. Perskaičius knygą, ne 

vienam kyla noras pasidalinti patirtomis emocijomis, mintimis. Tam reikia bendraminčių, su kuriais 

galėtum diskutuoti, išsakyti savo nuomonę bei išklausyti kitų. Skaityklos darbuotojai Sigitai 

Baltrušaitienei kilo mintis įkurti skaitytojų klubą smagiam laiko praleidimui. Taip atsirado 

kvietimas, į kurį atsiliepė 9 bibliotekos lankytojai. Klubas įkurtas 2015 metų spalio devintą dieną. 

Klubo šūkis – „Surask, perskaityk, pasiūlyk!“. Klubo misija – dalytis skaitymo džiaugsmu. 

Laukiami visi, kurie nori pasidalyti perskaitytos knygos įspūdžiais, rekomenduoti pamėgtą knygą, 

pajusti bendrumo dvasią. 

        Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį nuo 15 val. Jurbarko viešosios bibliotekos skaitykloje 

knygų kvapas konkuruoja su pilstomos arbatos aromatu, vyksta karštos diskusijos, skamba juokas, 

iš rankų į rankas keliauja knygų tomeliai – taip susirinkusieji gyvai aptarinėja perskaitytas istorijas. 

Klubo narės – puikios, šviesios, išsilavinusios moterys – senjorės. Jos skaito ir dalyvauja Metų 

knygos rinkimuose, rašo atsiliepimus apie labiausiai patikusias knygas, rekomenduoja kitiems 

paskaityti. 

      Knygų klubo nauda yra neabejotina. Perskaičius knygą, ji apmąstoma, aptariama su draugais ir 

susiejama su gyvenimiška patirtimi. Buvimas tarp bendraamžių ar bendraminčių turi teigiamą 

poveikį – mažina izoliaciją ir vienišumo, atskirtumo jausmą, didina socializaciją ir pasitikėjimą 

savimi. Susitikimo metu reikia išmokti išklausyti kitus, gerbti kito nuomonę, įsisąmoninti požiūrių 

įvairovę – tai moko tolerancijos ir tarpusavio supratimo.  
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ĮDOMESNI FILIALŲ RENGINIAI SUAUGUSIEMS SKAITYTOJAMS 

 

Kaimo filialuose 2016 m. suorganizuota 326 žodiniai renginiai ir 383 parodos. 

 

Armeniškiai  

Vasario 9 d. Užgavėnės – viena smagiausių lietuviškų švenčių. Jau eilę 

metų Armeniškiuose ši šventė švenčiama, po kaimą vaikšto „čigonės su 

čigoniukais“, „ubagai“, „daktarai“ ir kitokių persirengėlių. Dažniausiai jų 

vizitas pradžiugindavęs svečių laukiančius, bet būdavę ir tokių šeimininkų, 

kurie užsirakindavę ar netgi supykdavę. Todėl šiais metais nuspręsta po 

kaimą nebevaikščioti, o užsigavėti bibliotekoje. Nuo pat ryto čia kvepėjo 

blynais ir kava. Visi atėjusieji buvo kviečiami pasivaišinti. Bibliotekoje 

apsilankė „Užgavėnių ubagas“, kuris lankytojams, buvusiems tuo metu 

bibliotekoje, papasakojo apie savo varganą gyvenimą ir kelionę į 

Armeniškių kaimą. Kiek pasėdėjęs, pasivaišinęs, vargšas  „ubagėlis“ išėjo 

toliau  laimės ieškoti...  

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Armeniškių bibliotekoje 

buvo paskelbta akcija „Tegul knygos kvepia kava“. Visi, užsukusieji 

skaityti spaudos į biblioteką, buvo vaišinami kava.  

Tarptautinė „Kaimynų dienos“ iniciatyva Europoje prasidėjusi daugiau nei prieš 10 metų, 

persikėlė ir į Lietuvą. Pabendrauti, įpūsti gyvybės savo aplinkai, savo kaimui nusprendė ir 

Armeniškių bibliotekininkė Aldona Kemzūrienė kartu su kaimo bendruomene, gegužės 28 d. 

surengdami popietę „Kaip laikais, kaimyne?“. Paminėti Kaimynų dienos pakviesti ne tik 

Armeniškių kaimo gyventojai, bet ir kaimynus iš Vosbutų ir Juodaičių. Šventės tikslas – puoselėti 

bendruomeniškumo, draugiškumo jausmą, geriau pažinti tuos, kurie gyvena ne tik šalia, bet ir už 

keleto ar keliolikos kilometrų, pabendrauti, aptarti rūpimus klausimus. Bendros suneštinės vaišės, 

skambios Butkiškės kaimo saviveiklininkų dainos ir puikus Čekiškės suaugusiųjų dramos kolektyvo 

spektaklis, pagal K. Sajos vienaveiksmę komediją „Kepurė dega“, pradžiugino susirinkusiuosius. 

Kartu su kaimynais leidžiamas laikas prabėgo labai greitai ir linksmai. Popiete prasidėjusi šventė, 

baigėsi vėlai vakare, pažadais, kaimynų dieną paminėti kasmet. 

              

Baltraitiškės 

Gegužės mėnesį mamos skarelių paroda „Esi vienintelė“, skirta Motinos dienai, 

sulaukė didžiulio susidomėjimo. Prie skarelių atsirado ir mamų jaunystės fotografijos. Paroda buvo 

patalpinta Baltraitiškės bendruomenės namuose, kurią aplankė šventinio koncerto mamoms 

dalyviai. Parodoje buvo eksponuotos 96 skarelės ir per 50 fotografijų. Aktyviausi talkininkai buvo 

apdovanoti Arūno Užkuraičio karpinių paveikslais. 

 

               
Skarelių ir fotografijų paroda „Esi vienintelė“... 
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Liepos mėnesio pradžioje bibliotekoje vyko susitikimas su bibliotekos globėju J. 

Bardausku – LRT žurnalistu. Renginys buvo skirtas akcijai „Vasara su knyga“. Svečias 

papasakojo apie skaitymo svarbą, ką pats mėgo skaityti vaikystėje, kokia literatūra domisi dabar. 

Įdomiai papasakojo apie savo kelią į televiziją, kokius darbus dirba dabar. Svečias atvežė dovanų - 

keletą didžiulių dėžių knygų. Knygas dovanojo pats ir LRT dirbantys žurnalistai. 112 egz. knygų 

įtraukta į bibliotekos fondą, antra tiek buvo išdalinta skaitytojams ir panaudota kitiems bibliotekos 

poreikiams. 

 

Eržvilkas  

   Spalio 6 d. bibliotekoje vyko jurbarkiškio tautodailininko Zigmo Morlenco tapybos 

pastele darbų parodos atidarymas. Parodai autorius pristatė 28 darbus, paroda eksponuota dvejose 

patalpose – bibliotekoje ir Eržvilko KC parodų salėje. Parodos atidaryme dalyvavęs dailininkas 

susirinkusiems trumpai papasakojo apie savo paveikslus, jų techniką ir  pademonstravo tapymą 

pastele. Švelnių tonų jurbarkiškio dailininko Zigmo Morlenco paveikslai žavėjo daugybę lankytojų 

ir susilaukė didelio populiarumo. 

 

Girdžiai 

    Šiais metais  Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia minėjo 90-ies metų jubiliejų. 

Šia proga rugpjūčio 2-31d. Girdžių biblioteka kartu su kraštotyrininku V. Lekučiu parengė parodą 

,,Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčiai - 90''. Bibliotekos parodos lankytojai galėjo 

susipažinti iš kraštotyrininko V. Lekučio asmeninio archyvo medžiaga apie bažnyčios istorinę 

praeitį. Parodoje galima išvysti 1940m. nuotraukas, religinę spaudą, primicijų ir religinius 

paveikslėlius. Ši paroda sulaukė Jurbarko kabelinės televizijos Balticum filmavimo grupės dėmesio.  

 

Juodaičiai 

                      Balandžio 20 dieną bibliotekoje lankėsi Tauragės VMI specialistė , kuri padėjo 

žmonėms užpildyti deklaracijas ir konsultavo su mokesčiais susijusiais klausimais. Iš viso jos 

paslaugomis  pasinaudojo 30 gyventojų. Jie labai džiaugiasi  šia galimybe. Juodaičiai tolimiausia 

gyvenvietė, nutolusi nuo rajono centro. 

 

Jurbarkai  

Neįgaliųjų dienai paminėti spalio 30 d. vyko popietė bibliotekoje „Ištiesk gerumo 

ranką“. Dalyvavo 6 svečiai, nors buvo kviesta ir daugiau. Ne visi neįgalieji nusiteikę optimistiškai. 

Dauguma be dejonių, be nusiskundimų gyvena ir į viską žiūri šviesiomis spalvomis. Kažkada 

neįgaliųjų renginiai Jurbarkuose buvo linksmesni, net ir šokį linksmą sušokdavo, savo įmantriais 

patiekalais visus vaišindavo. Liko tik gražūs prisiminimai.   

 

Kartupiai  

Vasario 15 d.    Kartupių bibliotekos ir Eržvilko kultūros centro Kartupių skyriaus 

įkurtuvių šventė. Į renovuotą pastatą sukviesti bendruomenės žmonės kartu su atvykusiais 

garbingais svečiais, rajono vadovais džiaugėsi suremontuotu pastatu, pagerėjusiomis darbo 

sąlygomis, atsiradusiomis galimybėmis bendrauti ir puoselėti tradicijas. Padėkota visiems, 

prisidėjusiems prie projekto kūrimo ir įgyvendinimo. 



 61 

 
Juostelę kerpa Eržvilko seniūnas G. Kasputis, meras S. Mockevičius, VB direktorė N. Masiulienė, Seimo narys 

B. Pauža 

  
Naujosios bibliotekos patalpos 

 

  
                                                                                          Salėje vos tipo į šventę atėję kartupiškiai  
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Koncertuoja Jurbarko KC kapela „Santaka“                                               Kultūros darbuotojų padėka B. Paužai 

 

 
Bibliotekos šeimininkė Danguolė Puidokienė 

 

Klausučiai  

Klausučių bibliotekoje susibūręs skaitančių moterų būrelis dalyvavo kūrybinėje 

iniciatyvoje "#skaitau su kava#". Skaitytojos aptarė, kokias knygas skaitys ir vėliau visos kartu 

aptars. 
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Lybiškiai  

Birželio 13 d.  Varlaukio geležinkelio stotyje vyko atminimo valanda, skirta Gedulo 

ir Vilties dienai. Renginyje dalyvavo 23  dalyviai, kurie iš žvakučių sudėjo žodį „Lietuva“. Renginį 

organizavo ir vedė bibliotekininkė Laima Keterienė. Kalbėjo buvęs tremtinys J. Brožis,  Eržvilko 

seniūnas G. Kasputis. 

 

Pašaltuonys  

  Užgavėnės „Mes išvysim šaltą žiemą“. Persirengėliai su gera nuotaika aplankė 

vienkiemius, skelbdami žiemos pabaigą, o 15 val. grįžę prie bibliotekos, uždegė užgavėnių laužą. 

Čia vyko linksmosios estafetės, Lašininio ir Kanapinio mūšis bei kitos linksmybės. Šventės dalyviai 

vaišinosi karšta arbata ir šiupiniu. 

 

Pauliai  
   Surengta paskaita „Sveika gyvensena“, kurią skaitė Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė Roberta Abramavičiūtė. Gyventojams buvo pasakojama apie sveiką mitybą, maisto 

derinimą ir kaip būtina kreipti dėmesį į tai, ką mes valgome ir ką perkame prekybos centruose. 

 

Pilies I  

    Rugsėjo 20 d. biblioteka sulaukė ypatingų svečių - į Panemunės pilį atvyko 

studentai iš Vilniaus dailės akademijos, Olandijos, Norvegijos bei Italijos. Kadangi kaime 

biblioteka  likusi vienintelė kultūrinė įstaiga, ši studentų grupė prašė supažindinti su kaimo 

aktualijomis, problemomis, kokiomis individualiomis veiklomis užsiima kaimo gyventojai, prašė 

ypatingų populiariausių maisto receptų. Pokalbio metu paliesta bedarbystė bei emigracija. Svečiai 

domėjosi ir meninę sielą turinčiais kaimo gyventojais. Po pokalbio visi apžiūrinėjo biblioteką, vartė 

knygas. Svečias iš Olandijos paprašė knygos apie renesanso laikų architektūrą. Jo nuostabai, knygą 

bibliotekininkė Danguolė Titliuvienė surado. Nors ir sunkiai, bet jai teko prisiminti vokiečių kalbą. 

 

Rotuliai  

    Vasario 6 d. vyko žiemos išvarymo šventė - Užgavėnės, pavadinta  „Sotus alkano 

neužjaus...“. Tradiciškai į bibliotekos kiemą atriedėjo Virginijaus Urbaičio vairuojamas 

traktoriukas su priekaba, išpuošta, su sostais, tai visi persirengėliai sulipo į atvažiavusią „karietą“, 

na ir prasidėjo ilga kelionė per aplinkinius kaimus... 

 

Seredžius  

   Balandžio 26 d. bibliotekininkės Edita Mačiulienė ir Vilma Kučinskienė organizavo 

susitikimą su žymia lietuvių teatro ir kino aktore Doloresa Kazragyte. Aktorė teatro scenoje sukūrė 

40 vaidmenų. Renginyje aktorė dalijosi mintimis apie aktyvų teatrinį gyvenimą, apie stebuklingą 

laiką, kai degė noru nuo scenos transliuoti žiūrovui tekstą, kad iš kiekvienos bėdos galima pakilti, 

reikia tik atsiremti į tikrąsias gyvenimo vertybes: meilę, ištikimybę, draugystę, padorumą. Aktorė 

serediškius džiugino ištraukomis iš jos knygų, vaidybinėmis scenomis.  

 

Skirsnemunė   

    Sausio 29 d. Skirsnemunės bibliotekoje vyko renginys - paskaita apie artėjančias 

Užgavėnes. Lektorė - Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Baltų 

filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Lina 

Laurinavičiūtė - Petrošienė. Ji – skirsnemunietė, todėl geranoriškai sutiko būti bibliotekos globėja. 

Miestelio bibliotekos lankytojams dovanojo šį renginį ir knygų.  
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Smalininkai  

    Liepos 16 d. Smalininkų miesto biblioteka parke prie Nemuno organizavo šaškių – 

šachmatų turnyrą, skirtą mokytojo Algirdo Gabrielio  Žuko atminimui“. Idėjos autorė - buvusi 

smalininkietė, A. G. Žuko mokinė Irena Girdžiūtė - tapytoja, dailės terapeutė, baigusi Vilniaus 

dailės akademiją. Ji yra ir šios bibliotekos globėja. Renginį vedė Smalininkų seniūnijos seniūno 

pavaduotoja Akvilė Bialoglovytė. Renginį pradėjo L. Meškaitytės pagr. mokyklos 4 kl. mokinė 

Meida Rašimaitė smalininkiečio Antano Čečkausko eilėraščiu apie Smalininkus „Te prabyla 

praeitis“. Klaipėdietis istorikas, habilituotas mokslų daktaras Julius Žukas dalijosi prisiminimais 

apie tėvą ir dėkojo smalininkiečiams, kurie jį prisimena. Per renginį grojo Valdo Žemaičio 

vadovaujama kapela „Smalinė“, meninį pasirodymą padovanojo mimė iš Vilniaus Silvijana 

Bilskytė. Bibliotekoje buvo eksponuojama paroda, skirta mokytojo A. G. Žuko atminimui. 

Turnyre dalyvavo 20 dalyvių:  šachmatininkų – 14, šaškininkų - 6. Šachmatininkų 

turnyre teisėjavo mokytoja Jolita Štrimienė, o šaškių – Irena Girdžiūtė. Padėkos įteiktos visiems 

žaidėjams. Smalininkų seniūnijos prizai atiteko vyriausiems turnyro dalyviams - Eleonorai 

Krestinai Girdžiuvienei ir Bronislavui Raliui bei jauniausioms - Viltei Kazlauskaitei ir Augustei 

Pranskaitytei. Šachmatų rungtyje nugalėjo Marius Gurklys, prie šaškių lentos geriausiai sekėsi 

Vytautui Norkui. Pagrindinius prizus - savo tapytus paveikslus - turnyro nugalėtojams įsteigė I. 

Girdžiūtė. Prizų autorė juos įteikė pirmas vietas užėmusiems M. Gurkliui ir V. Norkui. 

 

Šimkaičiai  

    Bibliotekos lankytojai visada buvo informuojami apie tiesiogines transliacijas, kurias 

galima stebėti bibliotekoje. Vasario 8-13 dienomis Lietuvoje vyko Saugesnio interneto savaitei 

skirti renginiai. Vasario 9 dieną bibliotekoje buvo galima stebėti tiesioginę transliaciją  „Aš už 

geresnį internetą“.  

 

Tamošiai  

    Spalio 12 d. Tamošių kaime vyko bendras bibliotekos ir Veliuonos kultūros centro 

edukacinis renginys „Tautiniai raštai karpiniuose“. Moterų klubas pirmą kartą sulaukė tokio 

gausaus ir gražaus svečių būrio – ansamblio „Veliuonietis“ vokalo grupės.  

 

Vadžgirys    

Vasario 4 d. „Atverkime naujai duris“– bibliotekos atidarymo šventė. Vadžgirio 

miestelio biblioteka prisipildė šventinio šurmulio – po ilgų ir kuklių bibliotekos gyvavimo metų 

dviejuose mažučiuose kambarėliuose duris pagaliau atvėrė renovuotos, šiltos, šviesios ir erdvios 

bibliotekos patalpos. Ypatingo džiaugsmo naujam bibliotekos darbui suteikė vadžgiriškių 

verslininkų ir privačių žmonių suaukotos lėšos naujiems, specialiai šiai bibliotekai suprojektuotiems 

baldams. Šventės metu vadžgiriečiai ir svečiai sveikino bibliotekininkę Eriką Žievienę su 

įkurtuvėmis, dovanojo gėles patalpoms papuošti. Savo ruožtu Erika kartu su Jurbarko viešosios 

bibliotekos direktore Nijole Masiuliene padėkojo visiems rėmėjams ir pagalbininkams. Erikos 

Žievienės suburto vaikų lėlių teatro grupė parodė pirmąjį savo spektaklį „Tinginių šalis“. 
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Naujosios bibliotekos patalpos 

 

     
                                                                                 Vaikų kampelis jau užimtas 

 

  
Padėkos rėmėjams 

 

Veliuona 

    Gegužės 29 d. VB Veliuonos filialas kartu su Veliuonos kultūros centru surengė 

,,Mažąjį poezijos pavasarėlį“, kuriame savo kūrybą pristatė Veliuonos literatai, o primirštų poetų 

kūrinius skaitė Violeta Šoblinskaitė, Jolanta Mašiotienė, Liucija Pranaitienė, Gasparas Aleksa ir kt. 

Skaitymai vyko sekmadienį po šv. Mišių Veliuonos bažnyčioje, prie staliukų su suneštinėmis 

vaišėmis. 
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Viešvilė  
    2016 m. vyko gražūs kūrybiniai pasimatymai su kraštiečiais kūrėjais: „Poezijos 

pasaulyje“ – susitikimas su eilių rašytoja Danute Daugirdiene, jos 75 metų sukakčiai paminėti; 

Viešvilės invalidų namuose gyvenusio Kęstučio Ancutos knygos „Katės akis“ aptarimas; 

susitikimas su poetu, kraštiečiu Jonu Endrijaičiu ir jo knygos „Meilės subrandinti“ pristatymas. 

 

Žindaičiai  

    Lapkričio mėn. 6 d. Žindaičių kaimas nuo pat ryto pakvipo pyragais, nes dauguma 

kaimo šeimininkių kepė pyragus ir dar su šiltais ir kvepiančiais rinkosi į popietę, skirtą Pyrago 

dienai „Pakvipo kaimas pyragais“. Į popietę atskubėjo ir Smalininkų bendruomenės  gaspadinės 

su savo keptomis bandelėmis ir karšta cikorijos šaknies kava. Šeimininkės ne tik ragavo viena kitos 

skanumynus, bet ir dalijosi receptais, pyragų kepimo paslaptimis. Nors už lango tą dieną jau ir 

sniegas žėrėjo, bet popietėje buvo šilta ir jauku. 

 

 

Atlygintinos (atsitiktinės) paslaugos 

 

Atlygintinų (atsitiktinių) paslaugų kainos patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-276.  Šiuo sprendimu nustatyta, kad bibliotekos patalpos 

gali būti suteikiamos nemokamai Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, viešosioms, 

biudžetinėms įstaigoms, kurių vienas iš steigėjų ar savininkų yra valstybė ar savivaldybė, ir 

nevyriausybinėms organizacijoms, pasirašiusioms su biblioteka bendradarbiavimo sutartis 

oeganizuoti renginius, susijusius su bibliotekos nuostatuose apibrėžta veikla. Tokių naudotojų per 

metus buvo daug, todėl lėšų už patalpų nuomą sukaupta nedaug. 

Už patalpų nuomą per 2016 m. gauta  616 Eur (2015 m. - 556 Eur.) 

Už kitas paslaugas iš viso – 1051 Eur (2015 m. – 821,21 Eur): 

- Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas – 556,5 Eur; 

- Skaitytojų pažymėjimai – 319 Eur; 

- Delspinigiai - 69 Eur; 

- TBA paslaugos – 13 Eur; 

- Kt. paslaugos -  93,5 Eur. 

 Viešojoje bibliotekoje – 876 Eur;  

 Filialuose – 175 Eur; 

 Iš viso: 1051 Eur. 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, viešieji ryšiai 

 

Pastaraisiais metais viešųjų bibliotekų įvaizdis visuomenėje ryškiai pasikeitė į gerąją 

pusę. Dauguma žmonių pamatė ir įsitikino, kad jos nėra tik spaudinių kaupimo ir išdavimo vieta, 

bet kultūros, laisvalaikio, bendravimo vieta, teikianti daug šiuolaikiškų paslaugų. Šį požiūrį iš dalies 

pakeitė didelis dėmesys bibliotekų veiklos viešinimui, ryšiams su visuomene ir žiniasklaida. 

Palaikydamos glaudžius ryšius su aplinka, bibliotekos užsitikrina savivaldybės,  svarbių asmenų, 

įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų palaikymą bei paramą.  

Pertvarkius vidinę Viešosios bibliotekos struktūrą, įvesta nauja pareigybė – vyresnysis 

bibliotekininkas viešiesiems ryšiams. Šis darbuotojas rūpinasi bibliotekos įvykių ir renginių 

fiksavimu, reklama, sklaida žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse ir socialiniuose 

tinkluose. Šių priemonių veiksmingumas akivaizdus – renginiai sulaukia daug daugiau lankytojų, 
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gaunamas atgalinis ryšys – atsiliepimai. Žiniasklaidos priemonių atstovai dažni renginių lankytojai, 

ateina nekviečiami, radę informaciją internete. 

Apie bibliotekas dažniausiai rašo vietinių spaudos leidinių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ 

redakcijų darbuotojai, filmuoja, reportažus ir interviu rodo TV Balticum vietos padalinio 

darbuotojai. 

Mėnesio kultūros renginių planai yra publikuojami Jurbarko rajono savivaldybės ir 

Viešosios bibliotekos tinklapiuose. Nuo 2015 m. pavasario sukurta Jurbarko viešosios bibliotekos 

paskyra socialiniame tinklapyje Facebook. Čia talpinama naujausių renginių ir įvykių reklama, 

anonsai. Žiniasklaidos atstovai naudojasi šia informacija ir pasirenka, kokį renginį aplankyti bei 

plačiau aprašyti spaudoje. 

 Anonsuojant renginius ir paslaugas naudojamos įvairios reklamos priemonės: afišos, 

platinamos mokyklose, Jurbarko kultūros centro, kituose mieste esančiuose reklamos stenduose, 

lankstinukai, skrajutės, dalinamos skaitytojams kviečiant asmeniškai, skelbiama savivaldybės ir 

Viešosios bibliotekos tinklapiuose, socialiniame tinkle Facebook, nuolatiniams lankytojams 

pranešama elektroniniu paštu ar telefonu. 

Per 2016 m. užfiksuotos 62 publikacijos rajono spaudos leidinyje „Šviesa“, 21 -  

„Mūsų laikas“ , 3 – „Ūkininko patarėjas“, 10 - įvairiuose interneto tinklapiuose, 188 pozicijos  

oficialiame Jurbarko viešosios bibliotekos tinklapyje, Balticum televizijos regioninių žinių laidose 

23 reportažai, socialinio tinklo Facebook bibliotekos paskyroje  - 429 pozicijos (skelbimai, 

kvietimai, žinutės, renginių aprašymai su nuotraukomis).  

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

Kraštotyros veikla 

 

Pagrindinės kraštotyros veiklos kryptys yra  informacijos apie Jurbarko kraštą 

rinkimas bei dokumentų įvairiose laikmenose apie kraštą ir kraštiečius kaupimas bei saugojimas, 

analizinių bibliografinių įrašų rengimas ir siuntimas į nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

duomenų bazę (NBDB), kraštotyros kartotekų pildymas, projektų ir kraštotyros darbų rengimas, 

ryšių su kraštiečiais palaikymas, vaizdinių bei žodinių renginių organizavimas. 

 

Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas 

 kraštotyros fondo dydis - 1675 fiz. vnt. 

 per metus fondas pasipildė   102 fiz. vnt. 

 atsakyta į kraštotyrines užklausas - 83 

 kraštotyros kartoteka papildyta aprašais - 123 

 per metus parengta teminių aplankų - 22 

Kraštotyros fondą gana gausiai papildė dovanos. Dovanojo autoriai, su kuriais tenka 

artimiau bendrauti arba kai bibliotekoje vyksta naujų knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais. 

Naujai išleistas savo knygas bibliotekos fondui visada padovanoja „Švieselės“ literatai. Šiemet savo 

knygą „Rugpjūčio žvaigždė“ padovanojo skirsnemuniškė Julija Galbuogienė, Joana Klimašauskienė 

– „Pažvelk į debesų paveikslą“, Jonas Girdzijauskas  - „Paskutinė stotelė“. Paštu savo knygą 

atsiuntė Jonas Strelčiūnas iš Kėdainių. Dalia Žibaitienė padovanojo 4 savo knygas, po vieną – 

viešvilietė Irena Foktienė, Jonas Juškaitis. Algirdas Sinkevičius atnešė Dalijos Kiliesienės knygą 

„Ištverti gyvenimą“, Vitalija Pilipauskaitė Butkienė dovanojo 19 knygų (nekraštotyrinių). 

Smalininkietis Justinas Stonys, Senovinės technikos muziejaus savininkas, išleidęs knygą 

„Materialinės kultūros paveldas ir jo ištakos“, Viešajai bibliotekai ir visiems jos filialams 

padovanojo po 1 egz.  Atrinkusi iš savo bibliotekos, knygų tremties tematika padovanojo 

jurbarkietė, buvusi tremtinė, Janina Staugaitienė. Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialas 

dovanojo CD „Muzikos spalvos“, kurioje yra ir Rotulių kaime gimusio Egidijaus Dvylaičio sūnaus 
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Mindaugo atliekamos muzikos įrašų. Krūvelė kraštotyrinio pobūdžio knygų (26 egz.) atsirinkta iš 

skaitytojų dovanojamų knygų lentynos.  

Žmonės dovanoja ir kitų kraštotyrinio pobūdžio darbų: Raseinių bibliografas Jonas 

Brigys atsiuntė 5 archyvinių dokumentų bylas. Literatas V. Čyžas nuolat atneša Šiauliuose 

leidžiamą laikraštį „Atolankos“. Nukopijuojami iš kitų bibliotekų ar iš žmonių parodoms 

pasiskolinti leidiniai ir straipsniai. Be to, fondą papildė atvirukai, laiškai, lankstinukai, skrajutės, 

eilėraščiai, kvietimai ir kt. 

 Kraštotyros fondas papildytas 22 naujais teminės medžiagos segtuvais:  

G.  Aleksos biografija, G.  Aleksos kūryba, G.  Aleksos kūrybos kritika, „Jurbarko raj. kultūros 

centrai“, „Blaivybė Jurbarko krašte“, „Vertėjai“, „G. Kulikauskas“, „Jurbarko rajono ūkininkai“, 

„A. Stempužienė“,  „Bajoras Antanas Gelgaudas - 1831 m. sukilimo vadas“ , „Memorialinis V. 

Grybo muziejus“,  „Jurbarko A. Sodeikos meno mokykla“, „Jurbarko mokytojų kursai“, „Jurbarko 

vaikų darželiai“, „ Jurbarko miesto jubiliejai“, „Jurbarko rajono savivaldybė“, „Jurgenburgas“, „E. 

R. Baltrušaičio kūryba“, „P. Jonikio eilėraščiai“, „Mokytojas J. Pavalkis“, „Poetė Vitalija 

Pilipauskaitė Butkienė“, 12 bibliotekininkių kraštotyros darbų. 

Jurbarko rajono savivaldybės etnokultūros specialistė Regina Kliukienė, išeidama iš 

darbo savivaldybėje, sukauptą kraštotyros fondą – 500 darbų – perdavė į Viešosios bibliotekos 

kraštotyros fondą.  

  

Ryšiai su kraštiečiais : 

Kraštiečiai sveikinami įvairių švenčių progomis: vieni atvirukais, kiti el. paštu, treti ir 

telefonu. Jie t. p. pasveikina. Vyresnioji bibliotekininkė kraštotyrininkė Jūratė Korsakaitė telefonu 

bendravo su  A. Balašaičiu, R. Baltrušaičiu, B. Beniušiene, I. Greičiute, J. Juškaičiu, A. Piročkinu, 

S. Tomoniu jaunesniuoju. Laiškais susirašinėjo su R. Baltrušaičiu, J. Brigiu, V. Butkiene, G. 

Kulikausku, S. Liutkiene, S. Tomoniu, K. Venckuviene.  

  Organizuojant kraštotyrinę veiklą, bendradarbiaujama su Jurbarko krašto muziejumi, 

Kultūros centru, K. Glinskio teatru, A. Sodeikos meno mokykla, A. Giedraičio – Giedriaus 

gimnazija, Vytauto Didžiojo pagrindine mokykla, LASS Jurbarko skyriumi, Kalbos draugija. 

Rugpjūčio 26 d. vyko šventė, skirta Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarkui 405 

metinėms. Viešoji biblioteka organizavo kraštiečių sueigą (plačiau aprašyta skyrelyje „Renginių 

kronika“).  

Spalio 2 d. Jūratė Korsakaitė kartu su savivaldybės delegacija dalyvavo Vilniaus  

jurbarkiškių klubo sueigoje Karininkų ramovėje. Čia vyko dailininkės iš Smalininkų Irenos 

Girdžiūtės parodos atidarymas. J. Korsakaitė tarmiškai pasakiusi kalbą, pasveikino su jubiliejumi 

kalbininką Antaną Balašaitį, bendravo su kraštiečiais E. Ignatavičiumi, V. Girdzijausku, J. Juškaičiu 

ir kt. 

 

Filialų kraštotyros darbas 

 

 2016 m. VB filialuose parengti 28 nauji kraštotyros darbai - bibliotekų metraščiai, 

kronikos ir kt. Įdomesni kraštotyros darbai: vyresn. bibliotekininkės Violetos Puzinienės (Klausučių 

fil.) - „Vienos šeimos gyvenimo aprašymas XIX – XX a.“, Jolantos Jucikaitės (Šimkaičių fil.) -   

„Praeitis ir dabartis“ (apie „Mituvos“ kolūkį). 

  

 

Bibliografinis-informacinis darbas 

 

Šį darbo barą organizuoja ir atlieka vyresnioji bibliografė Rasa Miliūnienė, dirbanti Viešosios 

bibliotekos Interneto skaitykloje. 
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Interneto skaitykloje įrengtos 29 darbo vietos vartotojams. Kompiuteriuose instaliuota 

programinė įranga suteikia galimybes vartotojams naudotis deklaracijų pildymo programa ABBYY 

e Form Filler 2,5, Skype, Microsoft Office programų paketu ir kitomis taikomosiomis 

programomis. Skaitykla didelė, erdvi, atitinkanti visus higienos normų reikalavimus. Įrengta 

vėdinimo sistema, du kondicionieriai. Yra daugiafunkcinis aparatas: atliekamos kopijavimo, 

skenavimo, spausdinimo paslaugos. Šios paslaugos mokamos.  

Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir 

finansines galimybes. Informaciniame fonde komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų 

bibliografija, universalios ir specialios enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, 

vadovai, kartografiniai leidiniai. 2017 m. pradžioje šį fondą sudaro 5246 egz. 2016 m. gauta – 227 

egz., (2015 m. - 248 egz.). Enciklopediniai žodynai ir žinynai kasmet brangsta, todėl ir užsakymai 

ribojami. Nemaža paklausa naujiems teisės kodeksų bei jų komentarų leidiniams, tačiau juos sunku 

sukomplektuoti, nes labai brangūs ir greitai tampa neaktualūs. Interneto skaitykloje kaupiama 

kompiuterijos mokslo literatūra, kompaktinių diskų fondas nuolat papildomas naujais. Veikia 

Europos informacijos centro leidinių bibliotekėlė. 

 Bibliotekoje ir jos prieigose veikia Wi-Fi ryšys, todėl pastebima, kad ne tik bibliotekos 

patalpose, bet ir šalia bibliotekos yra besijungiančių prie interneto. Bibliotekai tai nieko 

nekainuojanti paslauga, o lankytojams papildoma galimybė nešiojamuoju kompiuteriu  ar 

mobiliuoju telefonu prisijungti prie interneto. 

2016 m. skaitykloje užregistruoti 7572 lankytojai (2015 m. – 7731 lank.). Pagrindiniais 

vartotojais išlieka moksleiviai, kurie pirmenybę teikia socialiniams tinklams, el. paštui ir 

žaidimams.  Vyresnieji vartotojai naudojasi el. bankininkyste, moka mokesčius, ieško darbo, domisi 

informacija apie keliones, prekes, grįžę pasisvečiuoti emigrantai bendrauja su likusiais užsienyje 

artimaisiais, vėliau spausdinasi kelionės bilietus išvykimui. Interneto skaitykloje lankosi ir 

užsieniečių, nors nėra vedama tokia apskaita.  

Interneto skaityklos lankytojai - įvairūs. Vieni labiau įgudę dirbti kompiuteriu, kitiems dar 

trūksta žinių, todėl teikiamos konsultacijos. Per metus suteiktos 648 konsultacijos darbo 

kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais, (2015 m. – 719). Konsultacijos teikiamos 

pageidaujamomis konkrečiomis temomis, pavyzdžiui: elektroninis paštas, skype,  facebook, 

dokumentų spausdinimas ir skenavimas, darbas su programomis Power Point ir Picasa,  e-

bankininkystė, ESO el. paslaugos, e-prekyba, e-valdžia, registracija pas gydytojus, paieška 

internete. Konsultacijos paprastai trunka nuo 0,10 min. iki 1-2 val. Vyko ir individualūs mokymai 

(apmokyti individualiai 4 asmenys). 2016 m. 5 kartus Interneto skaitykloje lankėsi vaikai iš 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos vaikų dienos centro. Mokymų ir konsultacijų bendra 

trukmė 156 val. Gyventojams suteiktos individualios konsultacijos, individualūs ir grupiniai 

mokymai registruojami į tam skirtas apskaitos formas. Žinios už kiekvieną praėjusį mėnesį 

perduodamos el. paštu vyriausiajai metodininkei , rengiančiai suvestines ataskaitas.  

Iš bibliotekos tinklalapio www.jurbarko-rvb.lt skaitytojams suteikta prieiga prie bibliotekos 

elektroninio katalogo, duomenų bazių: EBSCO publishing (386 paieškos),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naxos Music Library (0 paieškų), Litlex (149 paieškos). Jomis galima naudotis iš kiekvieno 

bibliotekoje esančio kompiuterio. Iš viso 2016 m. užregistruoti 120335 virtualūs apsilankymai, 

seansų skaičius - 6824. 

 Trims vartotojams suteikta nuotolinė prieiga. Duomenų bazėmis naudojasi nedaug skaitytojų. 

Priežastys įvairios: kalbos barjeras, naudojimosi duomenų bazėmis įgūdžių stoka, mieste liko tik 

viena gimnazija (kitos dvi vidurinės mokyklos performuotos į pagrindines), sumažėjo jaunimo. 

Dažnas vartotojas, bibliotekininkui nurodžius visus paieškos šaltinius, suteikiant prieigą prie 

duomenų bazių,  pasako neturintis laiko ieškoti ir sisteminti medžiagos. Jis pageidauja jau surinktos 

spausdintos informacijos, o dar geriau ją gauti elektroninėmis priemonėmis. 

 2016 m. atsakyta į 65 užklausas elektroninėmis priemonėmis. Bibliotekos tinklapyje veikia 

paslauga „Klausk bibliotekininko“. Gautos 6 užklausos. 2016 m. iš viso gauta 1041 užklausa, 

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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(2015 m. - 21). Atsakyta į 1008, neįvykdytų – 33. Daugelis užklausų neįvykdytos dėl pačių 

skaitytojų kaltės: neteisingai suformuluoto klausimo, klaidingos pavardės ar netikslaus leidinio 

pavadinimo pateikimo. Gauta:  teminių užklausų – 643, faktografinių – 241, adresinių –82 , 

tikslinamųjų- 75. Daugiausia užklausų - tautosakos, etnografijos temomis, apie tautinį kostiumą, 

kalendorines šventes. Vartotojai domėjosi psichologijos, istorijos, verslo vadybos, Europos 

teikiamos paramos, turizmo, darbo su neįgaliaisiais, pedagogikos, statistikos, liaudies medicinos, 

įvairių ligų gydymo klausimais. Skatinant skaitytojų informacinį savarankiškumą mažėja poreikis 

kreiptis pagalbos į bibliotekininkus, todėl užklausų skaičius mažėja. Vartotojai pageidauja naudoti 

kuo daugiau spausdintų šaltinių, mokslinių straipsnių iš periodikos. Tačiau tokių žurnalų mes 

neprenumeruojame. Pateikiame tik šaltinius, visateksčio straipsnio vartotojui tenka vykti ieškoti į 

didesnių miestų bibliotekas. Atsakant į užklausas, naudotasi Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banku (NBDB), ieškota informacijos laisvai prieinamose interneto svetainėse, knygų fonduose ir 

kartotekose. Daugiausiai užklausų pateikė moksleiviai ir studentai. 

Dalyvaujama analizinės bibliografijos duomenų bazės kūrime, aprašomi ir siunčiami 

analiziniai įrašai į NBDB. 2016 m. parengti 769 analiziniai įrašai (2015 m.- 565) iš vietinių 

laikraščių „Šviesa” ir „Mūsų laikas“. Šie įrašai eksportuoti NBDB duomenų bazę.  

Informacinio darbo prioritetas - ugdyti vartotojų įgūdžius naudotis moderniausiomis 

elektroninėmis paslaugomis ir įvairiais kitais šaltiniais informacijai gauti. 

 

Interneto skaitykloje organizuoti renginiai: 

 

Gegužės 3 d. vyko Eurodesk Lietuva mobilumo vasarą skatinanti kampanija 

„Dalinkis vasara“. Į Jurbarką atvykusi Eurodesk komanda renginio metu papasakojo, kaip rasti 

visus atsakymus viename „Žinau viską“ portale ir kur ieškoti konkrečių tarptautinių galimybių. 

Buvo teikiamos gyvosios konsultacijos – visi norintys galėjo užduoti individualius klausimus 

skirtingomis temomis: sezoninis darbas, studijos Europoje, ilgalaikė ir trumpalaikė savanorystė, 

mainų programos ir kt. Dalyvavo 63 žmonės (jaunimas). Renginys skirtas Europos dienai. 

Gegužės 9 d. vyko „Europos egzaminas“, kuriame dalyvavo nemažai žmonių, 

norėjusių pasitikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą. 

Lapkričio 18 d.  vyko  Coder Dojo parodomoji programavimo pamoka.  

 

Interneto skaitykloje surengtos parodos: 

 

Gegužės 3 d. parengta literatūros paroda „Jei dar nežinojai...“ (Europos diena). 

Rugsėjo 26 d. parengta literatūros paroda ,,Kalba mus suveda‘‘ (rugsėjo 26 – oji – 

Europos kalbų diena). 

Lapkričio 24 d. parengta literatūros paroda „Kovok už savo teisę gyventi be smurto“ 

(Lapkričio 25- oji – Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena). 

 

Tiesioginės internetinės transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

ministudijos (atvirkščiai chronologinė seka) 

 

Gruodžio 6 d. Valstybinės ligonių kasos informacinės kampanijos „Vaistus vartok 

atsakingai“ transliacija „Būk protingas, nepermokėk už vaistus“. Transliacijos tikslas - skatinti 

mūsų šalies gyventojus racionaliai vartoti vaistus.  

Lapkričio 29 d. transliacija „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

pataria: šilumos paskirstymas daugiabučiuose namuose - ką vertėtų žinoti “. Pristatyta 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, aktualios Komisijos vykdomos vartotojų 

informavimo bei švietimo priemonės bei iniciatyvos.  
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Lapkričio 15 d. tiesioginė transliacija „Tautiškumo ir pilietiškumo santykis 

Lietuvoje. Kalbėta apie tautiškumą ir pilietiškumą.  

Lapkričio 8 d. surengta vaizdo transliacija tema „Norėtum kurti ir plėsti verslą 

kaime?“ . Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), tiesioginės transliacijos metu pristatė aktualias 

temas, susijusias su paramos administravimu. 

Spalio 11 d. - tiesioginė transliacija tema „Dažniausiai Lietuvoje girdimi mitai apie 

Europos Sąjungą ir NATO“. Transliacijos svečiai kalbėjo apie pro-rusišką propagandą ir jos 

pastangas pasėti abejonę dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje ir NATO.  

Spalio 4 d. vyko transliacija tema „Tiesioginių išmokų mokėjimo tvarka ir 

aktualijos“.     

Rugsėjo 13 d. vyko transliacija tema „Propaganda: kas tai yra ir kaip atpažinti?“. 

Transliacijos metu pašnekovai plačiau papasakojo, kas yra propaganda bei kokios pagrindinės 

poveikio darymo priemonės, taip pat aptarė ir konkrečius propagandos Lietuvoje pavyzdžius.  

Birželio 7 d. vyko transliacija tema „Laiškų ir siuntų siuntimas: naujovės ir 

praktiniai patarimai gyventojams“. Pašnekovai plačiau papasakojo, kodėl daliai gyventojų 

nebėra į namus pristatoma pašto korespondencija ir prenumeruojami spaudos leidiniai.  

Gegužės 17 d.  įvyko tiesioginė transliacija „Informacija internete“. Pasakota apie 

informacijos patikimumą internete – kada verta ja pasitikėti, o kada ne.  

Balandžio 28 d.  įvyko transliacija „Kaip panaudoti „SOLIDWORKS“ dovaną 

Lietuvos bibliotekoms“. Viešosios įstaigos Robotikos mokykla vadovas P. Briedis ir mokytojas J. 

Venis supažindino žiūrovus su 3D projektavimo ir maketavimo galimybėmis bei pristatė 3D 

maketavimo programą „SOLIDWORKS“, kurios licencijos yra dovanojamos Lietuvos viešosioms 

bibliotekoms.  

Balandžio 19 d.  įvyko tiesioginė transliacija „2016 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų 

plotų deklaravimas“. Pašnekovai pateikė informaciją apie svarbiausias naujoves deklaruojantiems 

žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.  

Balandžio 12 d.  įvyko transliacija tema „Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali 

padėti tėvai?“. Tiesioginėje transliacijoje pagalbos tarnybos vaikams ir paaugliams VšĮ „Vaikų 

linija“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė kalbėjo apie elektronines patyčias, vykstančias visur, 

kur tik vaikai turi galimybę naudotis internetu: mokykloje, kieme, namuose.  

Balandžio 5 d. surengta transliacija „Sveikas gyvenimo būdas – mada ar 

būtinybė?“. Žiūrovams pasakojo apie sveiko maisto svarbą, angliavandenių vartojimo teigiamą ir 

neigiamą poveikį, taip pat patarė, kokius maisto produktus reikėtų vartoti dažnai, o kokių geriau 

vengti.  

Kovo 15 d. įvyko tiesioginė transliacija „Interneto savaitė 2016. Saugūs pinigai 

internete“. Transliacijoje Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento 

vyriausioji specialistė Toma Grinytė apžvelgė negrynųjų pinigų situaciją Lietuvoje ir patarė, kaip 

saugiai jais atsiskaityti ir apsisaugoti nuo sukčiavimo. „ 

Kovo 8 d. įvyko tiesioginė transliacija „Parama asbesto stogams keisti“. Joje pateikė 

informacijos apie paramą, kurią galima gauti kaimo vietovių gyvenamųjų namų asbesto stogo 

dangai keisti, ir paraiškų rinkimą. 

 

Informacinių užklausų skaičius 

                                                                                                                       Lentelė Nr. 27 

Eil. 

Nr. 

 2016 m. 

Gauta Atsakyta % 

1. Viešojoje bibliotekoje 4536 3484 76,8 

2.  Smalininkų m. fil. 37 37 100 

3. Kaimo fil. 2417 2236 92,5 

 Iš viso 6990 5757 82,4 
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Informacinio fondo dydis fiz. vnt. 
                                                                                                                         Lentele Nr.28 

Eil. 

Nr.  

 2015 m. 2016 m. Skirtumas 

1.  Viešojoje bibliotekoje 5374 5522 +148 

2.  Smalininkų m. filiale 920 935 +15 

3. Kaimo filialuose 4412 3949 -463 

 Iš viso 10706 10406 -300 

 

 

Gyventojų konsultavimas ir viešosios interneto prieigos taškų veikla filialuose 

 
Kasdien kompiuteriai bei išmanieji telefonai vartotojams suteikia vis naujesnes 

paslaugas ir galimybes. Todėl kompiuteriai ir internetas yra neatsiejama bibliotekos darbo, 

įvaizdžio ir informacinės sistemos dalis, tenkinanti skaitytojų informacinius, kultūrinius, 

pramoginius poreikius ir pritraukianti į bibliotekas naujus vartotojus. Didelė gyventojų dalis 

namuose turi kompiuterius, moka jais naudotis, todėl kasmet mažėja konsultacijų ir individualių 

mokymų poreikis. Tačiau kompiuterinio raštingumo pamokų itin reikia pačioms filialų 

darbuotojoms, nes reikalavimai informacijos perdavimo greičiui, operatyvumui, formoms – viskas 

keičiasi kasdien. Gaunama daug pasiūlymų tiesioginėms transliacijoms bibliotekose, virtualiems 

mokymams, parodoms. Daugybė naujovių siūlomos nemokamai – skiriamos visuomenės švietimui, 

bet yra darbuotojų, kurioms tokios naujovės sunkiai įveikiamos dėl nepakankamo kompiuterinio 

raštingumo. 

2016 m. bibliotekos lėšomis Lybiškių ir Baltraitiškės filialuose įvestas internetas, 

įrengtos darbo vietos vartotojams. 2016 m. Stakių filialas dar neturėjo kompiuterio, spausdintuvo ir 

galimybės naudotis internetu.(bus įrengta 2017 m.). 

Pagrindinė filialų problema – sugedus kompiuteriui ar spausdintuvui, ilgai užtrunka jų 

remontas, o naujų įsigyti nėra galimybių. 

Girdžių biblioteka turi savo internetinį tinklapį, kuriame talpina įvairią informaciją iš 

ibliotekos gyvenimo,  naujai gautas knygas.  

Seredžiaus biblioteka informaciją viešina Facebook profilyje „Seredžiaus mokykla-

daugiafunkcinis centras“. Vadžgirio, Lybiškių, Viešvilės, Baltraitiškės, Tamošių, Raudonės, 

Eržvilko, Girdžių, Veliuonos, Žindaičių filialai turi susikūrę bibliotekų profilius ir kvietimus 

įrenginius, akcijas, įvairią informaciją talpina ir skelbia ten. Su šiuolaikiniu gyvenimu vis dar 

nespėja (ar nenori spėti) ir vangiai informacija dalijasi Smalininkų miesto, Skirsnemunės, 

Rotulių, Jurbarkų, Kartupių, Pašaltuonio, Paulių, Pilies filialų darbuotojai.  

Kiekvieną mėnesį filialai pateikia ataskaitą apie gyventojų konsultavimą. Metų 

pabaigoje LNB pateikiama bendroji viešosios bibliotekos suteiktų konsultacijų ataskaita. 

Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais (neturi tik Stakių 

filialas). Viešosios bibliotekos filialų interneto seansų skaičius 2016 m. - 10359, vartotojams 

padarytos 2119 kopijos. Bendras viešosios bibliotekos ir filialų interneto seansų skaičius 2016 m. - 

24155, virtualių apsilankymų - 120335, vartotojams padarytos 2709 įvairių dokumentų kopijos. 

Individualūs mokymai vyko tik viešojoje bibliotekoje. Individualiai mokyti 6 žmonės, 

kituose mokymuosiuose renginiuose dalyvavo 686 gyventojai. Skaitmeninio raštingumo užklausas 

pateikė 6990 gyventojų. Vartotojų mokymo naudotis kompiuterine įranga valandų skaičius – 208. 
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V. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

 Jurbarko rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, kasmet mažėja mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius.  Išimtis – 2016 m. Jurbarko mieste jų padaugėjo 86-iais (2015 m. – 966, 2016 m. – 1052). 

Patikslintas Jurbarko m. gyvenančių vaikų skaičius, įskaitant ir ikimokyklinio amžiaus vaikus – 

2705. Tai daug didesnis skaičius, nei buvo ankstesnėse ataskaitose todėl, kad pateikdavome tik 

mokyklinio amžiaus vaikų iki 14 m. skaičių.  

 

Vaikų skaitytojų sutelkimas 

                                                                                                                           Lentelė Nr.29 

 Vaikų skaičius 

mikrorajone 

Skaitytojų vaikų 

skaičius 

Sutelkimo % % nuo bendro 

skaitytojų 

skaičiaus 

2015 m. 2016 m. 2015m. 2016m. 2015m. 2016m. 2015m. 2016m. 

Viešosios 

bibliotekos 

VLS 

966 2705 

 

417 440 43,2 16,3 19,4 19,6 

Smalininkų m. 

fil. 

204 217 145 137 71,1 63,1 25,5 25,2 

Kaimo 

filialuose 

2241 1898 1515 1467 67,6 77,3 28,9 28,7 

Iš viso 3411 4820 2077 2044 60,9 42,4 26,1 25,9 

 

   

Skaitytojų vaikų apsilankymų skaičius. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                     Lentelė Nr.30  

 Apsilankymų skaičius  Vidutinis 

lankomumas 

2015 m. 2016 m. skirtumas 2015 m. 2016 m. 

Viešosios 

bibliotekos VLS 

13229 15101 +1872 31,7 34,3 

Smalininkų m. 

filiale 

4481 4279 -202 30,9 31,2 

Kaimo filialuose 33331 32428 -903 22,0 22,1 

                   Iš viso 51041 51808 +767 24,6 25,3 

               

Dokumentų išduotis vaikams (fiz. vnt.) 
                                                                                                      Lentelė Nr. 31 

 2015 m.  2016 m.  Skirtumas  

Viešosios 

bibliotekos VLS 

10026 11995 +1969 

Smalininkų m. fil. 10132 9995 -137 

Kaimo fil. 65363 54579 -10784 

                     Iš viso: 85521 76569 -8952 

 

Vidutinis vaikų skaitomumas 

                                                                                                     Lentelė Nr. 31 

 2015 m. 2016 m. Skirtumas  

Viešosios 24,0 27,2 +3,2 
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bibliotekos VLS 

Smalininkų m. fil. 69,9 72,9 +3 

Kaimo fil. 43,1 37,2 -5,9 

                     Iš viso: 41,2 37,5 -3,7 

 

Grožinės ir šakinės literatūros išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                

                                                                                                                            Lentelė Nr. 33 

 Grož. lit.  % Šakinė lit. % 

Viešojoje bibliotekoje 8145 67,9 3850 32,1 

Smalininkų m. fil. 8137 81,4 1858 18,6 

Kaimo fil. 32359 42,3 22218 57,7 

                      Iš viso: 48641 63,5 27926 36,5 

 

Periodinių leidinių išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                  
                                                                                                      Lentelė Nr. 34 

 Period.leid. % 

VLS 4185 34,9 

Smalininkų m. fil. 1027 10,3 

Kaimo fil. 27303 50,0 

                                  Iš viso: 32515 42,5 

 

Renginiai vaikams 

 

  Rajono bibliotekose vaikams 2016 m. suorganizuota 228 žodiniai renginiai. 

  Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 28; 

 Smalininkų m. fil. – 5; 

 Kaimo filialuose – 195; 

  Dokumentų ir kt. parodų, skirtų vaikams, surengta 134.  

  Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 16; 

 Smalininkų m. fil. – 10; 

 Kaimo filialuose – 108. 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla 

 

Skaitytojai. Išduotis 

 

2016 metais Vaikų literatūros skyriuje padaugėjo skaitytojų, jie dažniau lankėsi ir 

daugiau skaitė. Registruoti 764 skaitytojai – 74 daugiau, nei 2015 m., iš jų naujų – 221, 

perregistruotų – 543. Skaitytojų vaikų registruota 440.  

 

Išduotis ir lankomumas (bendras su VLS skaitančiais suaugusiaisiais) 

  

Metai  Lankytojų 

skaičius 

Vidutinis 

lankomumas 

Išduotis  Išduotis vienam 

skaitytojui 

2015 15728 22,8 13991 20,3 

2016 18218 23,8 15520 20,3 
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Išduotis vaikams ir lankomumas 

 

Metai Lankytojų vaikų 

skaičius 

Vidutinis vaikų 

lankomumas 

Išduotis vaikams Išduotis vienam 

vaikui 

2015 13229 31,7 10026 24 

2016 15101 34,3 11995 27,3 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis (bendra) 

 

Metai  Grožinės lit. 

išduotis 

% Šakinės lit. 

išduotis 

% Periodikos 

išduotis 

% 

2015 9790 70 4201 30 4404 31,5 

2016 10903 70,3 4617 29,7 4802 30,9 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis vaikams 

  

Metai Grožinės lit. 

išduotis 

% Šakinės lit. 

išduotis 

% Periodikos 

išduotis 

% 

2015 6750 67,3 3276 32,7 3694 36,8 

2016 8148 67,9 3850 32,1 4185 34,9 

 

Vaikai daugiausiai skaitė Linos Žutautės knygų seriją apie Kakę Makę, Danguolės 

Kandrotienės „Spintos istorijas“, visas J. Kinney „Nevykėlio dienoraščio“ dalis, R. R. Russell 

„Prietrankos dienoraščio“ serijos knygas, Knister knygas apie raganą Lilę. 

Paaugliai dažnai skaitė B. Fitzpatrick, L. Oliver, K. Cass knygas. Populiariausi 

lietuvių autoriai, be jau minėtų, buvo Vytautas Račickas, Vytautas V. Landsbergis, Kęstutis 

Kasparavičius, Rebeka Una. Visos minėtos knygos per metus skaitytos ne mažiau kaip 10 kartų. 

 

Kompiuteriai, internetas 

 

Vaikų literatūros skyrius turi 12 vartotojams skirtų kompiuterių – 10 skaitykloje, 2 – 

abonemente.  

2016 m. kompiuteriais naudojosi 52 vartotojai, kurie prie viešosios interneto prieigos 

prisijungė 6972 kartus. Bendra seansų trukmė – 6889 valandos 31 minutė 41 sekundė. Vidutinė 

seanso trukmė – 44 minutės 16 sekundžių. 

Padidėjo kompiuterių naudojimo koeficientas – 32,83 % (2015 m. – 24,9 %). 

 

Dokumentų fondas 

 

2016 m. Vaikų literatūros skyrius gavo 664 leidinius: 528 knygas, 134 žurnalus, vieną 

laikraščio komplektą, vieną kompaktinį diską.  

Nurašyta 214 knygų. Nurašymo priežastys – susidėvėję ir vartotojų sugadinti, 

vartotojų prarasti, praradę aktualumą dokumentai.  

2016 m. gruodžio 31 d. Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 14695 leidiniai.  

2016 m. buvo prenumeruojami laikraštis „Šviesa“ ir 14 žurnalų: „Ar žinai, kad?“, 

„Bitutė“, „NG Kids“, „Flintas“, „Justė“, „Laimiukas“, „Smurfai“, „Naminukas“, „Nykštukas“, 

„Panelė“, „Penki“, „Rubinaitis“, „Su P.E.R.“, „Vakaro žvaigždelė“. Iš Spaudos rėmimo fondo buvo 

gauti žurnalai „Lututė“ ir „Paukščiai“. 
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Informacinis fondas 

 

2016 m. gruodžio 31 d. Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 344 informaciniai 

leidiniai.  

Per metus atsakyta į 170 užklausų, daugiausiai teminių (124). Daugiausiai užklausų 

buvo apie gamtą (64), istoriją ir geografiją (30). 

2016 m. apsilankė 3 ekskursijos iš vaikų darželio „Ąžuoliukas“, Slavikų (Šakių 

rajonas) ir Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinių mokyklų. 

 

Bendradarbiavimas 

 

2016 m. Vaikų literatūros skyrius bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo, Naujamiesčio 

pagrindinėmis mokyklomis, Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindine mokykla – daugiafunkciu 

centru, Jurbarkų darželiu – mokykla, vaikų darželiais „Ąžuoliukas“ ir „Nykštukas“, Jurbarko vaikų 

dienos centru. Šių įstaigų ugdytiniai dalyvavo bibliotekos renginiuose, mokytojai ir vadovai padėjo 

juos organizuoti. Minėtų mokyklų mokiniai dalyvavo skaitymo tyrime „Ką skaito 7 – 13 metų 

vaikai“. 

Jau tradicija tapo Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ vadovės Birutės 

Bartkutės vedami kalėdiniai rytmečiai mažiesiems bibliotekos lankytojams. 

 

Savanorystė 

 

2016 m. bibliotekoje savanoriavo Airinė Lekavičiūtė. Ji nemažai laiko praleido Vaikų 

literatūros skyriuje – dirbo skaitykloje, tvarkė žaisloteką, knygų fondą, padėjo gaminti kalėdinius 

papuošimus. Bibliotekininkėms pasiūlius, vedė literatūrinį rytmetį „Pabaisos knygų lentynose“. 

 

Projektai 

 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė Lietuvos kultūros tarybos 

Skaitymo skatinimo iniciatyvų programai pateikė projektą „Skaitau. Mąstau. Tobulėju“, tačiau 

paramos negavo.  

Vyresnioji bibliotekininkė Lina  Maziliauskienė paruošė neformaliajam vaikų 

švietimui skirtą projektą „Pažink ir atrask“, kurį teikė Švietimo ir mokslo ministerijos 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrui. Projektas įtrauktas į finansuojamų sąrašą, 

veiklą vykdys 2017 m. 

 

Anketinis skaitymo tyrimas „Ką skaito 8 – 14 metų vaikai“ 

 

2016 m. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos paruošė anketą „Ką skaito 8 – 14 

metų vaikai“. Anketas užpildė 258 mokiniai. Tyrimo apžvalga pridedama prie ataskaitos (Priedas 

Nr. 2). 

 

Vaikų literatūros skyriaus renginių kronika 
 

Žodiniai ir kt. renginiai 

 

Vasario 4 d. Popietė „Būk saugus internete“. Popietė buvo skirta Saugesnio interneto savaitei. 

Bibliotekininkė Lina paaiškino apie saugumą internete. Vaikai pasakojo, ką jie žino apie saugų 

elgesį internete, vėliau piešė, kaip įsivaizduoja kompiuterinius virusus, o renginio pabaigoje sprendė 

testus apie saugų internetą. 
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Vasario 10 d. Geriausių 2015 metų knygų penketuko vaikams pristatymas. 2015 metų knygų 

vaikams penketuką pristatė bibliotekininkė Lina Maziliauskienė.  Į jį pateko Ramintos Baltrušytės 

knyga „Kalvėnų miesto paslaptis", Tomo Dirgėlos „Apie raganą Šiokiątokią", Birutės Mar 

„Gėlininkė", Ramunės Savickytės „Adelės dienoraštis. Ruduo" ir Rimvydo Stankevičiaus „Pūgos 

durys". Vaikai skaitė knygų ištraukas. Aptarę jas, rinko labiausiai patikusią. Šauniausia buvo 

pripažinta T. Dirgėlos „Apie raganą Šiokiątokią". Paskelbti ir knygų loterijos rezultatai. Vaikai nuo 

žiemos pradžios puošė Knygų medį: ant snaigių rašė perskaitytų knygų pavadinimus ir savo vardus. 

Vaikai ištraukė penkias snaiges su laimėtojų pavardėmis. Jais tapo Saulė Griškutė, Andrius Totilas, 

Rimgailė Pečkaitytė, Kamilė ir Rugilė Kazinevičiūtės. Šie Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai 

buvo apdovanoti knygomis iš knygų penketuko. 

 

Kovo 9 d.  Rytmetis darželinukams „Pasitikime sugrįžtančius paukščius“. Bibliotekininkė Lina 

Maziliauskienė į rytmetį pakvietė vaikučius iš vaikų darželio „Nykštukas“ „Spalviukų“ ir 

„Nykštukų“ grupių.  Bibliotekoje vaikus pasitiko paukščių čiulbesys. Darželinukai pasakojo, kokius 

paukščius žino, kurie iš jų žiemoja Lietuvoje, o kas rudenį išskrenda į šiltuosius kraštus. 

Pasikalbėję, vaikai virto paukščiais – viena grupė ereliais, kita – gandrais. O kad būtų dar 

linksmiau, į svečius pakvietė kiškį ir varną (Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro 

„Vaivorykštė“ aktorius Mariją Vasiliauskaitę ir Matą Mankų). Visi kartu žaidė žaidimus, šoko ir 

sužinojo daug paukščių pavadinimų. 
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Kovo 5 d. Viktorina pradinių klasių mokiniams „Ar pažįsti Lietuvos gamtą?“ Viktorinoje 

dalyvavo Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai. Vaikus pasveikino Vaikų 

literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė ir pakvietė atsakyti į įvairiausius klausimus apie 

Lietuvos gamtą: kokie žvėrys ir paukščiai gyvena Lietuvoje, kokie medžiai ir grybai auga ir kt.; taip 

pat reikėjo atpažinti ekrane rodomus paukščius, žvėris, medžius. Vaikai pasiskirstė į tris komandas. 

Nugalėjo „Gandrėnų“ komanda, antri liko „Super komanda“, tretieji – „Propaganda“. Visos 

komandos buvo apdovanotos knygelėmis. Kol komisija skaičiavo balus, vaikai minė įvairiausias 

mįsles apie gamtą. 

 

 
 

 

Kovo 15 d.  Jurbarko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių darbelių iš buitinių atliekų 

paroda „Žemės šypsena“ 
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Kovo 29 d. Pavasario šventė „Paukščiai grįžta namo“ (organizatoriai – Jurbarko miškų urėdija, 

VB Skaitytojų skyrius, plačiau aprašyta skyriuje Viešosios bibliotekos renginių kronika). 

 

Balandžio 1 d. Vaikų velykėlės.  Į žaisloteką susirinkę  vaikai šventė vaikų Velykėles. Jie 

dalyvavo „Naisių vasaros“ konkurse – margino Didįjį margutį, kurį išpuošė ne tik tradiciniais 

raštais, bet ir perskaitytų knygų pavadinimais. Renginyje dalyvavo nuolatiniai Vaikų literatūros 

skyriaus lankytojai bei geri bibliotekos draugai – Jurbarko dienos centro lankytojai. Visi, kurie 

puošė Didįjį margutį, buvo apdovanoti specialiai konkursui išleistu CD „Garny, garny, pasuk ratą“. 

 

 
Jurbarko dienos centro vaikai – nuolatiniai bibliotekos renginių lankytojai 

 

Balandžio 20 d.  Vaikų knygos šventė „Knyga – tai paslaptis“. Šventėje dalyvavo Naujamiesčio 

pagrindinės mokyklos ketvirtų klasių mokiniai. Šiais metais minimos Viljamo Šekspyro 400 – osios 

mirties metinės. Šia proga susirinkusius vaikus pasveikino dvi „Renesanso laikų damos“ – ledi 

Laima (Fondų organizavimo skyriaus vedėja Laima Pernarauskienė) ir ledi Vilma (buhalterė Vilma 

Vasiliauskienė). Ledi Laima perskaitė Brazilijos rašytojos Lucianos Sandroni kreipimąsi į pasaulio 

vaikus. Vaikai dalyvavo literatūrinėje viktorinoje, kurią paruošė Vaikų literatūros skyriaus vedėja 

Aldutė Masaitytė. Jie pasiskirstė į keturias komandas. Nugalėjo komanda „Mažieji skaitytojai“, 

antrą vietą užėmė „Moksliukai“, trečią – „Nenugalimasis devintukas“, ketvirti liko „Skaitovai“. 

Visos komandos gavo dovanų po knygą. 
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Balandžio 27 d.  Teatro „Lino lėlės“ spektaklis vaikams „Trys seserys“ 

 

 
 

Gegužės 4 d.  Projektas „Knyga kalba tau“: susitikimas su rašytoja Danguole Kandrotiene 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje rašytoja Danguolė Kandrotienė susitiko su Jurbarko Vytauto 

Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinukais. Vaikai dalyvavo mokyklos vykdomame projekte 

„Knyga kalba tau“. Jie turėjo kelis mėnesius pasiruošti šiam susitikimui – skaitė rašytojos knygą 

„Spintos istorijos“, piešė mylimiausius veikėjus, aprašė įdomiausias istorijas. Geriausių darbų 

autorius D. Kandrotienė apdovanojo knygomis. Ji pasakojo apie knygos kelią nuo rašytojo iki 

skaitytojo, apie save ir apie tai, kaip ji rašo knygas, atsakė į gausius žiūrovų klausimus. Vėliau 

perskaitė ištrauką iš naujausios savo knygos vaikams „Pasaiba“. Ši knyga vaikų labai mėgstama, 

todėl rašytoja pažadėjo, kad jaunieji skaitytojai sulauks naujų Pasaibos nuotykių. 
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Gegužės 10 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta popietė „Juodos avelės pasaką 

seka“.  Bibliotekininkė L. Maziliauskienė pasveikino vaikus Justino Marcinkevičiaus eilėraščiu 

„Kalba gimtoji“. Vaikai sprendė kryžiažodį, mokėsi dirbti  Word programa. 

 

Gegužės 12 d. Ekskursija iš Jurbarko mokyklos - vaikų darželio „Ąžuoliukas“. 

 

Birželio 1 d. Popietė „Piknikas su knyga“ (skirta akcijai „Vasara su knyga“). Lietuvoje prasidėjo 

vaikams ir jaunimui skirti skaitymai „Vasara su knyga“. Vaikų literatūros skyrius taip pat dalyvavo 

akcijoje. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos organizuoto renginio „Vasara su knyga: 

nuo saulėtekio iki saulėlydžio“ internetinę transliaciją žaislotekoje galėjo stebėti visi norintys.  

Po pietų bibliotekininkės savo skaitytojus pakvietė į „Pikniką su knyga“, kuris vyko bibliotekos 

parke. Jaukiai įsitaisę senų medžių pavėsyje, vaikai skaitė ištraukas iš savo mėgstamų knygų, 

kalbėjosi apie perskaitytas knygas, diskutavo, ką duoda skaitymas. Skaitytojų skyriaus vedėja 

Danutė Kėžinaitienė perskaitė savo pirmąją vaikystėje skaitytą knygą – E. Mieželaičio „Zuikį 

puikį“.  Vaikai ne tik kalbėjosi, bet ir vaišinosi saldumynais bei gaiviaisiais gėrimais. 

 

  
 

 

Birželio 7 d. Jurbarkų darželio – mokyklos antros klasės mokinių ir jų tėvelių dailės darbų paroda 

„Laimingos vaikystės pievelė“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

 

Liepos 21 d.  Susitikimas su rašytoju, dailininku Rolandu Dabruku „Paslaptis O“. Bibliotekoje 

lankėsi iliustratorius, knygų vaikams autorius Rolandas Dabrukas. Šiuo metu Jungtinėse Amerikos 

Valstijose gyvenantis iš Dzūkijos kilęs menininkas kasmet grįžta į Lietuvą su vis naujais projektais. 

Šį kartą Jurbarko vaikams ir jų tėveliams pristatė naują savo knygą „Aš kitoks“ apie varliuką Tutį. 

Persikūnijęs į gandrą Garnį Garniauską, svečias vedė laidą „Iš gyvūnijos pasaulio“. Jis vaikus mokė 

piešti varliuką,  po to vyko viktorina, kurioje vaikai atsakinėjo į įvairiausius klausimus, spėjo 

mįsles. Greitakalbes sakė ne tik vaikai, bet ir jų mamos. Renginio pabaigoje Garnys Garniauskas 

pakvietė visus pašokti. Visi mažieji renginio dalyviai gavo dovanėlių. 
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Liepos 21 - rugpjūčio 22 d.  Kūrybinės dirbtuvėlės „Gaminame parko žibintus“. 

Rugpjūčio 26 d. bibliotekoje organizuojamai kraštiečių sueigai ruošėsi ir vaikai – jie šešis 

ketvirtadienius gamino sodo žibintus, kurie šventės metu papuošė bibliotekos parką. 

 

  
 

Rugsėjo 1 d.  Mokslo metų pradžios šventė „Pradedam“ Jaunimo parke (plačiau aprašyta 

skyrelyje Viešosios bibliotekos renginių kronika). 

Rugsėjo 6 d. Popietė „Vėl mokykloje“. 

 

 
 

Bibliotekininkė L. Maziliauskienė priminė vaikams saugaus eismo pagrindus. Vaikai susipažino su 

knygomis apie saugų eismą, prisiminė kelio ženklų reikšmes, sukonstravo žaislinį gaisrinį 

automobilį, piešė piešinius tema „Mano kelias į mokyklą“. 

 

Spalio 6 d. Ekskursija iš Slavikų pagrindinės mokyklos. 
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Spalio 3 d. Literatūros popietė „Kai pražysta stebuklų gėlė“, skirta Ramutės Skučaitės 85-mečiui. 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos trečiokai ir ketvirtokai dalyvavo viktorinoje, skirtoje R. 

Skučaitės kūrybai. Į tris komandas paskirsčiusiems vaikams teko atsakyti į klausimus: kas kviečia 

skraidyti naktimis?, kas saldu gardu, o paragaut negalima? Klausimų, į kuriuos lengva atsakyti, jei 

esi skaitęs poetės knygas, buvo daug. Visos komandos atsakinėjo puikiai, o dovanų gavo po knygą. 

 

  
 

 

Spalio 18 d.  Ekskursija iš Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 

 

Spalio 20 d. Vokiečių kalbos diena „O kaip tai vokiškai?“. Šią dieną Lietuvoje inicijavo 

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje ir kitos institucijos. Vaikų literatūros 

skyrius taip pat dalyvavo šioje iniciatyvoje.  A. Masaitytė ir L. Maziliauskienė pravedė vaikams 

linksmą pamokėlę, kurioje vaikai išmoko vokiškų žodžių, dainavo vokišką dainelę apie skaičius ir 

šoko vokiečių liaudies šokį. Visą dieną Vaikų literatūros skyriuje skambėjo vokiška muzika. 

 

Spalio 26 d. Jurbarkų darželio – mokyklos mokinių piešinių paroda „Pabaisos knygų lentynose“ 

 

 
 

Spalio 27 d. VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų kūrybos darbų paroda „Kai prabyla 

akmuo“. 

 

Spalio 28 d. Literatūros ir darbelių paroda „Pabaisos knygų lentynose“. 
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Lapkričio 10 d. Literatūrinis rytmetis „Pabaisos knygų lentynose“. 

Jurbarkų darželio – mokyklos trečiokai visą mėnesį skaitė knygas apie vaiduoklius, vampyrus ir 

kitas pabaisas, juos piešė ir gamino, o į biblioteką atėjo apie tai papasakoti. Vaikai prisiminė 

perskaitytas knygas, pristatė jas savo draugams, atsakė į jų klausimus. Daugelis sakė, kad savo 

skaitytą knygą rekomenduoja perskaityti. Vėliau pažiūrėjo animacinį filmuką apie Mažylį ir 

Karlsoną, atsakė į šmaikščius renginio vedėjos (bibliotekos savanorė Airinė Lekavičiūtė) klausimus 

ir kartu su savo mokytoja Aušra Ališauskiene atliko smagią dainą apie Karlsoną. 

 

  
 

 

 

Gruodžio 8 d. Literatūrinis protmūšis vaikams.  Renginį organizavo ir klausimus paruošė Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas, vedė 

aktorius Šarūnas Gedvilas. Protmūšyje dalyvavo net 11 komandų iš Vytauto Didžiojo pagrindinės 

mokyklos trečių ir ketvirtų klasių. Klausimų buvo pačių  įvairiausių: koks personažas yra vyras iš 

stuomens ir iš liemens?, ką sapne regėjo kunigaikštis Gediminas?, kiek yra knygų apie Harį 

Poterį?... Visi vaikai puikiai pasirodė, o nugalėtojais tapo „Pegaso“ komanda. Kol vyko protmūšis, 

komandų narių bendraklasiai užsiėmė kita veikla: susipažino su aklųjų knygomis kraštotyros 

skaitykloje, Vaikų literatūros skyriaus  knygų fondu, žaidė žaislotekoje, pabuvo vaikų ir 

suaugusiųjų interneto skaityklose.  
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Gruodžio 15 d. Kalėdinis rytmetis „Šventų Kalėdų laukiant“. 

Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pirmaklasiai susirinko į tradicinį kalėdinį rytmetį. Ir jau 

tradiciškai jį vedė Jurbarko kultūros centro folkloro grupės „Imsrė“ jaunieji dainininkai ir jų vadovė 

Birutė Bartkutė. Vaikai mokėsi advento ir kalėdinių dainų bei žaidimų, minė mįsles.  

 

 
 

 
 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 2016 m. surengta 12 literatūros parodų. 
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ĮDOMESNI FILIALŲ RENGINIAI VAIKAMS 

 

Kaimo filialuose vaikams buvo suorganizuota 195 žodiniai renginiai ir 108 dokumentų ir 

meno darbelių (piešinių) parodos. 

 

 

Armeniškiai   

Spalio 20 dieną respublikoje buvo skelbiamas vokiečių kalbos dienų 

projektas „O kaip vokiškai“. Į kvietimą prisijungti prie Vokiečių 

kalbos dienų, atsiliepė ir Armeniškių biblioteka, surengdama linksmą 

valandėlę „Pažintis su vokiečių kalba žaidžiant“. Į renginuką atėjo 

žingeidūs 1-4 klasių vaikai. Jiems buvo paruošta žaisminga užduotis 

išmokti keletą vokiškų žodžių. Puikiai susitvarkius su užduotimi, vaikų 

laukė vaišės ir dovanos iš Vokietijos. Renginukas pavyko, vaikams 

patiko mokytis vokiečių kalbos. Tikėdami, kad šis projektas taps 

kasmetiniu, tradiciniu, nutarėme savo žinias gilinti ir ateinančiais 

metais. 

 

Baltraitiškės  

    Kovo mėnesio pabaigoje biblioteka dalyvavo „Naisių vasara“ organizuotoje „Vaikų 

Velykėlių“ šventėje ir konkurse, kuris  puoselėja  senas lietuviškas tradicijas, ugdo tautišką vaikų 

mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungia šeimas. Vaikai bibliotekoje margino Didįjį margutį (2 m 

aukštis, 1 m plotis): ant jo buvo dėliojami, klijuojami, piešiami tradiciniai margučių marginimo 

raštai. Ant Didžiojo margučio buvo suklijuota apie 150 mažų margučių. Šventėje vaikai žaidė 

velykinius žaidimus, dainavo daineles ir visaip linksminosi. Kiekvienas šventės dalyvis gavo 

dovanų kompaktinį diską su lietuviškomis dainelėmis. Šventės nuotraukomis buvo pasidalinta 

Facebook tinklo „Naisių vasara“ profilyje. 

 

Eržvilkas  

    Balandžio 27 d. biblioteka sukvietė Eržvilko gimnazijos pradinukus į Eržvilko 

kultūros centro mažąją salę žiūrėti Klaipėdos šeimos lėlių teatro ,,Lino lėlės“ spektaklį ,,Lietuviška 

pasaka apie tris seseris“. Pasibaigus spektakliui, režisierius Linas Zubė vaikams leido patiems 

pačiupinėti lėles ir apžiūrėti  dekoracijas iš arčiau. Visiems tai buvo labai smagu ir be galo įdomu. 

Girdžiai 

    Bibliotekoje vyko popietė ,,O kaip vokiškai?“, skirta Vokiečių kalbos dienai 

paminėti. Popietė pradėta grupės SKAMP sukurtu himnu. Popietės metu bibliotekininkė papasakojo 

apie lankytinas Vokietijos vietas, įžymius žmones, demonstravo skaidres apie Vokietiją. Vaikai 

mokėsi vokiškų žodžių,  skaitė vokiškai. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti  projekto 

organizatorių dovanėlėmis.  

 

Juodaičiai   
    Gruodis bibliotekoje buvo skirtas geriems darbams. Mažieji skaitytojai pritarė 

bibliotekininkei ir kartu nusprendė pasveikinti visus vienišus Juodaičių gyventojus. O jų 

priskaičiuota virš 30. Porą šeštadienių vaikai gamino atvirutes su gražiais ir šiltais palinkėjimais, 

vėliau jas išnešiojo. O ištvermingiausi dar sugrįžo į biblioteką pasišildyti prie arbatos puodelio ir 

pasidžiaugti nuveiktu darbu. 
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Juodaičių vaikų atvirukai vienišiems seneliams. 

Jurbarkai   

    Jurbarkų mokykloje I-IV klasių mokiniams surengta popietė „Baltoji lazdelė“. 

Renginį vedė Viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė J. Korsakaitė ir bibliotekos savanorė 

Airinė Lekavičiūtė. Apie silpnaregių gyvenimą pasakojo Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ narys, 

turintis regėjimo negalią Valentinas Čyžas. Vaikams buvo parodytos knygos spausdintos Brailio 

raštu, spausdinimo mašinėlė, baltoji lazdelė. Vaikai galėjo patys visas priemones išmėginti.  

 

Kartupiai   
   Balandžio 3 d. bibliotekoje vyko popietė vaikams „Velykos budina žemę“. Popietės 

metu vaikai žaidė žaidimus, rideno kiaušinius. Vaikučius aplankė  bobutė Velykė. Vaikai turėjo 

įminti mįsles, papasakoti, kaip jie margina margučius. Už tai buvo apdovanoti zuikučių paruoštom 

dovanėlėm. 

 

Klausučiai    

    Liepos mėnesį biblioteka prisidėjo prie kultūros centro mergaitėms organizuotos 

stovyklos „Debesėlis“ . Bibliotekininkė projekto „Atverk duris vasarai“ organizatoriams jų 

internetiniame puslapyje kasdien  nuotraukomis bei trumpu tekstu pranešdavo, ką vaikai veikė 

stovykloje. Rugpjūčio mėnesį rajoniniuose laikraščiuose publikuoti du straipsniai apie stovyklos     

„Debesėlis“ veiklą (straipsnių autorė bibliotekininkė  V. Puzinienė). Spalio mėnesį paskelbta, kad ši 

nemokama stovykla vaikams pateko tarp geriausių rajone.  

   

Lybiškiai  

    2016 m. kovo 18 d. Lybiškių bendruomenės salėje bibliotekininkė pravedė popietę 

vaikams: „Imkit mane ir skaitykite“, skirtą Knygnešio dienai paminėti. Renginyje dalyvavo 

Varlaukio mokyklos vaikučiai ir jų tėveliai, Eržvilko seniūnas G. Kasputis. Renginio nuotraukos 

buvo patalpintos socialiame tinkle „Facebook“. Iš viso renginyje dalyvavo 25 suaugę ir 20 vaikų. 

 

Pašaltuonys  

    Vasaros vaikų stovykla „Stovyklausim iškylausim su knyga“ truko savaitę. Vaikai 

pirmą dieną įsikūrė stovyklavietę, piešė stovyklos vėliavą, kūrė stovyklos šūkį. Antroji diena buvo 

sporto diena. Trečiąją dieną visi keliavo po savo kaimo apylinkes, ketvirtąją - knygos dieną - 

gamtoje vaikus pasitiko „Pepė Ilgakojinė“, kuri vaikams skaitė pasaką apie Mažylį ir Karlsoną. 

Vaikai vaidino ištraukas iš pasakų, „ rovė ropę“, piešė pasakų herojus. Buvo daug linksmų ir gražių 

akimirkų. Penktoji diena - vaikais susipažino su vaistiniais augalais, kurie auga gamtoje. Sugrįžę 
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stovyklautojai prie bibliotekos vaišinosi pyragu bei kitais saldumynais, linkėdami vieni kitiems gerų 

atostogų. 

 

Pilies I  
    Balandžio 9 d. bibliotekininkė Danguolė Titliuvienė su mažaisiais vaikučiais nutarė 

pradžiuginti  mamytes. Biblioteka virto maža dailės akademija. Nors vaikučių buvo nedaug, tačiau 

jie ne tik panoro nupiešti mamytei piešinį, bet save išbandė ir kuriant kitus darbelius. Jiems talkino 

bibliotekininkė bei Danutė Abromienė, kurios rankose siūlai virsta meno kūriniais. Darbelių 

pavyzdžių ieškojo ir internete, rinkosi pagal savo galimybes. Popietės metu nepamiršta ir linksmų 

žaidimų, saldaus stalo. Biblioteka pasipuošė įvairiais darbeliais, kurie skirti brangiausiam žmogui - 

mamytei.  

 

Raudonė 

    Spalio 20 d. vyko renginys „Vokiečių kalba tarp mūsų“. Vaikai labai domisi 

pasauliu, stengiasi kuo daugiau sužinoti ir atrasti, todėl iš arčiau susipažinti su vokiečių kalba jiems 

buvo nepaprastai įdomu. Į biblioteką sugužėjo visi pradinukai, jų mokytojos, mamos ir močiutės. 

Susėdę klausėsi pasakojimo apie vokiečių kalbą ir kultūrą. Visi drauge paklausė  „Skamp“ dainos 

„Ja, ich kann“, skirtos būtent šiai dienai. Mažieji išmoko keletą frazių, žaidė žaidimus.  Visi gavo 

dovanų nuo Vokiečių kalbos dienų iniciatyvos organizatorių. 

 

 Rotuliai  

   Gruodžio 12 d. vyko mokyklos mokinių apdovanojimai už gražiausios knygutės 

padarymą. Pagaliau atėjo ta akimirka, kai buvo atidaryta balsadėžė ir susumuoti balsavimo 

rezultatai. Pirmą vietą užėmė trečios klasės mokinė Justė - Ema Pocevičiūtė, antrą vietą, surinkę 

vienodai balų iškovojo pirmokė Martyna Matulaitytė ir antrokas Grantas Girnevičius, o trečios 

vietos nusipelnė antrokė Goda Unguraitytė. Visi dalyvavusieji konkurse buvo apdovanoti atminimo 

dovanėlėm ir saldainiais. 

 

Seredžius  

    Spalio 14 d. vyko puikus renginys - susitikimas su vaikų rašytoju, poetu, publicistu, 

teatro ir kino režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu ir Ramune Landsbergiene. Svečiai vaikučius 

kvietė dainuoti scenoje kartu. Jie uždavinėjo mįsles ir už teisingus atsakymus dosniai apdovanojo. 

Renginys buvo šiltas ir jaukus. 

 

Skirsnemunė  

    Spalio 14 d. bibliotekoje vyko renginys „Kalbą mokėsi – pasaulį pažinsi. Prieš Jus 

Vokietija“. Bibliotekininkė G. Jasinskienė supažindino su šios šalies įdomybėmis, tradicijomis, 

žymiais žmonėmis. Jurgio Baltrušaičio pagr. mokyklos direktorė D. Saulėnienė vaikams priminė, 

kad jie turi galimybę vokiečių kalbą rinktis mokytis kaip antrą užsienio kalbą. Papasakojo apie 

vokiečių kalbos išskirtinumą, pavyzdžiais parodė kalbos panašumus su anglų kalba. 

   

Smalininkai   

    Gruodžio 16 d. bibliotekoje su vaikais buvo kuriama „Kalėdinė pasaka“. Režisierė 

Nijolė Aleksienė pasekė vaikams pasaką „Apie Kalėdinę dvasią“. Vaikai piešė, karpė ir klijavo 

pasaką. Netruko atsirasti prakartėlė, trys karaliai, Kalėdinė žvaigždė, piemenėliai su savo 

gyvūnėliais. Bibliotekininkė Birutė Norkienė padeklamavo vaikams eilėraštį „Kūčios“ ir žodžius 

išdalino vaikams, kad iki Kūčių jie išmoktų ir galėtų padeklamuoti savo tėveliams ir močiutėms  

(šio eilėraščio autorius nežinomas, nes eilėraštis iš 1937 m. elementoriaus). Darydami darbelius, su 

vaikais kalbėjomės, kas yra Adventas, Kūčios, Kalėdos, Kristaus gimimas. Padarytu darbeliu 

papuošėme įėjimą į biblioteką. Baigę darbą vaikai vaišinosi saldainiais. 
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Šimkaičiai 

  Jaunieji skaitytojai ne tik noriai vartė jiems skirtą žurnaliuką „National Geographic 

Kids“, bet ir dalyvavo skelbiamuose meno kampelio piešinių konkursuose: „Nupiešk margaspalvį 

pavasarį“ ir „Nupiešk mėgstamiausią knygos veikėją“. Aurimas Ziza, Viktorija, Monika ir Agnė 

Grigalaitytės nusiuntė savo piešinius į redakciją.  

    
                                                       Šimkaitiškių piešiniai jau žurnale. 

 

Vadžgirys  

   Bibliotekininkė Erika Žievienė organizavo kūrybinę stovyklą  Vertimų 

stovyklavietėje, kurioje Vaikai laiką leido kūrybingai, darbingai, sportiškai bei linksmai.  Stovyklą 

rėmė  kaimo turizmo sodybos „Dvaras Bebirva“ savininkės Sigutė Parnarauskienė bei Rytė 

Galbuogienė, kurių dėka buvo suorganizuotas labdaros renginys ūkininkams, o surinktos lėšos 

padovanotos  Vadžgirio vaikams bei jaunimui. Įsigyti trūkstami baldai bibliotekos vaikų kampeliui, 

o stovyklavietėje visi galėjo mėgautis pusryčiais bei vakariene. O kokia bibliotekos stovykla be 

knygos?! Kartu į Vertimus keliavo ir mobili jaunimo ir vaikų literatūros bibliotekėlė, įsikūrusi 

spalvotame bibliotekininkės lagamine. 

Veliuona 

    Kovo 7 d. įvyko pirmoji popietė „Atėjo pasakų bobutė“ Veliuonos vaikų darželyje. 

Iš viso per metus tokių popiečių būta 31: 15 mažiausiųjų vaikų grupėje, 15 – ikimokyklinukų, 1 – 

N. Dungveckienės klinikoje. Vasarą šie žodiniai renginiai nevyko, nes darželis atostogauja. 

Perskaitytos 56 pasakos.  

 

Viešvilė   
    „Biblioteka – mano namai“ – kūrybinė popietė, kurios metu skaitytojai vaikai kūrė 

Bibliotekų metų ženklą Viešvilės bibliotekai. 

 

Žindaičiai 

    Gegužės mėn. 7 d. visoje Lietuvoje vyko skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito“, 

skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Prie šios akcijos prisijungė ir Žindaičių 

biblioteka. Bibliotekos darbuotoja Silvija Pužeckaitė pakvietė vaikus į garsinio skaitymo popietę 

„Aš skaitau ir tu skaityk“. Vaikus pasitiko Pasakų bobutė, kuri kartu su vaikais ir jų mamomis 

skaitė pasakas, vaidino jų personažus ir piešė piešinius. Visus popietės dalyvius savo keptais 

žagarėliais pavaišino seniūnaitė Birutė Petraitienė. 
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VI. METODINĖ VEIKLA 

 

 2016 m. rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla buvo skirta skleisti 

naujoviškos bibliotekos idėjas, skatinant socialinę ir skaitmeninę integraciją vietos bendruomenėse, 

kurti pozityvią socialinę aplinką, teikti paslaugas, atitinkančias bibliotekų lankytojų poreikius.  

Įvairiais kvalifikacijos kėlimo renginiais siekta ugdyti kompetentingą, novatorišką, aktyvų, su 

bendruomene komunikuojantį bibliotekininką, užtikrinantį kokybišką vartotojų aptarnavimą.  

Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms, o ypatingai naujai pradėjusioms dirbti 

(E. Mačiulienei, R. Šalnaitienei, I. Klemauskienei, V. Šoblinskaitei, V. Platonovienei), pagal 

poreikį teikia VB specialistai: Rasa Miliūnienė konsultuoja interneto paslaugų apskaitos klausimais, 

Kristina Lukonienė - veiklų viešinimo interneto erdvėje klausimais, fondų organizavimo klausimais 

- Laima Pernarauskienė, kraštotyros specialistė Jūratė Korsakaitė teikia informaciją apie 

kraštotyrinės veiklos organizavimo ir vykdymo ypatumus. 

Darbuotojai skatinami patys ieškoti inovacijų darbe, atnaujinti profesines žinias, 

ugdyti kūrybiškumą, rašyti projektus ir ieškoti alternatyvių bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių. 

2016 m. aktyvus filialų lankymas vyko dėl įvairių priežasčių: dėl kompiuterinės 

technikos gedimų, dėl galimybės bibliotekas perkelti į kitas patalpas (Tamošiuose), konsultuoti 

naujai priimtus darbuotojus, kontroliuoti bendrąją bibliotekų vidaus darbo tvarką. 

  

2016  m. įvyko  7 dalykiniai susirinkimai. Bibliotekininkų pasitarimuose aptarti bibliotekų 

veiklos uždaviniai, projektų rengimas, kraštotyros ir informacinė veikla, kūrybinės galimybės, 

renginių organizavimo ypatumai  ir kt. Dalijamasi žiniomis, įgytomis įvairiuose seminaruose, 

konferencijose, mokymuose. 

 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį  viešosios 

bibliotekos ir filialų veiklos statistinės ataskaitos; 

 Parengta 2015 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita; 

 Išanalizuoti filialų 2016 m. veiklos  planai ; 

 Sudarytas bendras Viešosios bibliotekos ir filialų 2016 m. veiklos planas; 

 Išanalizuota 2015 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas;  

 Kas mėnesį Lietuvos M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai pateikta ataskaita apie gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymus bei konsultavimą; 

 Organizuota Bibliotekininko diena, pasiūlytas kandidatas į Metų bibliotekininkus -  

viešosios bibliotekos bibliografė Rasa Miliūnienė, ji ir gavo šią nominaciją; 

 Paruošta rekomendacija Vadžgirio filialo bibliotekininkei Erikai Žievienei gauti Klaipėdos 

apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos nominaciją „Jonvabalis“ ir  LR Ministro 

Pirmininko A. Butkevičiaus padėką. Apdovanojimai įteikti LR Seime 2016 m. balandžio 22 

d.;  

 Bendradarbiaujant su KLAVB suorganizuoti su seminarai VB darbuotojams: „Kūrybinės 

iniciatyvos bibliotekoje“ (lektorė Daiva Nakrošienė) ir „Projektų rengimas ir vadyba 

(lektorė Laima Pačebutienė); 

 Paruošti renginių scenarijai: Kraštiečių susitikimas „Jurbarkiškių suklegos“, „Izraelio diena 

Jurbarke“. 

 Paruoštos ir filialų darbuotojams pristatytos bendros excel skaičiuoklės ataskaitoms rengti. 

 Gruodžio mėnesį aptriami  pasiruošimo ataskaitoms, 2017 m. planams klausimai. 

Organizuotas „Bibliotekų metų“ baigiamasis renginys. 

  

Pastaraisiais metais bibliotekos pradėjo aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su vietos 

bendruomenėmis, kitomis organizacijomis, ieškoma netradicinių darbo formų.  
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       Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai savo darbe taiko LNB Bibliotekininkystės centro 

darbuotojų parengtas rekomendacijas leidinyje „Šiandien aktualu“, „Tarp knygų“, internete 

skelbiamomis naujienomis. 

Pozityvi ir profesionali bibliotekų veikla – tai bibliotekininkų profesionalumo, įgytų žinių 

pritaikymo darbe rezultatas, tuo pačiu ir metodinės veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatas. 

        

Kvalifikacijos kėlimas (už bibliotekos ribų) 

 

Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu aktyviai rūpinosi nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ rengėjai bei Klaipėdos apskrities I. 

Simonaitytės viešoji biblioteka. Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra prioritetinė darbo su personalu 

kryptis.  

 Mūsų bibliotekos darbuotojai nepakankamai aktyviai įsijungia ir ne itin noriai 

dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose – tikriausiai tam trūksta motyvacijos ir gautųjų žinių 

pritaikymo galimybių. Į kvietimus visada entuziastingai atsiliepia ir aktyviai dalyvauja patyrusios 

filialų darbuotojos Aldona Kemzūrienė, Violeta Puzinienė, Erika Žievienė, Nijolė Berulienė ir 

naujokė Edita Mačiulienė. Mokymų itin reikia Jurbarkų, Smalininkų, Pašaltuonio, Kartupių filialų 

darbuotojoms. Motyvaciją stiprinti reikia Pilies, Juodaičių, Lybiškių filialų bibliotekininkėms. 

Labai daug tikimasi iš naujųjų darbuotojų - Rimos Šalnaitienės, Vilijos Platonovienės, Irmos 

Klemauskienės, Violetos Šoblinskaitės ir stropiosios naujokės statusą tebeturinčios Editos 

Mačiulienės. 

 

Data Seminaro pavadinimas Vieta Darbuotojas 

2016-02-19 „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 

2015 metų finansinių ataskaitų rinkini

ai, gautinos-mokėtinos sumos,  

jų administravimas, sutartys“ 

Šakiai V. Vasiliauskienė 

2016-02-25 „Tarptautinė knygų mugė“ Vilnius L. Mozūraitytė 
V. Stoškienė 
G. Jasinskienė 
A. Kemzūrienė 
V. Puzinienė 
D. Puidokienė 
V. Birgiolienė 
J. Korsakaitė 

2016-02-

25, 26 

ES informacijos  tinklo  Lietuvoje  

koordinacinis susitikimas 

Kaunas R. Miliūnienė 

2016-03-18 Regiono bibliotekų tarybos posėdis Šilalė N. Masiulienė 

2016-04-01 Respublikinė konferencija „Marcelijus

 Martinaitis: pilietis ir kūrėjas epochų 

sankirtoje“ 

Raseiniai L. Lukošienė 
K. Lukonienė 
J. Korsakaitė  

2016-04-08 Seminaras „Kaip laimėti daugiau pa-

lankumo bibliotekų vykdomai ne-

formalaus švietimo veiklai“ 

Kaunas L. Lukošienė 
K. Lukonienė 
 

2016-04-22 Konferencija, skirta pasaulinei Knygos

 ir autorių teisių dienai 

Vilnius N. Masiulienė 
E. Žievienė 

2016-05-04 Seminaras „Kūrybinis skaitymo 

skatinimas: vaikų ir jaunimo knygų  

klubai“ 

 

Klaipėda S. Baltrušaitienė 
E. Žievienė 
E. Mačiulienė 
V. Puzinienė 
N. Berulienė 
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B. Norkienė 

2016-05-

24, 25, 26 

Mokymų ciklas „Inovacijos kultūros 

įstaigose: dalinimosi patirtimi sesija“ 

Raseiniai L. Lukošienė 
E. Žievienė 

2016-06-02 Tarptautinė konferencija 

„Bendradarbiavimas – žinios, 

progresas ir inovacijos“ 

Gargždai N. Masiulienė 
L. Lukošienė 

2016-06-30 Edukacinė programa Pakruojo dvare Pakruojis V. Vasiliauskienė 
L. Pernarauskienė 
A. Vasiliauskienė 
D. Puidokienė 
B. Norkeinė 
D. Čekienė 
A. Masaitytė 
L. Zebliockienė 
E. Kėžinaitienė 
G. Jasinskienė 
E. Undraitienė 
N. Berulienė 
J. Korsakaitė 
R. Jovarauskienė 
A. Tamulis 
Z. Tamulienė 
A. Kemzūrienė 
V. Puzinienė 
E. Mačiulienė 

2016-08-31 Regiono bibliotekų tarybos posėdis Klaipėda N. Masiulienė 

2016-09 

18-25 

„Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse 

Suomijos bibliotekose“ 

Suomija R. Miliūnienė 

2016-09-15 Seminaras „Teisės aktų pasikeitimai 

turintys įtakos viešojo sektoriaus sub- 

jektų finansinei veiklai ir jų sudaro-

miems ataskaitų rinkiniams už 2016 

metus“ 

Kaunas V. Vasiliauskienė 

2016-09-22 Seminaras „Medija ir informacijos 

perdavimas“ 

Klaipėda K. Lukonienė 

2016-10-06 Klaipėdos knygų mugė Klaipėda N. Masiulienė 
A. Masaitytė 
E. D. Kėžinaitienė 
V. Puzinienė 
A. Kemzūrienė 
E. Mačiulienė 
R. Šalnaitienė 

2016-10 

12-14 

„Bibliotekos pažangai 2“ 

strateginio planavimo sesija 

Kaunas N. Masiulienė 
L. Lukošienė 

2016-10-14 „Viešųjų bibliotekų fondų ir  

e-informacijos išteklių kūrimas,  

sauga, apskaita“ 

Gargždai D. Čekienė 
E. Undraitienė 
B. Petraitienė 

2016-12-08 Konferencija „Bibliotekos 

socialiniams pokyčiams: skaitau - 

mokausi - kuriu“ 

Vilnius N. Masiulienė 

 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje organizuoti mokymai 
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2016-10-08 „Kūrybinės iniciatyvos bibliotekoje“ Lektorė Daiva 

Nakrošienė 

(KLAVB) 

VB ir filialų 

darbuotojai 

2016-12-07 „Projektų rengimas ir valdymas“ Lektorė Laima 

Pačebutienė 

(KLAVB) 

VB ir filialų 

darbuotojai 

 

Vidiniai kvalifikacijos kėlimo seminarai, susirinkimai, mokymai bibliotekos darbuotojams 

 

Data Tema Pranešėjas 

2016-02-10 Bibliotekų metų renginiai ir veikla. Lina Lukošienė 

Fondų tvarkymas. Laima Pernarauskienė 

Lietuvos ir rajono bibliotekų situacija: perspektyvos 

ir realijos. 

Nijolė Masiulienė 

2016-03-08 2015 m. filialų veiklos analizė. Lina Lukošienė 

Papildomi renginiai ir finansavimai 2016-aisiais 

„Bibliotekų metais“. 

Nijolė Masiulienė 

Nacionalinės bibliotekų savaitės numatomi renginiai. Lina Lukošienė 

2016-04-10 Nacionalinės bibliotekos renginiai. Nijolė Masiulienė 

Lina Lukošienė 

2016-09-13 Bibliotekų darbo laiko klausimai: darbo laikų 

keitimai, patikslinimai. 

Nijolė Masiulienė 

Bibliotekų švaros klausimai. Aušrelė Vasiliauskienė 

Lina Lukošienė 

2016-10-11 Einamieji bibliotekų darbo klausimai. Nijolė Masiulienė 

2016-11-08 Excel skaičiuoklių ataskaitoms ir planams 

pristatymas, mokymas jomis naudotis. Kompiuterinės 

raštvedybos tvarka. 

Lina Lukošienė 

Planuojami 2017 metų renginiai. Lina Lukošienė 

Baigiamieji bibliotekų metų renginiai. Nijolė Masiulienė  

2016-12-07 Renginiai Tautinio kostiumo metams paminėti. 

„Knygų Kalėdų“ akcijos galimybės. 

Lina Lukošienė 

Materialinė filialų būklė, numatomi remontai, ūkinė 

bibliotekų darbo pusė. 

Aušrelė Vasiliauskienė 

Šiuolaikinio meno paskaitų atgarsiai. Režisierės Rasa 

Joni animacinio filmo „Luce“ pristatymas ir peržiūra. 

Lina Lukošienė 

Baigiamojo Bibliotekų metų renginio plano 

aptarimas. 

Nijolė Masiulienė  

 

VII. PERSONALAS 

 

2016 m. bibliotekose dirbo 53 darbuotojai (47,5 etato), iš jų 41 bibliotekininkas. 

Viešojoje bibliotekoje dirbo 25 darbuotojai (24,5 etatai), iš jų 15 bibliotekininkų; filialuose – 28 

darbuotojai (23 etatai), iš jų 26 bibliotekininkai. 

Šiais metais įvyko nemažai personalo pasikeitimų: Raudonės filiale vietoje ilgametės 

darbuotojos Jadvygos Ročkienės, išėjusios į užtarnautą poilsį, pradėjo dirbti Rima Šalnaitienė; 

Stakių filiale į poilsį pasitraukus Albinai Aleksienei, priimta Irma Klemauskienė; Viešvilės filiale 

vietoje Audronės Saladienės, išėjusios į pensiją, priimta Vilija Platonovienė. 
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Viešojoje bibliotekoje, atlikus tam tikrus struktūrinius pakeitimus, įvestas vyresniojo 

bibliotekininko viešiesiems ryšiams etatas. Dirbti šį darbą pradėjo Kristina Lukonienė, Šiaulių 

universitete įgijusi filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

                Nepilną darbo dieną dirba 23 darbuotojai, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 

 Filialuose - 21  

    Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 Su aukštuoju – 21, iš jų su bibliotekiniu – 12  

 Su aukštesniuoju – 17, iš jų su bibliotekiniu – 9 

 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Rajono bibliotekų materialinė bazė per 2016 m. ženkliai pagerėjo, nors finansavimas 

ir nebuvo pakankamas.  

Kartupių filiale 2015 m. vyko kapitalinio remonto darbai, kuriems lėšos gautos iš 

valstybės investicijų programos, tačiau jų nepakako stogo apšiltinimui. 2016 metais rajono 

savivaldybės biudžete  numatyti 2 tūkst. eurų leido šį darbą atlikti. Metų pradžioje įvyko įkurtuvių 

šventė. Kartupių biblioteka, Eržvilko kultūros centro Kartupių skyrius ir Kartupių bendruomenė 

dabar turi geras sąlygas dirbti ir vystyti veiklas. 

Į naujas patalpas persikėlė ir Veliuonos biblioteka. Ankstesnės patalpos seniūnijos 

pastate buvo ankštos ir nejaukios. Rajono savivaldybė perdavė bibliotekai kitas atsilaisvinusias 

patalpas pastate, kuriame įsikūręs Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centras. Atlikus 

nedidelius remonto darbus (skirta 3790 eurų), biblioteka įsikūrė erdviose, šviesiose ir jaukiose 

patalpose. Kitais metais planuojama sutvarkyti laiptinę ir renginių salę. 

Įsigyta smulkaus inventoriaus, darbo priemonių. Įrengtos galerijos pakabinimo 

sistemos Kartupių ir Eržvilko filialuose, vertikalios žaliuzės Kartupiuose ir Baltraitiškėse, 

Skirsnemunėje – nauji šviestuvai. Šiek tiek naujų baldų gavo Veliuonos biblioteka - 10 kėdžių, 

Viešvilės - rašomąjį stalą, lentyną, Raudonės -  rašomąjį stalą, Stakių - 7 kėdes, kompiuterinį stalą, 

lentyną, Lybiškių – lentyną, Žindaičių – dulkių siurblį, rūbų kabyklą.  

 Jurbarko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriui nupirktas minkštų spalvingų 

baldų komplektas, labai pagyvinęs aplinką. 

 

Techninis aprūpinimas 
 

IT ūkį sudaro 141  kompiuteris, iš jų 89 vartotojams, 52 darbuotojams: 

 Viešojoje bibliotekoje – 69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; 

 Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1 darbuotojams; 

 Kaimo filialuose – 69, iš jų 46 vartotojams, 23 darbuotojams. 

Viešoji interneto prieiga teikiama Viešojoje bibliotekoje, jos Vaikų literatūros skyriuje 

ir 22 filialuose. Vieninteliame Stakių  filiale 2016 m. įrengta kompiuterizuota darbo vieta 

darbuotojui, bet dar nėra įrengtas interneto ryšys (planuojama 2017 m.). 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas: 

 

 Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas padidėjo 324 kv.m  – 4166 (2015 m. - 3842 

kv. m.), iš jų 3164 kv. m naudingas: 

 Viešojoje bibliotekoje - 2151kv. m, iš jų 1516 kv.m naudingas; 

 Smalininkų m. filiale - 95 kv. m; 

 Kaimo filialuose – 1920 kv. m (2015 m. - 1596 kv. m), iš jų 1553kv. m 

naudingas.  
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IX. FINANSAVIMAS 
 

Pagrindiniai viešųjų bibliotekų finansavimo šaltiniai yra valstybės ir savivaldybių 

biudžetas.  

2016 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Viešajai bibliotekai skirtą biudžetą 

sudarė 470137 eurai (2015 m. -  429586 eurai), t.y. 40551 euru daugiau nei 2015 m. 

 Didžiąją biudžeto dalį sudarė darbo užmokestis – 81,7 procento (lygiai tokią pačią 

dalį, kaip 2015 m.). Šių lėšų pakako, nors buvo taupoma, nes  nuo liepos 1 d. gautos papildomos 

lėšos iš valstybės biudžeto darbuotojų atlyginimams padidinti.  

Bibliotekoms labai svarbu gauti pakankamai lėšų periodinių leidinių prenumeravimui. 

Jei 2015 m. savivaldybė skyrė 14 tūkst. eurų, tai 2016 m. - 15200 eurų, t.y. 1200 eurų daugiau, bet 

leidiniams nuolat brangstant, jų užsakoma mažiau. 

 Knygoms įsigyti lėšas skyrė Kultūros ministerija – 21 408 eurus (2015 m. – 19 

154eurus), t.  y. 2254 eurais daugiau, bet dokumentų gauta tik 179 fiz. vnt daugiau nei 2015 m.   

Kai kurios veiklos sritys iš rajono biudžeto buvo finansuotos blogiau nei 2015 m., kai 

kurios geriau. 

 

 

Išlaidų str. Rajono 

biudžetas 

2015 m. 

Eur 

Rajono 

biudžetas 

2016 m. 

Eur 

Skirt.nuo 

2015 m. 

Eur 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 2016 

m. Eur 

Viešieji 

darbai 

2016 m. 

Eur 

Darbo užmokestis (su 

socialiniu draudimu) 
351114 384142 +33028 24262 1082 

Ryšių paslaugoms 8959 8479 -480   

Transportui išlaikyti 1806 2301 +495   

Spaudiniams įsigyti 14000 15200 +1200 21408  

Kvalifikacijos kėlimui 

ir komandiruotėms 
817 627 -190   

Kitoms prekėms 3418 7039 +3621   

Kitoms paslaugoms 6914 8035 +1121   

Komunalinės paslaugos 

(Šildymui, elektros 

energijai, kt.) 

39855 37257 -2598   

Ilgalaikiam turtui įsigyti 0 0    

Ilgalaikio materialiojo 

turto remontas 
2013 6457 +4444   

Kultūrinėms 

programoms 
690 600 -90 5283  

Iš viso: 429586 470137 +40551 50953 1082 

 

Pajamos ir finansavimas 

 

 2015 m. 

tūkst. Eur 
2016 m. 

tūkst. Eur 

Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos 462,1 522,2 +60,1 

Fondų lėšos(projektams) 1,0 0 -1,0 

Už mokamas paslaugas 0,8 1,1 +0,3 
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Už patalpų nuomą 0,6 0,6 0 

Parama (2 proc. pajamų mok.) 0,5 0,5 0 

Lėšos iš paramos gavėjų 12,1 10,08 -2,02 

Iš viso 477,1 524,4 +47,3 

         Bendras rajono viešųjų bibliotekų finansavimas 2016 m. yra teigiamas, gauta 47,3 

tūkst. eurų daugiau nei 2015 m.   Tai viltį teikianti pozityvi tendencija. 

 

IŠVADOS 

 
Bibliotekų metų pradžia Jurbarko rajone iškilmingai atidaryta kovo 8 d.  Skambant 

trimito muzikai šalia Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato buvo iškelta 

Bibliotekų metų vėliava. Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo Jurbarko rajono meras 

Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė 

Masiulienė, bibliotekos filialų darbuotojai ir kiti svečiai. Gruodžio 20 d. Bibliotekų metai buvo 

užbaigti ir vėliava nuleista. 

Visus metus bibliotekų darbuotojai dėjo pastangas, kad 2016-ieji metai paskatintų 

bendruomenes aktyviai veiklai bei didintų bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei. Jurbarko 

rajone vyko įvairūs kultūriniai bei informaciniai renginiai, buvo įgyvendinami projektai,  finansuoti 

valstybės, ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Žinoma, buvo tikėtasi daugiau lėšų naujų 

dokumentų įsigijimui bei projektų, teiktų Kultūros tarybai, rėmimui. Viltys, kad šie metai į rajono 

bibliotekas pritrauks daugiau lankytojų, pasiteisino iš dalies: 58 vartotojais užregistruota mažiau 

(dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo), bet žymiai padidėjo apsilankymų skaičius – 7706 lankytojais 

daugiau nei 2015 m., ir šį padidėjimą iš esmės sudarė renginių lankytojai - 7863  daugiau nei 2015 

m., t. y. beveik 50 proc. daugiau. Iš viso rajono bibliotekose suorganizuota 885 įvairaus pobūdžio 

renginiai, iš jų 469 parodos, t. y. 232 renginiais daugiau nei 2015 m. 

Jurbarko viešoji biblioteka tapo tikru bendruomenės kultūros ir žmonių bendravimo 

centru. Jos patalpomis naudojosi įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės 

organizacijos. Ir šiais metais čia veikė kelių Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų 

užsiėmimai (geografijos ir turizmo, užsienio kalbų mokymo, dailės). Pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su Lietuvos samariečių bendrijos Jurbarko  skyriumi, Jurbarko švietimo centru,  

Smalininkų bendruomenės centru, Jurbarko neįgaliųjų klubu „Svaja“, Jurbarko kūno kultūros ir 

sporto centru, asociacija „Vadžgirio jaunimo klubas „Išlaikyk pusiausvyrą“, LASS Jurbarko filialu. 

Jurbarko krašto literatų klubas „Švieselė“ yra nuolatinis Viešosios bibliotekos partneris, 

organizuojant kultūros renginius, knygų pristatymus, literatūrinius skaitymus. 

Didelių problemų per 2016 m. neiškilo. Atlikta daug gerų darbų bendruomenės labui. 

Liko neįgyvendinti kai kurie filialų patalpų gerinimo darbai, kuriuos tikimės atlikti 2017 m. 

(perkelti į kitas patalpas Pilies I, Tamošių, Girdžių fil.). 

2017 m. Jurbarko rajono savivaldyės viešoji biblioteka minės savo įkūrimo 80-metį. 

Planuojami darbai ir renginiai bus skirti šiam jubiliejui. Be to bibliotekose bus minimos kitos datos 

ir sukaktys, kraštiečių jubiliejai. Šie metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Ievos 

Simonaitytės, Piliakalnių, Tautinio kostiumo, Sporto, Algirdo Juliaus Greimo, Kazio Bradūno, 

Lietuvių kalbos kultūros metais. Šios temos atsispindės ir bibliotekų veikloje. 

 

 

_____________________________________________ 
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PRIEDAS Nr. 1 

 

BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,  

TELEVIZIJOJE, VIRTUALIOJE ERDVĖJE 

/ 2016 metai / 

 

 

 

1. Akmenukai: [žinutė], /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, lapkr. 5, p. 1. 
           Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojami VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 
neįgaliųjų iš akmenukų sukurti darbai. Paroda pavadinta „Kai prabyla akmuo“. 
 

2. Apdovanojo: [žinutė], /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, bal. 27, p. 1. 
      Seime vykusioje Lietuvos bibliotekininkų konferencijoje Vadžgirio filialo vyr. 

bibliotekininkei E. Žievienei įteikta  Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus padėka už 
iniciatyvumą , nuoširdų ir aktyvų skatinimą skaityti ir „Jonvabalio“ apdovanojimas už jaukios, 
vietos bendruomenės lankomos ir remiamos  bibliotekos sukūrimą.  
 

3. Aukojo: [žinutė], /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, lapkr. 9, p. 1. 
           „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą, Jurbarko viešosios bibliotekos surengtą Pyragų dieną 
paaukoti pinigai,  papildė 161,5 Eur. 

 
4. Babenskienė L. Žolinės subūrė kraštiečius / http://www.raseiniskis.lt/naujienos/ 

Publikuota 2016,  rugpj. 15. 

        Rugpj. 12 d. į tradicinę Žolinių šventę „Besibaigianti vasara kvepia žolynais“ susirinko  

Gruzdiškės kaimo ir aplinkinių kaimų kraštiečiai. Į šventę atvyko ir savo kūrybine darbo patirtimi 

pasidalino Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo vyresn. bibliotekininkė E. 

Žievienė. Ji pristatė sukurtas lėles, pasakojo neformalaus ugdymo ,,Lėlių teatro laboratorija" 

užsiėmimus. Koncertavo folklorinis ansamblis „Šebukai“, (vadovė Jurbarko r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos vyr. metodininkė L. Lukošienė. 

 

5. Bartkienė D. Kartupiai jau didžiuojasi kaimo namais//Ūkininko patarėjas. - 2016, 
vas. 20, p. 3. 

Apie tai, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse gražią dovaną gavo 
Kartupių apylinkių (Jurbarko r.) gyventojai - atidaryti kaimo bendruomenės namai. Įkurtuves 
organizavo Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka ir Eržvilko kultūros centras. 

 
6. Bartkienė D. Apie žmogaus kelią - poezijos posmais//Ūkininko patarėjas. - 2016,  

kovo 8, p. 4. 
          Apie Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtą poezijos vakarą, skirtą 
kalbininkui ir vertėjui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui, Jurbarko garbės piliečiui 
Arnoldui Piročkinui. 

 
7. Bartkienė D. Bibliotekos nepadeda išsivalyti lentynų//Ūkininko patarėjas. - 2016, 

 gruod. 20, p. 13. 
         Apie bibliotekos fondus ir žmonių dovanojamas knygas pasakoja Jurbarko r. savivaldybės  
viešosios bibliotekos Skaitytojų sk. vedėja E. D. Kėžinaitienė ir Fondų organizavimo sk. vedėja 
L.Pernarauskienė.  
 

8. Bažnyčiai: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, rugpj. 3, p. 1. 

http://www.raseiniskis.lt/naujienos
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           Girdžių bibliotekoje veikia paroda, skirta Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios 90-mečiui. 
Eksponuojamos nuotraukos, literatūra, religiniai paveikslai iš kraštotyrininko V. Lekučio 
archyvo. 

 
9. Biblioteka puošiasi kraštiečių sueigai: [žinutė], /„Mūsų laikas" inform.//Mūsų 

laikas. - 2016, rugpj. 5, p. 10. 

          Jurbarko viešojoje bibliotekoje iki rugpj. 25 d. veiks kūrybinės dirbtuvėlės. Kiekvieną 
ketvirtadienį nuo 15 val. į bibliotekos žaisloteką  gaminti ir dekoruoti  žibintų renkasi vaikai. 
 

10.  Bibliotekininkė: [žinutė] /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, bal. 30, p. 1. 
           Bibliotekininkų dienos minėjime išrinkta geriausia Metų bibliotekininkė. Ja tapo vyresn. 
bibliografė Interneto skaityklos darbuotoja R. Miliūnienė. 
 

11.  Bylaitė M. Vadžgiriškiai myli savo kraštą //Šviesa. - 2016, rugs. 3, p. 10. 
           Apie Vadžgirio miestelio Atsimainymo atlaidų šventę, kuri truko tris dienas. Miestelio 
bibliotekoje pristatyta kraštietės pedagogės Angelės Raudienės (Stoškutės) išleista knyga 
„Patirtys“. Tai trečioji autorės knyga. 
 

12.  Čirvinskienė O. Literatų šventė Jurbarke//Mūsų laikas. - 2016, birž. 3, p. 7. 
Geg. 24 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko neįgaliųjų literatų šventė  „Gegužės burtai“.    
 

13.  Čirvinskienė O. Kraštiečiai dalijosi kūryba//Šviesa. - 2016, geg. 4, p. 5. 
           Bal. 9 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečių literatų ir klubo „Švieselė“ narių 
susitikimas. 

 
14.  Dirbtuvėlės: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, lapkr. 19, p. 1. 

          Girdžių biblioteka kviečia į kūrybines dirbtuvėles „Gavau laišką nuo Kalėdų senelio“. Bus 
gaminami advento kalendoriai ir kalėdinės eglutės puošmenos. 
 

15.  Dovanos: [žinutė], /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, geg. 14, p. 1. 
           Eržvilko ir Lybiškių bibliotekos praturtėjo kraštiečių dovanotomis knygomis.  
 

16.  Egzaminas: [žinutė],  /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, geg. 4, p. 1. 
          Jau registruojama į geg. 9 d. Viešojoje bibliotekoje vyksiantį Europos egzaminą. 
 

17.  Furšetas: [žinutė], / „Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, birž. 15, p. 1. 
           Birž. 20 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyks renginys „Literatūrinis furšetas“. 
Literatūros meniu pristatė socialinių mokslų daktarė Austėja Landsbergienė. 
 

18.  Geriausias rajono skaitytojas pagerbtas Seime/„Mūsų laikas" inform.//Mūsų 

laikas. - 2016, birž. 3, p. 7. 

           Seime apdovanoti du geriausi Jurbarko viešosios bibliotekos skaitytojai: Naujamiesčio 
pagrindinės mokyklos trečios klasės mokinys Airidas Sutkus ir Jurbarko A. Giedraičio- 
Giedriaus  gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartusevičienė. 
 

19.  Girdžiuose – senų leidinių paroda /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, geg. 7, p. 7. 
           Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti Girdžių bibliotekoje atidaryta 
paroda „Vokiečių okupacijos meto leidiniai (1941-1944)“. Eksponatai iš asmeninio 
kraštotyrininko Vytauto Lekučio archyvo. 
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20.  Į „Europos egzamino“ finalą neprasibrovė: [žinutė],//Mūsų laikas. - 2016, geg. 20,  

p. 7. 
           Geg. 13 d. internetu įvyko „Europos egzamino“ antrasis etapas, kuriame dalyvavo 
keletas moksleivių iš įvairių rajono mokyklų ir Jurbarko viešosios bibliotekos vaikų 
literatūros skyriaus vedėja A.  Masaitytė. Surinkusi 50 taškų į finalą ji nepateko. 
 

21.  Įkurtuvės: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa.- 2016, saus. 27, p. 1. 
           Vas. 8 d. Vadžgirio biblioteka kviečia į įkurtuves. Patalpas bibliotekai suteikė ir 
suremontavo Vadžgirio bendruomenė. 
 

22.  Jakaitytė V. Paukščiai sugrįžo !//Šviesa. - 2016, bal. 29, p. 5. 
           Akcija „Paukščiai grįžta namo“ vyko Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
parkelyje. 

 
23.  Įteikti svarbiausi Metų apdovanojimai//Tarp knygų. - 2016, bal., p.2, 3. 

           Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo bibliotekininkei E. 
Žievienei įteiktas „Jonvabalio“ prizas už jaukios, vietos bendruomenės lankomos ir remiamos 
bibliotekos sukūrimą.     
 

24.  Jeruzalė: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, spal. 21, p. 1.  
           Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojami mokinių darbai sukurti konkursui „Piešiu 
Jeruzalę“. 
 

25.  Jurbarke - Aro Lukšo knygos apie laisvę pristatymas:[žinutė], /„Mūsų laikas" 
inform. //Mūsų laikas. -  2016, vas. 12, p. 9. 
          Vas. 15 d. Viešojoje bibliotekoje vyks žurnalisto Aro Lukšo knygos „Laisvės istorijos 
mozaika" pristatymas. 
 

26.  Juškaitienė L. Po kasmetinės šventės– atgijęs bibliotekos parkas //Mūsų laikas. – 
2016, bal. 1, p. 9. 
           Bibliotekos parke vyko pavasario, sugrįžtančių paukščių šventė. Jurbarko miškų 
urėdijos darbuotojai ir jaunieji miško bičiuliai iškėlė daugybę inkilų ir pastatė pačių sukurtų  
gamtinių skulptūrų. 
 

27.  Juškaitienė L. Perskaitė per šimtą nužudytų Jurbarko žydų vardų //Mūsų laikas. –  
2016, spal. 7, p. 8. 
          Rugs. 23-ąją Jurbarko viešoji biblioteka kartu su Krašto muziejaus darbuotojais dalyvavo 
akcijoje VARDAI. Jurbarko žydų kapinėse buvo garsiai skaitomi nužudytų Jurbarko žydų 
vardai. 
 

28. Juškaitienė L. Žydų siunčiama žinia – mes tokie patys, kaip ir jūs //Mūsų laikas. – 
2016, lapkr. 4, p. 8. 
          Spal. 26-ąją Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Izraelio dienos Jurbarke šventė.  
Straipsnio turinys: Paroda. Izraelis žydui ir kunigui; Paminklas tėvui, seneliui ir visiems 
žydams; Piešiniai. 
 

29.  Juškaitienė L. Bibliotekos kiemelyje – ir žymių kraštiečių išgirsti, ir nepaprastos 
sriubos paskanauti//Mūsų laikas. - 2016, rugpj. 26, p. 8. 
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          Jurbarko krašto šventės renginiai Viešojoje bibliotekoje. Šventės dieną biblioteka dirbs 
iki 22.30 val. 
 

30.  Juškaitienė L. Lybiškiai. Gyvybę palaiko vietinis fabrikas ir vokiški pinigai //Mūsų 
laikas. - 2016, gruod. 23, p. 9. 
           Straipsnyje rašoma ir apie 20 metų bibliotekoje dirbančią Laimą Keterienę. 
 

31.  Karopčikienė D. Knygoje – Mažosios Lietuvos liekanos //Šviesa. - 2016, saus. 6, p. 
5. 
           Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta nauja Mažosios Lietuvos paveldo tyrinėtojo 
Martyno Purvino knyga „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“. 
 

32.  Karopčikienė D. Senovinės muzikos duetas mėgaujasi grojimu ir žavi klausytojus // 
Šviesa. - 2016, vas. 3, p. 5. 
          Jurbarke susikūrė naujas muzikinis duetas – chorvedė, vargonininkė L. Matuzaitė - 
Kairienė ir Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio vadovė, Jurbarko viešosios bibliotekos 
vyriaus. metodininkė L. Lukošienė. 
 

33.  Karopčikienė D. Kraštiečiai sugrįžta į savo vaikystės biblioteką //Šviesa. - 2016,  
kovo 2 d, p. 3. 
          Vas. 19 d. Skirsnemunės bibliotekoje paskaitą apie pasaulinių karų pėdsakus Lietuvoje 
skaitė Kauno IX forto muziejaus direktoriaus pavaduotojas skirsnemuniškis Marius Pečiulis, o 
saus. 29 d. bibliotekoje svečiavosi Klaipėdos Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos 
centro direktorė, humanitarinių mokslų daktarė kraštietė Lina Petrošienė. 
 

34.  Karopčikienė D. Pakelta Bibliotekų metų vėliava //Šviesa. - 2016, kovo 10, p. 1, 2. 
          Straipsnyje apie būsimus metų renginius kalbinama vyriaus. metodininkė L. Lukošienė. 
 

35.  Karopčikienė D. Piešė ir rinko gražiausią //Šviesa. - 2016, kovo 23, p. 5. 
           Mažuosius šimkaitiškius paminėti Gimtosios kalbos dieną pakvietė miestelio 
bibliotekininkė J. Jucikaitė.  
 

36.  Karopčikienė D. Minint Šekspyrą: proga pažinti ar iš naujo atrasti genijų //Šviesa. - 
2016, geg. 4, p. 4. 
           Smalininkų miesto biblioteka bal. 22 d. pakvietė skaitytojus į Bibliotekų metų 
pristatymo renginį. 
 

37.  Karopčikienė D. Pokalbis su kraštiečiu – apie kultūrą, kūrybą, gyvenimą //Šviesa. -  
2016, geg. 14, p. 3. 
           Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos  dienos proga Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko 
susitikimas su poetu ir vertėju, Nacionalinės premijos laureatu Antanu Gailiumi. 
 

38.  Karopčikienė D. Pomėgiai ir darbščios rankos kuria stebuklus //Šviesa. -  2016,  
geg. 25, p. 5. 
          Eržvilko bibliotekoje veikia darbščių Eržvilko moterų rankdarbių paroda. 
 

39.  Karopčikienė D. Skaitytojus pasveikino Seime//Šviesa. - 2016, geg. 28, p. 1, 3. 
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           Geg. 25 d. paminėti Bibliotekų metų Seimo rūmuose buvo pakviesti šalies bibliotekų 
aktyviausi skaitytojai, bibliotekininkai ir skaitomiausių knygų autoriai. Renginyje dalyvavo ir 
Jurbarko r. viešosios bibliotekos atstovai. 
 

40.  Karopčikienė D. Kūrybingiausius sukvietė gegužės burtai //Šviesa. - 2016, birž. 1,  
p. 6. 
           Jurbarko neįgaliųjų draugija į šventę sukvietė penkių savivaldybių literatus. Renginys 
vyko Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
 

41.  Karopčikienė D. Debesų paveikslą piešia eilėraščiais//Šviesa. - 2016, birž. 1, p. 5. 
           Rajono literatė, poetė Joana Klimašauskienė Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė jau 
penktąją savo išleistą knygą „Pažvelk į debesų paveikslą“. 
 

42.  Karopčikienė D. Linksmi ir laimingi! //Šviesa. - 2016, birž. 15, p. 5. 
           Smagi šventė Vadžgiryje vyko Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Savo sukurtus šokius 
šoko „Lėlių teatro laboratorijos“ dalyviai, vyko garsinis skaitymas, verdami cepelinai. 
 

43.  Karopčikienė D. Bibliotekoje//Šviesa. - 2016, birž. 15, p. 5. 
           Girdžių pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniams paskutinė mokslų metų lietuvių 
kalbos pamoka vyko miestelio bibliotekoje. 
 

44.  Karopčikienė D. Merės Popins mįslės ir vaišės knygų draugams//Šviesa - 2016, 
rugpj. 24, p. 4. 
          Linksma šventė Smalininkų miestelio vaikams, kurią parengė bibliotekininkės. 
 

45.  Karopčikienė D. Julijos knygelėse – sueiliuotas gyvenimas // Šviesa.- 2016, rugpj.  
31, p. 4. 
          Skirsnemuniškės Julijos Galbuogienės knygos „Rugpjūčio žvaigždė“ pristatymas Jurbarko 
viešojoje bibliotekoje. 
 

46.  Karopčikienė D. Šimkaitiškiai bėgo skaitymo maratone //Šviesa. -  2016, rugs. 21,  
p. 5. 
           Raštingumo diena paminėta Šimkaičių bibliotekoje.  
 

47.  Karopčikienė D. Jubiliejinis novelės meistrų apsilankymas Veliuonoje//Šviesa. – 
2016,  spal. 5, p. 3. 
          Keturiasdešimtasis „Veliuonos novelės“ vakaras. Kartu atidaryta ir į naujas patalpas 
įsikėlusi Veliuonos biblioteka. 
 

48.  Karopčikienė D. Pokalbio su profesoriumi tęsinys – naujos jo knygos skaitymas 
 //Šviesa. -  2016, lapkr. 2, p. 3. 
           Spal. 19 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta kalbininko, profesoriaus, 
habilituoto daktaro naujausia knyga „Lietuvių kalbos savitumas“. 
 

49. Knyga: [žinutė], // Šviesa. - 2016, saus. 23, p. 1. 
           Saus. 29 d. Viešojoje bibliotekoje bus pristatyta knyga „Kęstučio apygardos vadai“. 
Dalyvaus knygos sudarytojas Antanas Pocius, kraštietis rašytojas Eugenijus Ignatavičius ir kiti 
knygoje publikuojamų straipsnių autoriai. 
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50.  Knyga: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. -  2016, bal. 30, p. 1. 
           Girdžių bibliotekoje veikia vienos knygos paroda. Eksponuojamas Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto 1934 m. leidinys „Istorijos archyvas. I tomas.  XVI a. Lietuvos 
inventoriai“. Knygą bibliotekai iš asmeninio archyvo paskolino kraštotyrininkas Vytautas 
Lekutis. 
 

51.  Knygos: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, vas. 24, p. 1. 
           Smalininkų bibliotekininkės R. Ivanauskienė ir B. Norkienė skaitytojus pakvietė aptarti 
Metų knygos rinkimuose dalyvaujančias knygas. 

 
52.  Korsakaitė J. Jubiliato dovana jurbarkiškiams//Tarp knygų. - 2016, kovas, p. 33. 

           Kovo 1 d. Jurbarke viešėjo profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, 
vertėjas, redaktorius Jurbarko rajono garbės pilietis Arnoldas Piročkinas, šiomis dienomis 
švenčiantis savo 85-metį. Susitikimas vyko Jurbarko savivaldybėje ir viešojoje bibliotekoje.  
 

53.  Lukošiūtė L. Bibliotekų metų baigiamasis renginys Jurbarke: „Knyga, pakeitusi 
 mano  gyvenimą“//http://manokrastas.lt/straipsnis/Publikuota: 2016 m. gruod.  21.  

 
54.  Lukošiūtė L. Bibliotekų metų baigiamasis renginys „Knyga, pakeitusi mano  

gyvenimą“// https://www.jurbarkas.lt/index.php?-836837673/ Publikuota: 2016 m.  gruod. 
20. 

 
55.  Lukošiūtė L. „VELIUONOS NOVELĖ 2016“//  http://www.jurbarkas.lt/index.php?-

136333174/ Publikuota: 2016 m.  spal. 4.  
 Rugsėjo 30 d. Veliuonoje įvyko tradicinis novelės vakaras „Veliuonos novelė 2016“. 
 
56. Lukošiūtė L. Lietuvos žydų genocido atminimo diena Jurbarke // 

 https://www.jurbarkas.lt/index.php?2098673320 /Publikuota: 2016m.  rugs. 23. 
 
57.  Lukošiūtė L. Geriausia metų bibliotekininkė – Rasa Miliūnienė // 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1597854932 / Publikuota: 2016 m.  bal. 29. 
 
58.  Lukošiūtė L. Iškilmingai paskelbta bibliotekų metų pradžia //  

https://www.jurbarkas.lt/index.php?-393135365 / Publikuota: 2016m.  kovo 3. 
 
59.  Lukšys P. Dviguba šventė Kartupiuose - Vasario 16-oji ir kultūros židinio įkurtuvės.  

//Mūsų laikas. - 2016, vas. 19, p. 9. 
 Atidaryta renovuota biblioteka Kartupiuose. 
 
60.  Masiulienė N.  In memoriam. Magdalena Danutė Maskolaitytė (1935-2016)  

//Šviesa. - 2016, lapkr. 23, p. 2. 
           Lapkr. 15 d. Anapilin išėjo buvusi ilgametė Jurbarko viešosios bibliotekos 
darbuotoja M. D. Maskolaitytė. Užjausdami artimuosius ir liūdėdami kartu su jais, 
prisimename, kokia Ji buvo ir ką po savęs paliko mums visiems. 
 
61.  Masiulienė N.  In memoriam. Magdalena Danutė Maskolaitytė //Mūsų laikas. –  

2016, lapkr. 25, p. 5. 

http://manokrastas.lt/straipsnis/
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-836837673/
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-136333174/
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-136333174/
http://www.jurbarkas.lt/index.php?2098673320
https://www.jurbarkas.lt/index.php?1597854932
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-393135365
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           Lapkr. 15 d. Anapilin išėjo buvusi ilgametė Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotoja M. 
D. Maskolaitytė. Užjausdami artimuosius ir liūdėdami kartu su jais , prisimename, kokia Ji 
buvo ir ką po savęs paliko mums visiems. 

 
62.  Masiulienė N.  In memoriam. Magdalena Danutė Maskolaitytė (1935 08 06 – 2016 

1115)//Tarp knygų. -  2016, lapkr., p. 41. 
           Lapkr.15 d. Anapilin išėjo buvusi ilgametė Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotoja M. 
D. Maskolaitytė. Užjausdami artimuosius ir liūdėdami kartu su jais , prisimename, kokia Ji 
buvo ir ką po savęs paliko mums visiems. 
 

63.  Mašiotienė J. Moterys vakarojo su dainomis ir giesmėmis //Šviesa. - 2016, spal. 26,  

p. 5. 

          Spal. 12 d. Tamošių kaimo biblioteka ir Veliuonos kultūros centras organizavo bendrą 

edukacinį renginį „Tautiniai raštai karpiniuose“.  

 

64. Norkienė B.  Doc. dr. M. Purvino knygos pristatymas Smalininkuose / R. Ivanauskienė. –  

Iliustr. //Voruta. - 2016, vas. 27, p. 3. 

 

65. Norkienė B. Prof. habil. dr. Arnoldo Piročkino  „Smalininkų kronika 1920 01 10 - 1939  

03 23" : [recenzija]//Voruta. - 2016, rugpj. 27, p. 3.   

 

66.  Paaiškėjo ryškiausios praėjusių metų bibliotekininkės/ „Mūsų laikas" inform.  
//Mūsų laikas. -  2016, geg. 6, p. 9. 
           Metų bibliotekininke paskelbta Viešosios bibliotekos bibliografė R. Miliūnienė, o 
Vadžgirio filialo bibliotekininkė E. Žievienė apdovanota Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
„Jonvabalio“ nominacija.   
 

67.  Pamoka: [žinutė], / „Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, lapkr. 12, p. 1. 
          Lapkr.  18 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje profesionalūs programuotojai surengs 
programavimo pamoką moksleiviams. 

 
68.  Pasaulinės knygos ir autorių teisių dienos, balandžio 23-osios minėjimas/www.lbd.lt  

/ Publikuota: 2016 m.  geg. 2. 

          Už pasiaukojantį kūrybingą darbą 39 geriausiems Lietuvos bibliotekininkams įteiktos LR 

Ministro Pirmininko, LR Seimo komitetų, Kultūros ministerijos padėkos. Ministro pirmininko 

patarėjas kultūrai F. Latėnas Ministro pirmininko A. Butkevičiaus padėkas už nuoširdų darbą, 

prasmingas bendruomenės  švietimo iniciatyvas, pasiekimus didinant bibliotekų vaidmenį 

visuomenėje įteikė ir E.  Žievienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio 

filialo vyresn. bibliotekininkei; 

 

69. Paskelbta Bibliotekų metų  pradžia /Savivaldybės inf //Mūsų laikas. - 2016, kovo 
10, p. 2. 
          Kovo 8 d. prie Jurbarko viešosios bibliotekos iškilmingai pakelta Bibliotekų metų vėliava 
ir oficialiai paskelbta Bibliotekų metų pradžia. 
 

70. Paukščiai: [žinutė], / „Šviesos“ inform.  //Šviesa. - 2016, kovo 19, p. 1. 
          Akciją „Paukščiai grįžta namo“ Jurbarko miškininkai ir jaunieji miško bičiuliai šiemet 
rengia kartu su bibliotekininkėmis Jurbarko viešosios bibliotekos parkelyje. 
 

71.  Pauliukaitienė A. Kviečiame į profesoriaus A. Piročkino  knygos pristatymą  

http://www.lbd.lt/
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//Šviesa. - 2016, spal. 15, p. 12. 
           Spal. 19 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje Jurbarko garbės pilietis, 
kalbininkas, prof. A. Piročkinas pristatys naują savo knygą „Lietuvių kalbos savitumas“. 
 

72.  Pažereckienė J. Vakaras bibliotekoje. Gasparo Aleksos ir Violetos Šoblinskaitės - 
Aleksa pokalbis / Linos Lukošiūtės, Jurbarko r. savivaldybės nuotr. //Mūsų laikas.-  2016, 
saus. 22, p. 10. 

 
73.  Pažereckienė J. Jurbarke paminėtas garbingas prof. hab. dr. Arnoldo Piročkino 

jubiliejus//Mūsų laikas. - 2016, kovo 4, p. 9. 
           Kovo 1 d. Jurbarke profesorius, kalbininkas Arnoldas Piročkinas šventė garbingą 85-erių 
metų jubiliejų. Renginiai vyko Jurbarko rajono savivaldybėje ir Viešojoje bibliotekoje. 
 

74.  Pažereckienė J. Knygos lavina vaizduotę ir keičia pasaulį //Mūsų laikas. - 2016,  
gruod. 30, p. 9-10. 
           Gruod. 20 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamasis Bibliotekų metų renginys 
„Knyga, pakeitusi mano gyvenimą“. 

 
75.  Pyragai: [žinutė], / „Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, lapkr. 2, p. 1. 

           Lapkr. 4 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje organizuojama Pyragų diena. Jau antrus 
metus bibliotekininkės prisideda prie TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamos 
„Išsipildymo akcijos“. 
 

76.  Pyragų dieną aukojo dosniai /„Mūsų laikas" inform. //Mūsų laikas. - 2016, lapkr. 

11, p. 2. 

           Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje - Pyragų diena.  Jau antrus metus 
bibliotekos darbuotojos dalyvavo TV3 organizuojamoje  „Išsipildymo akcijoje“. 
 

77.  Pristatyta knyga/ „Mūsų laikas" inform. //Mūsų laikas. - 2016, rugpj. 20, p. 10. 

           Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta naujausia Julijos Galbuogienės išleista knygelė 
„Rugpjūčio žvaigždė“. 
 

78. Puzinienė V. „Debesėlyje“ šoko mergaitės // Šviesa.- 2016, rugpj. 24, p. 5. 
Jau antrą vasarą Klausučių kultūros centras rengia vaikams stovyklą „Debesėlis“. Prie 

projekto veiklų vykdymo prisidėjo ir Klausučių filialo bibliotekininkė V. Puzinienė. 
 
79.  Sąskrydis: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, birž. 18, p. 1. 

           Birž. 10-11 d. Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo XV Žemaitijos 
bibliotekininkų sąskrydyje Skuodo r.    
 

80.  Signatarė: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. -  2016, saus. 27, p. 1. 
           Vas. 8 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyks Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų 
klubo parengtos knygos apie jurbarkietę signatarę Birutę Nedzinskienę pristatymas.  
 

81.  Skaitė: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, geg. 14, p. 1. 
          Eržvilke savo kūrybą skaitė aktorė, režisierė, rašytoja Birutė Mar. Eržvilko biblioteka 
pirmą kartą prisijungė prie skaitymo skatinimo akcijos „Lietuva skaito“. 
 

82.  Stanaitienė J. Knygių klube renkasi smalsios moterys//Šviesa. - 2016, saus. 27, p. 3. 
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           Jurbarko viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkės S. Baltrušaitienės į Knygių klubą 
suburti skaityti ir bendrauti mėgstantys jurbarkiečiai į susitikimus renkasi kiekvieno mėnesio 
pirmąjį penktadienį. 
 

83.  Stanaitienė J. Knygos puslapiuose atminimo verti Lietuvos herojai//Šviesa. - 2016,  
vas. 3, p. 4. 
          Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta A. Pociaus sudaryta 
knyga „Kęstučio apygardos vadai“. 
 

84.  Stanaitienė J. Rajono bibliotekos laukia knygų ir skaitytojų//Šviesa. - 2016, vas. 3,  
p. 3. 
           Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė N. Masiulienė Bibliotekų metus 
pasitinka su viltimi, kad gaus daugiau naujų knygų ir didės darbo užmokestis. 
 

85.  Stanaitienė J. Bendruomenės vienybę vainikavo karališkos įkurtuvės//Šviesa. –  
2016, vas. 13, p. 5. 
           Vas. 4 d. Vadžgirio biblioteka atvėrė duris skaitytojams. Naujos bibliotekos atidarymas – 
puiki įžanga į LR Seimo 2016-uosius, paskelbtus Bibliotekų metais. 
 

86.  Stanaitienė J. Įkurtuvės: eiliuotos padėkos ir prarasti tūkstančiai//Šviesa. - 2016,  
vas. 20, p. 2. 
           Vas. 15-ąją Kartupių kaimo gyventojai atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir 
atvėrė naujas bibliotekos duris renovuotame buvusiame darželio-mokyklos pastate. 
 

87.  Stanaitienė J. Meniškoje sieloje – troškimas varžytis//Šviesa. - 2016, kovo 30, p. 3. 
          Eržvilko miestelio bibliotekoje veikia Eržvilke gyvenančios O. Buitkienės tapybos darbų 
paroda „Teptuko prisilietimas“.   
 

88.  Stanaitienė J. Nacionalinę bibliotekų savaitę vainikavo iškilmės//Šviesa. - 2016, 
geg. 4, p. 1, 3. 
          2016-ieji – Bibliotekų metai, o bal. 29 d. Viešojoje bibliotekoje vyko svarbiausias šių 
metų renginys – šešioliktoji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios šūkis – „Stiprios 
bibliotekos – stipri visuomenė“.  
 

89.  Stanaitienė J. Vasara ne tik atostogų metas//Šviesa. -  2016, geg. 29, p. 8. 
          Europos dienos proga Jurbarko viešojoje bibliotekoje su jaunimu bendravo organizacijos 
Eurodesk atstovai. Lektorė I. Jotkaitė pristatė įvairias programas, kurios jaunimui siūlo 
užsiėmimus vasarai ir ne tik. 
 

90.  Stanaitienė J. Trijų lelijų miestas kvietė švęsti ir savus, ir svečius//Šviesa. - 2016, 
rugs. 3,  p. 7, 8, 9. 
           Rugpj. 26, 27, 28 d. Jurbarkas šventė Magdeburgo teisių suteikimo miestui 405-ąsias 
metines. Jurbarko viešoji biblioteka visus kraštiečius ir miesto svečius sukvietė į „Jurbarkiškių 
suklegas“. 
 

91.  Stanaitienė J. Izraelio dieną – tolerancijos ir santarvės pamokos//Šviesa. - 2016, 
spal. 29, p. 1, 2, 3. 
          Izraelio diena Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
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92.  Stanaitienė J. Programavimo paslapčių – į biblioteką//Šviesa. - 2016, lapkr. 26, p. 9. 
           Projekto „Coder Dojo“ komandos programavimo pamoka Jurbarko moksleiviams 
Viešojoje bibliotekoje.     
 

93.  Suklegos: [žinutė], /„Šviesos“ inform.//Šviesa. - 2016, rugpj. 6, p. 1. 
Jurbarko viešosios bibliotekos rengiama kraštiečių sueiga jau turi pavadinimą, renginys 
vadinsis „Jurbarkiečių suklegos“.   
 

94.  Susitikimas su kraštiečiu rašytoju/ „Mūsų laikas" inform.//Mūsų laikas. - 2016,  
lapkr. 25, p. 8. 
          Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kraštiečiu poetu, dramaturgu, 
prozininku, žurnalistu E. R. Baltrušaičiu. 

 
95.  Šalnaitienė R. Vokiečių kalbos diena. Raudonės bibliotekoje//Šviesa. -  2016, lapkr.  

16, p. 4 
 

96. Šventės atgarsiai. G. Aleksos naujo romano pristatymas – saujelei klausytojų/„Mūsų  

laikas" inform.//Mūsų laikas. - 2016, rugs. 9, p. 8. 
           Veliuonoje gyvenančio rašytojo Gasparo Aleksos naujos knygos „Šventojo akiplėšos 
medžioklė“ pristatymas Viešosios bibliotekos kiemelyje. 
 

97. Vadžgirio bibliotekininkei – Ministro Pirmininko padėka ir „Jonvabalio 
apdovanojimas / http://manokrastas.lt/straipsnis/Publikuota: 2016 m.  bal.  26 d.  

 
98.   Vaikams: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, birž. 8, p. 1. 

          Tarptautinę vaikų gynimo dieną linksmą cepelinų šventę Vadžgiryje surengė 
bibliotekininkė E. Žievienė. Talkino ir parėmė dar keletas miestelio gyventojų. 
 

99.  Vasaris – diktanto mėnuo: [žinutė], /„Šviesos“ inform. //Šviesa. - 2016, vas. 3, p. 5. 
Jurbarke diktantas bus rašomas Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
 

100.  Žievienė E. Trys kūrybiškos vadžgiriškių dienos//Šviesa. - 2016, rugpj. 24, p. 3. 
          Jau ketvirtus metus Vadžgirio vaikai stovyklauja Vertimų stovyklavietėje. `Veikla 
vykdoma pagal parengtą projektą „Kūrybos inkubatorius“, finansuojamą Kultūros 
ministerijos.   

 
101. Žievienė E.  Virė draugystės sriubą//Šviesa. - 2016, lapkr. 16, p. 5. 

           Vadžgirio bibliotekos „Lėlių teatro laboratorijos“ ir Jurbarko krašto jaunojo kario 
ugdymo programų vadovai suruošė bendrą susitikimą, kad vaikai susipažintų su skirtingomis 
veiklomis. 

 ___________________________ 
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje www.jurbarko-

rvb.lt 2016 m. skelbtos 188 pozicijos (skelbimai, kvietimai, žinutės, kita įvairi informacija). 
 Socialinio tinklo  https://www.facebook.com Jurbarko rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos paskyroje 2016 metais skelbtos 429 pozicijos (skelbimai, kvietimai, 
žinutės, kita įvairi informacija). 

                                          ________________________________ 
 
 

http://manokrastas.lt/straipsnis/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
https://www.facebook.com/
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TELEVIZIJOJE: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=So4w-Wok8ao/ Jurbarko žinios, 2016-12-22. 

Bibliotekų metus vainikavo baigiamasis renginys "Knyga pakeitusi mano gyvenimą". 
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=0ndafdOgibI/ Jurbarko žinios, 2016-12-16. 
Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta ketvirtoji jurbarkiečio Jono Girdzijausko 

poezijos knyga. 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=uoSAyRg-5n8 /Jurbarko žinos, 2016-12-12. 
Rubrika "Kultūros mozaika". Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

eksponuojama poetės Gintautos Kievišienės tapybos darbų paroda. 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=PWhzunE35r0 /Jurbarko žinios, 2016-11-04. 
Viešojoje miesto bibliotekoje antrą kartą paminėta „Pyragų diena". 

 
5. https://www.youtube.com/watch?v=0J57y_V_oF8 /Jurbarko žinios, 2016-11-11. 

Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje eksponuojama neįgalių žmonių kūrybos paroda. 
 

6. https://www.youtube.com/watch?v=MtkJfFpkN-E /Jurbarko žinios, 2016-11-21. 
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko programavimo mokymai. 

Kūrybos vakare su garbingu jubiliejumi pasveikintas kraštietis Eugenijus Remigijus 
Baltrušaitis. 
 

7. https://www.youtube.com/watch?v=6V4eTBHKNmQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh
67w&index=28 /Jurbarko žinios, 2016-10-28. 

Pirmą kartą Jurbarke surengtoje Izraelio dienoje dalyvavo nepaprastasis ir įgaliotasis 
Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. 
 

8. https://www.youtube.com/watch?v=5VCUutFxnv8&index=30&list=UUe5870i7QsXBE
en12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-10-24.  

Telekomunikacijų bendrovės „BalticumTV" nemokamą kino seansą apie legendinius 
motociklus pristatė aistringas jų gerbėjas žurnalistas ir istorikas Rimas Bružas. 
 

9. https://www.youtube.com/watch?v=rfhlK5pN55Q&index=31&list=UUe5870i7QsXBE
en12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-10-21. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje profesorius Arnoldas Piročkinas pristatė savo naują 
knygą.  
 

10. https://www.youtube.com/watch?v=9nbcZw0zUCw&index=40&list=UUe5870i7QsXB
Een12qVh67w /Jurbarko žinios,  2016-09-29. 

Bibliotekoje veikia klaipėdiškio bibliotekininko Juozo Šikšnelio skulptūrų paroda.  
 

11. https://www.youtube.com/watch?v=nmkGXuCQNsY&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh
67w&index=43 /Jurbarko žinios, 2016-09-23.  

Šiandien Holokausto aukų kapinėse skambėjo čia palaidotų aukų vardai ir pavardės. 
 

12. https://www.youtube.com/watch?v=sA72tviI_M&index=50&list=UUe5870i7QsXBEen
12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-09-07.  

Rašytojas Gasparas Aleksa skaitytojams pristatė naują, jau penktąją savo knygą.  

https://www.youtube.com/watch?v=So4w-Wok8ao/
https://www.youtube.com/watch?v=0ndafdOgibI/
https://www.youtube.com/watch?v=uoSAyRg-5n8
https://www.youtube.com/watch?v=PWhzunE35r0
https://www.youtube.com/watch?v=0J57y_V_oF8
https://www.youtube.com/watch?v=MtkJfFpkN-E
https://www.youtube.com/watch?v=6V4eTBHKNmQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=6V4eTBHKNmQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=5VCUutFxnv8&index=30&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=5VCUutFxnv8&index=30&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=rfhlK5pN55Q&index=31&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=rfhlK5pN55Q&index=31&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=9nbcZw0zUCw&index=40&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=9nbcZw0zUCw&index=40&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=nmkGXuCQNsY&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=nmkGXuCQNsY&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=sA72tviI_M&index=50&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=sA72tviI_M&index=50&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
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13. https://www.youtube.com/watch?v=es7qFAKznDw&index=54&list=UUe5870i7QsXB

Een12qVh67w /Jurbarko žinios,  2016-08-29. 
Jurbarko miestas tris dienas šventė Magdeburgo teisių suteikimo 405–ąsias metines. 

Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimai su kraštiečiais. 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=07Nd9KzTIZY&index=69&list=UUe5870i7QsXBE
en12qVh67w Jurbarko žinios 2016 07 22.  

Po pasakų personažu Garniu Garniausku slepiasi vaikus mylintis knygelių iliustratorius 
Rolandas Dabrukas. 
 

15. https://www.youtube.com/watch?v=071kztvz0As&index=83&list=UUe5870i7QsXBEe
n12qVh67w / Jurbarko žinios,  2016-06-15 . 

75-osios pirmųjų trėmimų į Sibirą metinės Jurbarke paminėtos žvakučių degimo akcija, 
partizanų ir tremtinių amžino poilsio vietos pagerbimu ir bibliotekoje surengta moksleivių 
darbų paroda. 
 

16. https://www.youtube.com/watch?v=ZF_9z6b6xBc&index=91&list=UUe5870i7QsXBEe
n12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-05-27. 

Poetė Joana Klimašauskienė skaitytojams pristatė savo naują knygą. 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=YJfEmVx5zh4&index=94&list=UUe5870i7QsXBE
en12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-05-20.  

Šiandien Jurbarke viešėjo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su miesto gyventojais. 
 

18. https://www.youtube.com/watch?v=1mvo2E2tlLQ&index=102&list=UUe5870i7QsXB
Een12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-05-02.  

Geriausia Jurbarko rajono bibliotekininke pripažinta bibliografė Rasa Miliūnienė. 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=CFKEiqcg644&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67
w&index=104 /Jurbarko žinios, 2016-04-27.  

Viešoji biblioteka iš naujojo Jurbarko rajono garbės piliečio profesoriaus Volfgango fon 
Šteteno sulaukė dovanų. 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=mH04B7AXr0&index=107&list=UUe5870i7QsXB
Een12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-04-20.  

Viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga  apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=9DewFhoP-wQ /Jurbarko žinios, 2016-03-25. 
Velykinių margučių marginimo sueigoje dalintasi kiaušinių dažymo technikos 

paslaptimis. Seminare dalyvavo ir kiaušinių marginimo technikos mokė Jurbarko viešosios 
bibliotekos bibliografė R. Miliūnienė. 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=jabaN0beoNQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh6
7w&index=123 /Jurbarko žinios, 2016-02-29.  

Nacionalinį diktantą jurbarkiečiai rašė viešojoje bibliotekoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=es7qFAKznDw&index=54&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=es7qFAKznDw&index=54&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=07Nd9KzTIZY&index=69&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=07Nd9KzTIZY&index=69&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=071kztvz0As&index=83&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=071kztvz0As&index=83&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_9z6b6xBc&index=91&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_9z6b6xBc&index=91&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=YJfEmVx5zh4&index=94&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=YJfEmVx5zh4&index=94&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=1mvo2E2tlLQ&index=102&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=1mvo2E2tlLQ&index=102&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=CFKEiqcg644&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=CFKEiqcg644&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=mH04B7AXr0&index=107&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=mH04B7AXr0&index=107&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=9DewFhoP-wQ
https://www.youtube.com/watch?v=jabaN0beoNQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=123
https://www.youtube.com/watch?v=jabaN0beoNQ&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=123


 109 

23. https://www.youtube.com/watch?v=J3tifbzXZT8&index=126&list=UUe5870i7QsXBEe
n12qVh67w /Jurbarko žinios, 2016-02-22.  

Vasario 16-osios, Nepriklausomybės dienos išvakarėse, šalies Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė paskelbė bibliotekų metų pradžią. Kalba Jurbarko viešosios bibliotekos 
direktorė Nijolė Masiulienė. 
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=USOZpVPL8UI&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh6
7w&index=143 /Jurbarko žinios, 2016-01-15.  

Kartupiškiams renovuotos bibliotekos, kuriuose įsikūrę ir kultūros namai, gali pavydėti 
ne tik aplinkinių gyvenviečių, bet ir didmiesčių gyventojai. 
 

 

_____________________________________________ 

Sąrašą parengė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė Rasa 

Miliūnienė 

 

 

 

PRIEDAS Nr. 2 

 

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE ATLIKTO ANKETINIO TYRIMO „KĄ SKAITO  

8 – 14 METŲ VAIKAI“ APŽVALGA 

 

Kad biblioteka efektyviai dirbtų, svarbu žinoti, ko reikia jos lankytojams. Norint 

sužinoti, ko reikia vaikams, buvo parengta anketa „Ką skaito 8 – 14 metų vaikai“. 

 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti šio amžiaus vaikų skaitymo įpročius, nustatyti, kokios 

knygos pasirenkamos, kas lemia šį pasirinkimą, išnagrinėti skaitymo tematiką ir motyvus, 

skatinančius skaityti, sužinoti, kokį vaidmenį šiame procese atlieka tėvai, mokytojai, 

bibliotekininkai. 

Tyrime dalyvavo Jurbarko Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio pagrindinių mokyklų bei 

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai. 

Iš viso anketą užpildė 258 mokiniai, iš jų mergaitės – 47 %, berniukai – 53 %.  

Daugiausiai į anketas atsakė 10- mečių – 28 % atsakiusiųjų, mažiausiai – trylikamečių ir 

keturiolikmečių – po 4 %.   

Vaikų klausėme, kiek jiems buvo metų, kai pradėjo skaityti. Dauguma jų – 49 % - 

atsakė, kad septynerių metų. 29,5 % atsakė, kad skaityti pradėjo šešerių metų, 11 % - penkerių, 1,9 

% - ketverių metų. Bet dalis respondentų atsakė, kad skaityti pradėjo vėliau – 7,2 % - aštuonerių 

metų, 1,4 % - devynerių.  

Į klausimą, kada patinka skaityti, daugiausiai atsakymų buvo prieš miegą, antroje 

vietoje – per atostogas, šiek tiek mažiau – paruošus pamokas. (Vienas respondentas galėjo rinktis 

kelis atsakymus, pvz., 10 metų mergaitė parašė, kad mėgsta skaityti paruošusi pamokas, 

savaitgaliais, per atostogas). 

Į klausimą ar dažnai skaitai atsakė 173 respondentai, iš jų 68 (39,3 %) teigia, kad 

skaito dažnai, 63 – (36,4 %) nedažnai; nelabai dažnai – 22 (12,7 %), kartais – 20 (11,6 %). 

Klausėme, kiek knygų per mėnesį perskaito? Daugiausiai atsakymų  - vieną knygą 

(65), dvi knygas (55). Kad per mėnesį neperskaito nei vienos knygos, atsakė 6 respondentai.  

Norėjome sužinoti, iš kur vaikai gauna skaitomas knygas, ar skolinasi jas bibliotekoje. 

Į klausimą, iš kur gavai knygą, kurią dabar skaitai, 53 % atsakė, kad pasiskolino iš bibliotekos, 25 

% nupirko tėvai, 21 % gavo dovanų, 1 % paskolino draugas. 

https://www.youtube.com/watch?v=J3tifbzXZT8&index=126&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=J3tifbzXZT8&index=126&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=USOZpVPL8UI&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=143
https://www.youtube.com/watch?v=USOZpVPL8UI&list=UUe5870i7QsXBEen12qVh67w&index=143
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Vaikų, kurie skolinasi knygas bibliotekoje, klausėme „kiek kartų per paskutinį mėnesį 

joje apsilankei?“ 1 – 2 kartus per mėnesį bibliotekoje lankosi 42,6 % vaikų, 3 – 4 kartus 16,7 %, 5 

ir daugiau 11,1 %, kasdien 10,6 %, 19 % per paskutinį mėnesį bibliotekoje neapsilankė nei karto.  

Pasidomėjome, ar vaikai lankosi bibliotekoje, jei knygų iš jos nesiskolina. 73 % 

atsakė, kad lankosi ir užsiima kitomis veiklomis: naudojasi kompiuteriu, skaito knygas ir žurnalus 

skaitykloje, bendrauja su draugais, ruošia namų darbus. Taigi, biblioteka vaikus domina ne tik dėl 

knygų, bet ir dėl kitų veiklų.  

Domėjomės, ar daug vaikai turi jiems priklausančių knygų. 32 % nurodė, kad turi 

iki10 knygų, didesnes bibliotekėles – 50 ir daugiau knygų – turi 20 % atsakiusiųjų. 

Kas paskatina vaiką (paauglį) pasirinkti skaityti konkrečią knygą? Didžiausią poveikį 

pasirinkimui daro knygos viršelis ir pavadinimas – jie nulemia 23,3 % atsakiusiųjų pasirinkimą. 

Vaikai kalbasi apie perskaitytas knygas su draugais – 16,9 % nurodė, kad knygą skaityti paskatino 

draugai. Beveik tiek pat – 12,2 % - atsakė, kad jiems pataria šeimos nariai. 15 % ieško jiems 

patikusio autoriaus knygų. Džiugina, kad 15 % vaikų atsakė, jog knygą patarė skaityti 

bibliotekininkas – tai rodo, kad vaikai bendrauja su bibliotekininkais ir pasitiki jų nuomone. 

Kaip vaikai skaito ir kas jiems palieka didžiausią įspūdį, perskaičius knygą? Į 

klausimą, ar perskaitei paskutinę pasirinktą knygą, teigiamai atsakė 62 %, kai kuriuos skyrius – 21 

%, tik pirmus puslapius – 13 %. 4 % knygos neperskaitė (bet gal jas dar skaitys?).  

Perskaičius knygą, atmintyje labiausiai įstringa pasakojimo veikėjai – taip atsakė 93 

respondentai. 74 įsiminė pavadinimas, 43 atsakė, kad įsiminė iliustracijos ir viršelis. Bendraujant su 

vaikais, dažnai atrodo, kad jiems svarbi knygos apimtis, bet šį atsakymą pasirinko tik 6 

respondentai.  

Susidūrus su neaiškumais skaitant knygą, vaikai daugiausiai kreipiasi į tėvus ar kitus 

šeimos narius, pirmiausiai į mamą: 161 atsakė, kad paaiškina mama, 82 – tėtis, 32 – brolis ar sesuo, 

23 – seneliai. 78 vaikai teigė, kad išsiaiškina patys, 12 kreipiasi į draugus ir tik 7 klausia 

bibliotekininko.  

Perskaitytas knygas daugiausiai aptaria taip pat su šeimos nariais: 34 % - su mama, 18 

% - su tėčiu, 6 % - su broliu ar sese, 4 % - su seneliais. 14 % knygas aptaria su mokytoja ir tiek pat - 

14% teigia, kad neaptaria su niekuo.  8 % knygas aptaria su draugais ir tik 2 % - su bibliotekininku.  

Apklausos rengėjus domino, kokio žanro knygos vaikams labiausiai patinka? 

Išvardintus žanrus paprašėme įvertinti balais nuo 1 iki 10. Daugiausiai balų (1612) surinko pasakos 

– tikriausiai todėl, kad anketoje dalyvavo vaikai iki 14 metų. Tik 12 balų atsiliko nuotykių knygos – 

jos surinko 1600. Mėgstamos knygos apie gamtą ir gyvūnus (1504), apie magiją, fantastika (1492), 

dienoraščiai, knygos apie bendraamžius (1286). Mažiausiai balų surinko poezija (762), šiek tiek 

daugiau gerbėjų turi knygos apie meilę (939). 

Buvo labai įdomu sužinoti, kodėl vaikai skaito? Anketoje buvo surašyti teiginiai ir 

paprašyta pažymėti tuos, su kuriais sutinka. Daugiausiai pritarimo sulaukė teiginys „Noriu sužinoti 

naujų dalykų“ – 124. 93 pasirinko teiginį „Noriu išmokti gerai reikšti mintis ir rašyti“. 73 pasirinko 

atsakymą „Mėgstu skaityti“. Tik 29 pasirinko teiginį „Skaityti skatina tėvų ir artimųjų pavyzdys“.  

Toliau vaikams buvo pasiūlyta baigti teiginį „Skaityčiau daugiau knygų, jeigu“. Atsakymai rodo, 

kad vaikams labai svarbus kompiuteris – jis atima daug laiko.  Net trečdalis  (34,1 %) atsakė, kad 

daugiau skaitytų, jei mažiau laiko praleistų naršydamas internete, žaisdamas kompiuterinius 

žaidimus arba žiūrėdamas televizorių. Teiginį „jei mano lankomuose internetiniuose puslapiuose 

rasčiau daugiau nurodymų į įdomių knygų aprašymus“  pasirinko 20,4 % respondentų. 15,7 % 

pasirinko teiginį „daugiau skaityčiau, jei mano draugai (socialiniuose tinkluose ar mokykloje) 

pasakotų apie perskaitytas knygas“. Popierinė knyga vaikams kol kas mielesnė už elektroninę – 

teiginį  „skaityčiau daugiau, jei biblioteka būtų prieinama internete, o knygas būtų galima skaityti 

kompiuteryje“, pasirinko 5,9 %. 

Yra apie ką pamąstyti ir bibliotekininkams – teiginį „skaityčiau daugiau, jei 

bibliotekos aplinka būtų draugiškesnė, įdomesnė“ pasirinko net 9 %.  
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Teiginį „skaityčiau daugiau, jei matyčiau, kad mano šeimos nariai taip pat lankosi 

bibliotekoje, skaito knygas“ pasirinko tik 4,3 % vaikų. Taigi, prisiminus, kad teiginį „skaityti 

skatina tėvų ir artimųjų pavyzdys“ pasirinko tik 29 apklausos dalyviai, lyg ir atrodytų, kad šeima 

skaitymui didelės įtakos nedaro. (Norint išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų, tikriausiai reikėtų 

išsamesnių ir tik šiam klausimui skirtų tyrimų). 

Respondentų prašydami apibrėžti, ką jiems reiškia skaitymas, pasiūlėme kelis 

teiginius. 103 pasirinko mintį, kad „skaitymas padeda geriau pažinti pasaulį“. 90 sutinka, kad 

knygų „skaitymas gerina skaitymo įgūdžius“. 86 pasirinko teiginį, kad „skaitymas padeda suprasti, 

ką galvoja ir jaučia kiti“. 85 teigia, „kad skaityti yra smagu“. Panašus skaičius atsakiusiųjų sutinka, 

kad „skaitymas leidžia susipažinti su autoriais ir jų kūriniais“ (74), „padeda suvokti tai, ką turiu 

išmokti“. 43 vaikai sutinka su teiginiu, kad „skaitymas yra mano gyvenimo įprotis“. Ir tik nedidelei 

daliai respondentų „skaitymas yra pareiga“ – šį teiginį pasirinko 20 respondentų.  

Paskutinis anketos klausimas siejasi su klausimu apie tai, ką reiškia skaitymas. 

Pateikėme 4 teiginius ir paprašėme pasirinkti vieną, kuriam pritaria. Daugiausiai respondentų 

pasirinko teiginį „skaityti man patinka“ – 43 %. Teiginiui „skaitau retkarčiais“ pritarė 37 %. 

Įdomu, kad teiginius „skaityti nemėgstu“ ir „be skaitymo negaliu gyventi“ pasirinko vienodas 

respondentų skaičius – po 10 %. 

Anketos pabaigoje pasiūlėme vaikams parašyti apie tai, ko, jų manymu, nepaklausėme 

apie knygas, skaitymą ir biblioteką. Dauguma parašiusiųjų mėgsta skaityti, lankosi bibliotekoje. 

Nemažai vaikų parašė, kad norėtų daugiau susitikimų su knygų autoriais. Ir visi jie – aštuonmečiai.  

Kita grupė vaikų džiaugiasi, kad bibliotekoje gali susitikti ir pažaisti su draugais. 10 

metų berniukas rašo: „Man patinka, kad yra knygų apie gyvūnus, kad yra kompiuteriai ir galiu 

pažaisti su draugais“. 

Buvo atsiliepimų apie biblioteką. Vieni vaikai džiaugėsi, kad bibliotekoje smagu, 

galima skaityti skaitykloje, susitikti su draugais, draugiškos bibliotekininkės. 9 metų mergaitė rašė 

(cituojama tiksliai ): „Aš giriu viešąją biblioteką. Nes ji yra tvarkinga, turi daug knygų, darbuotojos 

svetingos. Ji įkvepia skaitymui ir dar daugiau“.  

Sulaukėm ir priešingos nuomonės (berniukas, 10 metų): „Graži biblioteka, bet 

nemėgstu eiti, nes nėra ką veikti“. 

Kitas berniukas (10 m.) net atsiprašo, kad nemėgsta skaityti: „Aš atsiprašau, bet aš iš 

rimto nemėgstu skaityti, nebent aš jas gaunu per gimtadienius. Bet geriausias dalykas, kad jūs turit 

kompiuterius ir kad turite gerą žaidimų kambarį“. 

Dar vienas dešimtmetis apie kompiuterius turi kitokią nuomonę: „Prie kompiuterių 

leiskite 45 min. O likusias 15 min. prie knygų“. (Vaikų lit. skyriaus skaitykloje naudotis 

kompiuteriu leidžiama valandą).  

_______________________________________ 

 

Apžvalgą parengė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus 

vedėja Aldutė Masaitytė. 

 


