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BENDROJI DALIS 

 

2017-ieji metai buvo ypatingi: Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Ievos Simonaitytės, 

Piliakalnių, Kalbos kultūros, Tautinio kostiumo, netgi Sporto metais, o Jurbarko viešajai bibliotekai 

sukako 80 metų.  

Jurbarko rajono viešosios bibliotekos filialai sėkmingai vykdė joms iškeltus tikslus ir už-

davinius. Šie metai ypatingai išsiskyrė renginių, akcijų ir inovatyvių veiklų gausa, jų įvairove. Bib-

liotekų finansavimas pastebimai nepasikeitė nei lėšomis, skirtomis naujiems dokumentams įsigyti, 

nei projektams remti, nei įstaigų išlaikymui, darbo sąlygoms gerinti.  

Pastaraisiais metais ypatingą aktualumą 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 ir juose apsilankė 7 568 lankytojai, 

tai 2016 m. – 885 renginiai, juose – 15 783 lankytojai, o jau 2017 m. skaičiuojame 1 053 renginius 

su 17 779 lankytojais.  

 

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 biblioteko-

mis) – 2 (Skirsnemunės fil., Seredžiaus fil. nuo 2015 m. gruodžio mėn.) 

Nestacionarinis aptarnavimas 

 

Vertimų kaimo gyventojų pageidavimu ir Žindaičių filialo bibliotekininkės asmenine ini-

ciatyva skaitytojai buvo aptarnaujami išduoties taške Vertimų kaime. Gyventojai džiaugėsi, kad yra 

galimybė skaityti mėgstamą grožinę literatūrą, todėl pagal susitarimą, lankėsi bendruomenės na-

muose, kur bibliotekininkė Silvija Pužeckaitė atveždavo knygų, periodinių leidinių iš Žindaičių bib-

liotekos.  

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

vienkiemių gyventojus. Bibliotekininkams talkino 300 knygnešių. 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

2017 m. Jurbarko kilnojamojoje bibliotekėlėje knygos (CD) iš LAB Kauno filialo buvo 

pakeistos 2 kartus. Gauta 30 garsinių knygų, Brailio -7 (3 pavadinimų). Visa gauta literatūra groži-

nė. 

1. Aklųjų LASS narių skaičius  rajone – 36. 

2. Skaitytojų skaičius –7. 

3. Skaito Brailio raštu – 1, garsines knygas – 7. 

4. Apsilankymų skaičius iš viso – 61 

Išduotis: 410. 

Brailio raštu – 7, garsinių dokumentų – 403. 

Lyginant su 2016 m. –  išduotis sumažėjo 72 egz , apsilankymų – 13 lankytojų daugiau. 

Knygos išduotos lietuvių kalba (kitomis kalbomis bibliotekėlėje nėra). 
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Vedant ekskursijas jaunimui, o ypač vaikams, supažindinama su Brailio raštu, parodoma jo 

abėcėlė. Padedama akliesiems skaitytojams rašant jiems įvairius raštus, fotografuojant renginius. 

Labiausiai pagalbos reikia literatui Valentinui Čyžui. 

Rajono bibliotekos 2017 m. aptarnavo 129 neįgaliųjų ir 524 senyvo amžiaus asmenis. 
 

Struktūros pokyčiai 

 

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

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

Viešosios bibliotekos struktūra pakeista direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 2-2:  

Administracija: direktorius, vyriausiasis metodininkas, vyresnysis bibliotekininkas viešie-

siems ryšiams, vyriausiasis buhalteris, pastato administratorius.  

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: ūkio dalies vedėjas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, vairuo-

tojas, darbininkas – 0,5 etato, kiemsargis, valytojai – 3 etatai. 

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

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

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

 

Viešosios bibliotekos struktūros schema 
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tūros 

Fondų organi-

zavimo 

Abonementas Interneto 

skaitykla 

Žaisloteka 

Abonementas Periodikos 

skaitykla 

Interneto 

skaitykla  

Informacijos ir 

kraštotyros fondas 

ir skitykla 

Filialai 

Miesto 

Smalininkai 

Kaimo 

23 kaimo filialai 

Armeniškiai 

Baltraitiškė 

Eržvilkas 

Girdžiai 

Juodaičiai 

Jurbarkai 

Kartupiai 

Klausučiai 

Lybiškiai 

Pašaltuonys 

Pauliai 

Pilies I 

Raidonė 

Rotuliai 

Seredžius 

Skirsnemunė 

Stakiai 
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 4 

II. FONDO BŪKLĖ 
Fondo formavimas 

 

Iš viso bibliotekos fonduose 2018 m. sausio 1 d. yra 22 8701 fiz. vnt. 48 650 pav. doku-

mentų, iš jų inventorinti dokumentai sudaro 82 proc. Pagal dokumentų rūšis fondą sudaro (fiz. vnt.): 

knygos ir serialiniai leidiniai – 227 730,  garsiniai ir regimieji – 747, natos – 102, elektroniniai– 83, 

kartografiniai– 19, vaizdiniai – 5, rankraščiai – 15. Didžiausią fondo dalį sudaro dokumentai lietu-

vių kalba t. y. 219 422 fiz. vnt. (96 proc.), anglų – 1 209 (0,5 proc.), rusų – 6 940 (3 proc.), vokiečių 

– 861 (0,4 proc.), kitomis – 269 (0,1 proc.).  

2017 metais buvo atlikti Žindaičių, Tamošių ir Baltraitiškės filialų dokumentų fondų patik-

rinimai bei atliktas rekatalogavimas. Surekataloguoti 6 944 egzemplioriai.  

 
                                                                                                                    Paveikslas Nr. 1 

 
 

 

Fondo būklė 
     Lentelė Nr. 1 

Fondas Fondų dydis 

2016 m. 

pabaigoje 

(fiz. vnt.) 

Gauta 

2017 m. 

(fiz. vnt.) 

Gauta 

pavadi-

nimų 

Nurašyta 

2017 m. 

(fiz. vnt.) 

Nurašyta 

pavadi-

nimų 

Fondų 

dydis 2017 

m. pabai-

goje (fiz. 

vnt.) 

Pavadi-

nimai 

Skirtu-

mas 

(fiz. 

vnt.) 

Viešoji biblioteka 59 773 2 929 1 469 3 569 452 59 133 40 339 - 640 

Smalininkų m. 16 422 672 227 1 320 498 15 774 10 529 - 648 

Kaimo filialai 166 057 9 906 1 166 22 169 360 153 794 17 171 -12 263 

Iš viso: 242 252 13 507 1 701 27 058 541 228 701 48 650 -13 551 

 

2017 metais Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondas sumažėjo 13 551 

fiz. vnt. (5,9 proc.). Viešojoje bibliotekoje – 640 fiz. vnt. (1,1 proc.), Smalininkų miesto bibliotekos 

fondas – 648 fiz. vnt. (4 proc.), kaimo filialuose – 12 263 fiz. vnt. (7,4 proc.). 

 

Fonde yra grožinės ir šakinės literatūros 
Lentelė Nr. 2 

Fondas Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m.  

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

Viešoji biblioteka 26 658 44,6 27 233 46,1 33 115 55,4 31 900 53,9 

Smalininkų m. 9 217 56,1 8 586 54,4 7 205 43,9 7 188 45,6 

Kaimo filialai 111 397 67,1 103 457 67,3 54 660 32,9 50 337 32,7 

Iš viso: 147 272 60,8 139 276 60,9 94 980 39,2 89 425 39,1 
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Grožinės ir šakinės literatūros santykis išliko stabilus, didžiąją dalį fondo t. y. 60,9 proc. 

sudaro grožinė literatūra. 

Fonde yra periodinių leidinių 
                                                                                                                                   Lentelė Nr. 3 

Fondas 2016 m. 2017 m. 

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

Viešoji biblioteka 11 794 19,7 10 748 18,2 

Smalininkų m. 1 383 8,4 1 595 10,1 

Kaimo filialai 21 663 13,0 21 841 14,2 

Iš viso: 34 840 14,4 34 184 15,00 

 

Periodiniai leidiniai sudaro 15 poc. viso bibliotekos fondo. 

 

Aprūpinimas dokumentais 

 

1 rajono gyventojui tenka vidutiniškai 8,3 fiz. vnt. dokumentų 
                                                                                                                                     Lentelė Nr. 4 

Fondas 2016 m. 2017 m. 

Viešoji biblioteka 5,4 5,4 

Smalininkų m. 12,0 12,0 

Kaimo filialai 10,5 10,0 

Iš viso: 8,5 8,3 

 

1 gyventojui tenka vidutiniškai  0,49 fiz. vnt. naujų dokumentų 
                                                                                                                                        Lentelė Nr. 5 

Fondas 2016m. 2017 m. 

Viešoji biblioteka 0,29 0,27 

Smalininkų m. 0,39 0,51 

Kaimo filialai 0,58 0,64 

Iš viso: 0,45 0,49 

 
1 vartotojui tenka 32 fiz. vnt. fonde esančių dokumentų 

                                                                                                                                    Lentelė Nr. 6 

Fondas 2016 m. 2017 m.  

Viešoji biblioteka 26,7 26,8 

Smalininkų m. 30,2 57,6 

Kaimo filialai 32,5 33,1 

Iš viso: 30,7 32,0 

 
1 vartotojui tenka  1,89 fiz. vnt. naujų dokumentų 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 7 

Fondas 2016 m. 2017 m.  

Viešoji biblioteka 1,43 1,33 

Smalininkų m. 0,98 2,45 

Kaimo filialai 1,79 2,13 

Iš viso: 1,63 1,89 

 

 

 

 

 

 



 6 

Dokumentų gautis 
                                                                                  Paveikslas Nr. 2 

 
 

2017 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija naujų dokumentų įsigijimui skyrė 21 

624 eurus. Už šias lėšas įsigyti 3 049 fiz. vnt. (999 pav.) dokumentų. Knygos buvo perkamos nau-

dojantis Centrine viešųjų pirkimų  informacine sistema – CVP IS, apklausos būdu, renkantis ma-

žiausią tiekėjo pasiūlytą kainą.  

Pagrindiniai tiekėjai:   

■ UAB „Alma littera sprendimai“  – 1 492 fiz. vnt. (11 098,60 eur); 

■ UAB „Patogu pirkti“ – 134 fiz. vnt. (1 040,87 eur); 

■ UAB „Baltų lankų leidyba“ – 206 fiz. vnt. (1 772,82 eur); 

■ UAB „Jotema“ –  185 fiz. vnt. (1 351,18 eur); 

■ UAB „Nieko rimto“ – 118 fiz. vnt. (576,31 eur); 

■ UAB „Svajonių knygos“  – 415 fiz. vnt. (2 092,41 eur) 

■ UAB „VIPsupply“ – 130 fiz. vnt. (790,29 eur) 

■ UAB „Tyto alba“ – 225 fiz. vnt. (1 771,02 eur) 

■ UAB „BALTO trader“ – 16 fiz. vnt. (104,57 eur) 

■ VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 93 fiz. vnt. (775,93 eur) 

■ Knygų autoriai – 35 fiz. vnt. (250 eur). 

 

Parama. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ Jurbarko bibliotekai perda-

vė 450 fiz. vnt. 8 pavadinimų knygų. Net trys šio fondo leidžiamos knygelės („Šunojaus diena“, aut. 

I. Ežerinytė; „Brolis, kurio nereikėjo“, aut. Gaja Guna Eklė; „Aš esu Tomas, seklys“, aut. R. Una) 

dalyvauja „Metų knygos“ rinkimuose vaikiškų knygų kategorijoje. Šios knygelės pasiekė visus 

kaimo filialus. UAB „Nordina“ suteikė paramą knygomis už 224,67 Eur. Ir buvo gauta 70 fiz. vnt. 

knygų.   

Ataskaitiniais 2017 metais skaitytojai bibliotekai dovanojo 1 734 fiz. vnt. 1 570 pavadi-

nimų knygų. Jos buvo dovanojamos ištisus metus, tačiau daugiausiai sulaukėme „Knygų Kalėdos“ 

akcijos metu. Šios akcijos laikotarpiu buvo padovanotos 755 knygos. Jas skaitytojai nešė ne tik į 

Jurbarko viešąją biblioteką, filialai taip pat sulaukė dovanotojų, daugiausiai knygų gavo Vadžgirio, 

Veliuonos, Skirsnemunės ir Eržvilko bibliotekos. 

Lietuvos kultūros tarybos platinami leidiniai per UAB „Baltic Post“ papildė tiek viešo-

sios bibliotekos, tiek ir filialų fondus. Per 2017 m. jų buvo gauta 214 fiz. vnt. (214 pav.) už 2 

422,23 eur. (knygų – 189, CD – 17, natų – 3, tęstinių – 5). 

 

 

 



 7 

Gauta grožinės literatūros 
                                                                                                                        Lentelė Nr. 8 

Fondas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 351 943 1 187 837 - 164 - 106 

Smalininkų m. 195 158 240 174 + 45 + 16 

Kaimo filialai 3 423 882 4 235 844 + 821 - 38 

Iš viso: 4 969 1 069 5 662 947 + 693 - 122 

 

Gauta šakinės  literatūros 
                                                                                                                                           Lentelė Nr. 9 

Fondas 2016 m. 2017 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 851 655 1 742 632 - 109 - 23 

Smalininkų m. 335 56 432 53 + 97 - 3 

Kaimo filialai 5 732 292 5 671 322 - 61 + 30 

Iš viso: 7 918 738 7 845 754 - 73 + 16 

 

Jurbarko rajono savivaldybė 2017 metų prenumeratai skyrė 16 500 eurų. Iš viso bu-

vo užsakyta 17 pav. laikraščių ir 69 pav. žurnalų. Kaimo filialai gavo 43 pavadinimų periodinius 

leidinius t. y. 7 pav. laikraščius ir 36 pav. žurnalus. Kaip ir kiekvienais metais, po vieną komplektą 

suinventorinti rajoniniai laikraščiai „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ bei palikti neribotam saugojimui. 

2017 metais Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas Jurbarko viešajai bibliotekai 

buvo užprenumeravęs 39 pavadinimų žurnalus ir 8 pavadinimų laikraščius.  

 

Per metus gauta periodinių leidinių 
                                                                                                                                       Lentelė Nr. 10 

Fondas 2016 m. 2017 m. 

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

Viešoji biblioteka 1 214 121 1 115 126 

Smalininkų m. 320 41 427 50 

Kaimo filialai 5 271 86 5 351 91 

Iš viso: 6 805 128 6 893 132 

 

Periodiniai leidiniai sudarė 51 proc. visos 2017 metų dokumentų gauties. 

 

Per metus gauta prenumeruojamų periodinių leidinių 
 Lentelė Nr. 11 

Fondas 2016 m. 2017 m. 

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

Viešoji biblioteka 872 58 874 74 

Smalininkų m. 244 17 338 22 

Kaimo filialai 4 617 40 4 600 43 

Iš viso: 5 850 82 5 812 86 

2017 metų prenumerata sudarė 43 proc. visos dokumentų gauties. 
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 Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti (EUR) 
                                                                                                                Lentelė Nr. 12 

 2014 2015 2016 2017 

Kultūros ministerijos lėšos 0,63 0,66 0,75 0,78 

Savivaldybės lėšos 0,47 0,48 0,54 0,60 

 Iš viso: 1,10 1,14 1,29 1,38 

 

Dokumentų nurašymas 

 

Fondų naujinimas – tai ne tik jo papildymas naujais dokumentais, bet ir nuolatinis „valy-

mas“, išimant neaktualius, susidėvėjusius, vartotojų sugadintus ar dėl kitų priežasčių nenaudojamus 

ir nereikalingus dokumentus. Per 2017 m. rajono bibliotekose nurašyta 27 058 fiz. vnt. 541 pav. 

dokumentų. 27,9 proc. visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. 

 

■ Viešoji biblioteka – 3 569 fiz. vnt. 452 pav. (6 proc.); 

■  Smalininkų m. – 1 320 fiz. vnt. 498 pav. (8 proc.); 

■   Kaimo filialai – 22 169 fiz. vnt. 360 pav. (13,4 proc.). 

 

Dokumentų nurašymo priežastys: 

 

■ Susidėvėję ir vartotojų sugadinti – 16 322 fiz. vnt.  

■ Praradę aktualumą – 10 690 fiz. vnt.  

■ Vartotojų prarasti – 18 fiz. vnt.  

■ Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 28 fiz. vnt.  

 

Daugiausia dokumentų nurašyta Tamošių, Žindaičių ir Baltraitiškės filialuose, nes 

juose buvo atlikti dokumentų fondo patikrinimai, o jų metu atrinkta ir nurašyta daug susidėvėjusių 

ir aktualumą praradusių dokumentų bei dubletų. Vidutiniškai vienas kaimo filialas nurašė 963 fiz. 

vnt. 

Rajono bibliotekų fondo apyvarta (proc.) 
                                                                                                                                      Lentelė Nr. 13 

Fondas Bendroji apyvarta Grožinės literatūros apy-

varta 

Šakinės literatūros 

apyvarta 

Viešoji biblioteka 0,9 1,2 0,7 

Smalininkų miesto biblioteka 1,1 1,0 1,1 

Kaimo filialai 1,0 0,6 1,9 

Iš viso: 1,0 0,7 1,4 

 

Viešosios biliotekos atsarginis fondas 

 

2018 m. sausio 1 d. atsarginiame fonde yra 4 100 fiz. vnt. dokumentų už 1 018,41 Eur.  

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 
 

 

Rajono gyventojų skaičius pagal paskutinius statistikos duomenis dar sumažėjo. Pagrindinė 

priežastis – migracija, bet įtakos turi ir didelis mirštamumas, mažas gimstamumas. 
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Rajono gyventojų skaičius (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                 Lentelė Nr. 13 
JURBARKO SVB 2015  2016  2017 

Viešoji biblioteka 11 132 11 159 10 971 

Smalininkų m. fil. 1 410 1 368 1 312 

Kaimo fil. 16 514 15 838 15 392 

 Iš viso: 29 056 28 365 27 675 

 

Rajono gyventojų sutelkimo procentas  (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                                  Lentelė Nr. 14 
JURBARKO SVB 2015  2016  2017 

Viešoji biblioteka 19,3 20,1 20,1 

Smalininkų m. fil. 40,3 39,7 20,9 

Kaimo fil. 31,7 32,3 30,2 

 Iš viso: 27,3 27,8 25,8 

 

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

viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 15 
Eil.Nr. Biblioteka/filialas Gyventojų skaičius Vartotojų skaičius Gyventojų sutel-

kimo proc. 

2016  2017 2016 2017 2016  2017 

 Viešoji biblioteka 11159 10971 2240 2209 20,1 20,1 

 Smalininkų m.  1368 1312 543 274 39,7 20,9 

1. Armeniškiai 430 436 193 195 44,9 44,7 

2. Baltraitiškė 391 374 232 202 59,3 54 

3. Eržvilkas 986 970 355 353 35,5 36,4 

4. Girdžiai 1100 1070 300 273 27,3 25,5 

6. Juodaičiai 322 294 143 147 44,4 50 

7. Jurbarkai 1000 850 178 165 17,8 19,4 

8. Kartupiai 452 447 162 144 35,8 32,2 

9. Klausučiai 1059 1047 294 277 27,7 26,5 

10. Lybiškiai 417 407 124 128 29,7 31,4 

11. Pašaltuonys 388 359 164 128 42,3 35,7 

12. Pauliai 270 270 116 114 42,9 42,2 

13. Pilies I 686 734 285 265 41,5 36,1 

14. Raudonė 845 860 160 112 18,9 13 

15. Rotuliai 693 682 182 158 26,3 23,2 

16. Seredžius 860 837 258 246 30,0 29,4 

17. Skirsnemunė 1524 1565 437 439 28,7 28,1 

18. Stakiai 235 229 115 118 48,9 51,5 

19. Šimkaičiai 438 438 246 225 56,2 51,4 

20. Tamošiai 330 330 165 114 50,0 34,5 

21. Vadžgirys 644 636 227 187 35,2 29,4 

22. Veliuona 956 850 346 318 36,2 37,4 

23. Viešvilė 1110 1067 304 234 27,4 21,9 

24. Žindaičiai 702 640 122 112 17,4 17,5 

 Kaimo filialuose 15838 15392 5108 4654 32,3 30,2 

 Rajone  28365 27675 7891 7137 27,8 25,8 

  - 691 - 690 - 58 - 754 + 0,4 - 2 
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Prieinamumo koeficientas 
 

Vienai kaimo bibliotekai  2015 m. teko 718 gyventojų, 2016 m. – 688, 2017 m. – 669. 

Vartotojų skaičius vienai kaimo bibliotekai mažėja: 2015 m. – 228, 2016 m. – 222, o 2017 

m. – 202. 

                                                                                                                                    Lentelė Nr. 16 
JURBARKO SVB Vidutinis gyventojų skaičius 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius 

vienai bibliotekai 

2016  2017 Skirt. 2016  2017 Skirt. 

Viešoji biblioteka 11 159 10 971 - 188 2 240 2 209 - 31 

Smalininkų m. fil. 1 368 1 312 - 56 543 274 - 269 

Kaimo fil. 688 669 - 19 222 202 - 20 

Iš viso: 1 135 1 107 - 28 316 285 - 31 

 

Vartotojų skaičius 

                                                                                                                                Lentelė Nr. 17 

JURBARKO SVB Vartotojų skaičius 

2016  2017 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 2 240 2 209 - 31 

Smalininkų m. fil. 543 274 - 269 

Kaimo fil. 5 108 4 654 - 454 

Iš viso: 7 891 7 137 - 754 

 

Daugiausia vartotojų buvo Skirsnemunės filiale – 439 , Eržvilke – 353, Girdžiuose  – 273, 

mažiausiai  Raudonėje – 112, Pauliuose – 114, Žindaičiuose – 112.  

Trylikoje kaimo bibliotekų lankėsi iki 200 vartotojų, septyniose – nuo 200 iki 300, dviejo-

se – nuo 300 iki 400, vienoje nuo 400 iki 500. 

 

Vartotojų sudėtis 

 

Iš 2017 m. rajono bibliotekose užregistruotų 7 137 vartotojų  5 388 buvo suaugusieji (75,5 

proc.), 1 749 vaikų ir moksleivių iki 14 metų (24,5 proc.). 

 

Vartotojų sudėtis (suaugusiųjų) 

                                                                                                                                       Lentelė Nr. 18 

 Darbi- 

ninkai 

% Tar-

nau 

tojai 

% Ūki-

ninkai, 

versli-

ninkai 

% Pensi 

ninkai 

% Bedar 

biai 

% Kiti % 10-12 

kl. 

moksl

. 

Stud. 

% 

VB 169 9,4 413 22,

8 

35 1,9 243 13,4 352 19,4 70 3,9 523 28,8 

Smali-

ninkų 

miesto 

fil. 

14 7,5 36 19,

5 

6 3,2 75 40,5 33 17,8 0 0 21 11,4 

Kaimo 

fil. 

629 18 508 15 172 5 789 23,1 590 16,8 384 11,2 430 12,1 

Iš viso: 812 15 957 17,

6 

213 3,7 1107 20,3 975 18,1 454 8,2 974 18,1 
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Jei 2016 m. „pirmavo“ pensininkai – 20,3 %, bedarbiai – 13,2 %, moksleiviai ir studentai 

– 12,8 %, ūkininkai/verslininkai – 2,7 %, tai 2017 m. tendencijos išlieka panašios. Mažiausia varto-

tojų grupė – ūkininkai ir verslininkai. 

Apsilankymų skaičius 
 

2017 metais Viešojoje bibliotekoje vartotojai apsilankė 4456 kartus mažiau, o tuo tar-

pu filialuose jaučiamas suaktyvėjimas – lankytojų užfiksuota 6722 apsilankymais daugiau.  Labai 

žymiai sumažėjo apsilankymų skaičius Smalininkų filiale – manome, kad to priežastis – knygų iš-

davimas su Libis sistema. 

                                                                                                                  Lentelė Nr. 19                                                       

 

 
Lankomumas 

 

Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                      Lentelė Nr. 20 
Jurbarko SVB 2016  2017 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 23,2 21,5 -1,7 

Smalininkų m. fil. 28,7 32,1 +3,4 

Kaimo fil. 14,8 17,8 +3 

Iš viso 18,2 19,5 +1,3 

 

Išduotis 

 

             2017 m. rajono bibliotekose išduota 225096 fiz. vnt. (2016 m. – 265956) įvairių dokumen-

tų, t.y. 40860 fiz. vnt. mažiau nei 2016 m. Skaitytojai pageidauja naujų leidinių, kurių trūksta.  Be 

to daug informacijos ieškoma ir gaunama internetu. 

 

                                                                                              Lentelė Nr. 21 
Jurbarko SVB Išduota dok. fiz. vnt. 

2016  2017 Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 57528 54549 -2979 

Smalininkų m. filiale 23917 16637 -7280 

Kaimo filialuose 184511 153910 -30601 

Iš viso 265956 225096 -40860 

 
Išduota dokumentų į namus 

 

Pagrindinė bibliotekų teikiama paslauga – dokumentų išduotis į namus. Iš 225096 fiz. vnt. 

dokumentų, kuriais naudojosi rajono bibliotekų vartotojai, 147920 fiz. vnt. išduota į namus, t.y. 

65,7 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje      –   33697 fiz. vnt.,  61,8 proc. 

 Smalininkų m. filiale       –   9684 fiz. vnt.,  58,2 proc.  

 Kaimo filialuose              –   104539 fiz. vnt.,  68 proc.  

 

JURBARKO SVB Apsilankymų skaičius 

2016  2017 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 51919 47466 -4453 

Smalininkų m. fil. 15595 8807 -6788 

Kaimo fil. 75994 82716 +6722 

Iš viso 143508 138989 -4519 
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Išduota dokumentų vietoje (bibliotekoje) 

 

Bibliotekų vartotojai kai kuriais dokumentais naudojasi vietoje. Tai dažniausiai yra peri-

odiniai leidiniai, žinynai, žodynai, enciklopedijos, kraštotyros ir kiti vertingi dokumentai. 2017 m. 

vietoje naudota 77 176 fiz. vnt., t.y. 34,3 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   – 20852 fiz. vnt., 38,2 proc.  

 Smalininkų m. fil.         – 6953 fiz. vnt., 41,8 proc. 

 Kaimo filialuose            – 49371 fiz. vnt., 32 proc. 

Grožinės literatūros išduotis 

 

Grožinė literatūra  sudarė 42,8 proc. nuo visos išduoties (2016 m. – 42,8 proc.).                                                                                                                 

                                                                                                                               Lentelė Nr. 22 

Jurbarko SVB Išduota grožinės literatūros  

2016  2017 

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

Viešojoje bibliotekoje 34 048 59,2 32 031 58,7 

Smalininkų m. filiale 13 056 54,6 8 652 52 

Kaimo filialuose 65 932 35,7 57 870 37,6 

Iš viso: 113 036 42,5 98 553 43,8 

 

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 

Jurbarko SVB Išduota šakinės literatūros 

2016  2017 

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

Viešojoje bibliotekoje 23 480 40,8 22 518 41,3 

Smalininkų m. filiale 10 861 45,4 7 985 48 

Kaimo filialuose 118 579 64,3 96 040 62,4 

Iš viso: 152 920 57,5 126 543 56,2 

 
Periodinių leidinių išduotis (bendrame išduotų dokumentų kiekyje) 

 

Periodiniai leidiniai sudaro pagrindinę skaitytojų lektūros dalį. Iš viso rajono bibliotekose 

per 2017 m. išduota 116 556 fiz. vnt. periodinių leidinių, t. y. 51,8 proc.                                                                      
Lentelė Nr. 24 

Jurbarko SVB Išduota periodinių leidinių 

2016 2017 

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

Viešojoje bibliotekoje 17 270 30,0 16 596 30,4 

Smalininkų miesto filiale 9 602 40,1 3 693 22,2 

Kaimo filialuose 117586 63,7 96 267 62,6 

Iš viso: 144 458 54,3 116 556 51,8 
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Skaitomumas 

 

Vidutinio skaitomumo rodiklis šiek tiek padidėjo iš dalies dėl sumažėjusio vartotojų skai-

čiaus.   

                                                                                                                       Lentelė Nr. 25 

Jurbarko SVB 

 

2015 2016 2017 

Viešojoje bibliotekoje 28,8 25,6 24,7 

Smalininkų m.  filiale 43,4 44,0 60,7 

Kaimo filialuose 38,8 36,1 33,1 

Iš viso: 36,4 33,7 31,5 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

 

Vartotojams rajono bibliotekose skirta 319 vietų, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   – 90; 

 Smalininkų m. filiale     – 9; 

 Kaimo  filialuose          – 220. 

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų vietų skaičius 

Rajono bibliotekose vartotojams įrengta 93 kompiuterizuotos vietos su interneto prieiga. Iš 

jų Viešosios bibliotekos vartotojams skirta 41 kompiuterizuota darbo vieta, Smalininkų m. filiale – 

2, kaimo filialuose – 50.  

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams  

 

Darbuotojams rajono bibliotekose skirta 53 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto pri-

eiga: Viešojoje bibliotekoje – 28, Smalininkų m. filiale – 1, kaimo filialuose - 24.  

 

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos: 

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

 Filialuose dirbama: 

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

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

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

 Jungtinę veiklą vykdančiuose filialuose (Skirsnemunės ir Seredžiaus) 8-18 val. 

 

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); 
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Tarpbibliotekinis  skolinimas šalies viduje 

 

Šiais metais padidėjo tarpbibliotekinio skolinimosi paklausa šalies viduje. Nors dokumentų 

persiuntimo išlaidos nuolat brangsta, reikalingus dokumentus skaitytojai užsisako. 2017 m. skaity-

tojų pageidavimu  išsiųsta 19 užklausų (2016 m. – 41, 2015 m. buvo tik 8). Gauta dokumentų – 19; 

iš jų originalų – 17, kopijų –2. 

  

Knygų užsakymas ir rezervavimas. Knygų grąžinimo įrenginys 

 

Nemaža 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“. Vartotojams buvo teikiama nuotolinio dokumentų užsakymo 

paslauga. Nuotoliniu būdu vartotojai užsisakė ir rezervavo, o vėliau pasiėmė 658 knygas. Lyginant 

su 2016 m. – 74 knygomis daugiau.  

Per savitarnos įrenginį 2017 m. buvo grąžinti 1 366 dokumentai, 2016 m. 564 dokumentai, 

kuriuos grąžino 463 abonentai. Savitarnos įrenginys darosi vis populiaresnis. Skaitytojai patenkinti 

ir užsakymo/rezervavimo paslauga. 

Renginiai 
                                                                                                Lentelė  Nr. 26 

Jurbarko 

SVB 

Renginių skaičius 

Iš viso 

Iš jų Renginių lankytojų skaičius 

Dokum. pa-

rodų 

Žodinių rengi-

nių 

 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 

Viešojoje 

bibliotekoje 

134 176 160 86 95 90 65 4 263 8 598 6 390 

Smalininkų 

m. 

34 36 34 24 25 12 9 146 211 125 

Kaimo filia-

luose. 

485 673 859 359 457 314 402 3511 6 974 11 264 

Iš viso: 653 885 1053 469 577 416 476 7920 15783 17779 

 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KULTŪROS RENGINIŲ KRONIKA 

 

2017 m. neatsiejama skaitytojų skyriaus veiklos sritis buvo renginių organizavimas. Kultū-

riniai renginiai buvo siejami su laiko aktualijomis, su knygos ir skaitymo populiarinimu. Visada 

populiarūs bibliotekose buvo susitikimai su rašytojais, poezijos skaitymai, susitikimai su kraštie-

čiais ir jų kūrybos pristatymai, organizuojamos edukacinės pamokos.       
 

Valstybinių švenčių paminėjimai, tradicijas ir papročius puoselėjantys renginiai 

 

Sausio 11 d. parengta Zino Kazėno – Zikos fotografijų paroda. 1988–1991 m. Zinas 

Kazėnas – Zika buvo Sąjūdžio informacinės agentūros (SIA) fotografas. Per trejus metus jis ap-

silankė 250–yje mitingų ir akcijų, vykusių Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Apie tų dienų įvykius 

Zinas Kazėnas yra surengęs net 78 fotografijų parodas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Sausio 23 d. parengta jaunojo menininko paroda „Irmanto Norkūno verpstės“. Aštunto-

kas mokosi Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje. Medžio darbai jį sudomino trečioje 

klasėje, o penktoje klasėje mokytojas Augustinas Žemaitaitis pradėjo mokyti drožinėti verpstes. Jas 

drožinėja iki šiolei. Jaunojo drožinėtojo parodą sudaro 16 verpsčių. 
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Kovo 10 d. Viešojoje bibliotekoje Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos 

mokytojų Vilijos Bartusevičienės, Jūratės Videikienės ir Birutės Genienės paruošti gimnazistai atli-

ko literatūrinę-istorinę kompoziciją apie Joną Basanavičių, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkū-

rimo dienai paminėti. 
 

Renginiai, skirti kraštiečiams ir jų kūrybai  
 

Sausio 27 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko Justino Stonio monografijos „Materia-

linės kultūros paveldas ir jo ištakos“ pristatymas. Renginyje dalyvavo Kauno technologijos univer-

siteto profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Bubulis, Lietuvos mokslų akademijos akademi-

kas Kazimieras Ragulskis, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė, inžinierė, eduko-

logijos magistrė Ina Budrienė. Knygos autorius, smalininkietis Justinas Stonys yra unikali asmeny-

bė. Jis ne tik filosofijos mokslų daktaras, bet ir Senovinės technikos muziejaus įkūrėjas ir savinin-

kas. Ši autoriaus knyga yra ypatinga, nes tai pirmoji monografija, pirmas  tokio pobūdžio mokslinis 

darbas, parašytas Jurbarko krašte. Todėl ir jos pristatymas buvo unikalus, nes pademonstruoti įvai-

rūs įrenginiai iš Kauno technologijos universiteto, eksponuojami Senovinės technikos muziejuje. 

Ypatingą knygos pristatymą vainikavo pirmą kartą Jurbarko viešojoje bibliotekoje suskambėjusio 

neįprasto muzikos instrumento – kalimbos – melodijos. Juo grojo Viešosios bibliotekos vyriausioji 

metodininkė Lina Lukošienė.  

Vasario 14 d. įvyko susitikimas su rašytoju Eugenijumi Remigijumi Baltrušaičiu. 2008 

metais  E. Baltrušaičio išleistos meilės lyrikos knygos pavadinimas „Sapnų tiltais skubu pas tave“ 

idealiai tiko Šv. Valentino dienos renginiui, kurį suorganizavo ir vedė vyresnioji bibliotekininkė 

Jūratė Korsakaitė. Kompozitorius Kęstutis Vasiliauskas atliko dainą, sukurtą pagal R. Baltrušaičio 

eilėraštį „Nebūsim kartu“. Šokį atliko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos šiuolaikinio šokio 

grupė „Domino“ (choreografė Evelina Bastytė-Šauklienė). Dailininkė Rasa Grybaitė pristatė suau-

gusiųjų tapybos studijos dailininkų specialiai šiai progai nupieštus paveikslus – Sapnų tiltus. Muzi-

kinę programą atliko veliuoniškis Naglis Mačėnas. 

Balandžio 3 d. Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojama jurbarkiečio Remigijaus Tamo-

šaičio „Lėktuvų ir laivų modeliai iš popieriaus“ paroda. 

Balanadžio 25 d. 16 val. įvyko istoriko doc. Romo Batūros paskaita „Nemuno reikšmė 

tautos istorijai: Lietuvos laisvės kovos“, skirta Piliakalnių metams paminėti. Renginį vedė Jūratė 

Korsakaitė.  

Liepos 20 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos valanda „Aš dainą 

tau nupyniau“, kurios metu 70-mečio proga pasveikintas Jurbarko literatas Valentinas Čyžas. Savo 

kūrybos eiles skaitė literatės Karolina Kazlauskienė iš Pakruojo, Kazimiera Venskuvienė iš Kauno. 

Savo kolegai ir bičiuliui V. Čyžui eiles dovanojo ir Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ narės Ona 

Čirvinskienė bei Joana Klimašauskienė. Jurbarkietis Valdas Žemaitis atliko dainą „Krantas“, kuriai 

žodžius sukūrė V. Čyžas. Koncertą susirinkusiems padovanojo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-

gos (LASS) Pakruojo filialo retro ansamblis „Varsa“, vadovas Gintautas Gvazdauskas. Renginį or-

ganizavo Jurbarko viešoji biblioteka, LASS Jurbarko filialas, Jurbarko literatų klubas „Švieselė“. 

Spalio 21 d. įvyko susitikimas su kraštiečiu režisieriumi  Rimantu Bružu. Režisierius suti-

ko tapti bibliotekos globėju.  

Spalio 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko filosofo, rašytojo, kraštiečio iš Raudo-

nėnų kaimo, prof. dr. Sauliaus Kanišausko knygos „Atsibusk, Kalistratai“ pristatymo vakaras. Ren-

ginyje dalyvavo autorius ir J.Aisčio premijos laureatas Jonas Endrijaitis. 
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Spalio 26 d. renginyje „Kuriantys bibliotekininkai: profesija ir laisvalaikis“ pagerbti buvę 

ir esami Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai. Džiaugiamės ir didžiuojamės, turėdami tokias 

kūrybingas darbuotojas, kurių talentai labai įvairūs: nuo paveikslų siuvinėjimo, drabužių vaikams ir 

suaugusiems mezgimo ir nėrimo vąšeliu iki tapymo ir karpinių. Prisiminti rašantys bibliotekininkai. 

Savo knygą „Saulė šviečia visiems“ pristatė Izabelė Lukošienė, kuri bibliotekoje šauniai dirbo ketu-

riasdešimt metų. Naujausia Viešosios bibliotekos kolektyvo narė Rasa Kaminskienė perskaitė savo 

kūrybos pasaką ir keletą eilėraščių. Didžiausi aplodismentai atiduoti 16 knygų autorei, rašytojai, 

poetei, prozininkei, dramaturgei Violetai Šoblinskaitei. Jau antrus metus ši šauni, idėjų kupina mo-

teris dirba Veliuonos filiale.  

Spalio 27 d. įvyko jubiliejinis Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos vakaras (Biblio-

tekai – 80). Atidaryta ekspozicija „Kraštiečių alėja“. 

Lapkričio 20 d. įvyko jurbarkietės Danutės Buitkuvienės siuvinėtų paveikslų parodos pri-

statymas. 

Gruodžio 4 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko šventinis „Knygų Kalėdų“ renginys. 

Jo metu buvo įžiebta eglė, vyko kalėdinė mugė. Savo gaminius pristatė „Veliuonos muilinyčia“, 

„Saulės dukra“, „Džiovinukas“, „INKA“, „Stiklo papuošalai“, „Romarikos šilkas“. Kalėdų Senelis 

ne tik dalino šventinius sausainius ir saldainius, bet ir priiminėjo Viešajai bibliotekai dovanojamas 

knygas. Senelio pagalbininkai nykštukai išvirė gardžią sriubą ir ja vaišino visus renginio dalyvius.  

Gruodžio 6 d. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jur-

barko skyriaus nariai. Juos prie šventinės eglutės pasitikusi nykštukė Jūratė palydėjo į meduolinį 

pasakų namelį ir supažindino su jo savininke Lina Maziliauskiene. Maloniai priėmusi lankytojus, ji 

papasakojo apie ebru piešimo techniką, pamokė ja piešti. Paskui svečiai keliavo į Lietuvos aklųjų 

bibliotekos kilnojamąją bibliotekėlę, kur patogiai įsitaisė prie stalo. Lina Lukošienė fleita pagrojo 

keletą kūrinių, V. Čyžas paskaitė savo eilėraščių, o bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė ir draugijos 

pirmininkė Danutė Šimkutė – eilėraščių kalėdine tema. 
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai 

 

Balandžio 24 d. bibliotekoje vyko atvirų durų diena. Jos metu visi norintieji galėjo susipa-

žinti su bibliotekinio darbo ypatumais, apžiūrėti tuos bibliotekos kampelius, kuriuose dar nėra buvę. 

Vyko ir įvairios akcijos: žmonės buvo skatinami skirti 2 proc. pajamų mokesčio bibliotekai, atlai-

dumo akcija skolininkams ir visą dieną visos paslaugos bibliotekoje buvo nemokamos. 

Balandžio 25 d. vyko edukaciniai užsiėmimai. Jurbarko viešosios bibliotekos Vadžgirio fi-

lialo vyresnioji bibliotekininkė vedė polimerinio molio kūrybines dirbtuvėles. Istorikas, humanitari-

nių mokslų daktaras, docentas Romas Batūra skaitė paskaitą „Nemuno reikšmė tautos istorijoje: 

Lietuvos laisvės kovos“, kuri buvo skirta Piliakalnių metams paminėti. Viešosios bibliotekos kolek-

tyvas pasveikino istoriką 80-mečio proga. Jurbarko rajono savivaldybės vardu R. Batūrą pasveikino 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys. 

Balandžio 26 d. vyko šiltas susitikimas su režisieriumi Arvydu Barysu ir profesore Dalia 

Kiseliūnaite. Pristatytas A. Baryso filmas „Išbarstyti žodžiai“.  

Balandžio 27 d. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyk-

los pirmokai su mokytoja Aušra Žižiene. Vaikai aplankė Skaitytojų ir Vaikų literatūros skyrius, ki-

tus bibliotekos kampelius. Smagiausia vaikams buvo žaislotekoje. 
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Balandžio 28 d. vyko du renginiai – Bibliotekininko diena ir Aido Jurkšto knygos „Lietu-

vos švyturių istorija“ pristatymas. „Juodai baltą“ (toks buvo kodas) renginį papuošė Kauno panto-

nimos teatro aktoriai. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių ciklą baigė Aido Jurkšto knygos 

„Lietuvos švyturių istorija“ pristatymas. Autorius labai įdomiai ir išsamiai papasakojo apie Lietuvos 

švyturių istoriją, kitus navigacijos objektus.  
 

Rašytojų, visuomenės veikėjų jubiliejams skirti renginiai 
 

Sausio 20 d. įvyko susitikimas su rašytoju Eugenijumi Ališanka. Renginį vedė rašytoja, li-

teratūrologė Neringa Mikalauskienė. Dvi rašytojo knygos „Stuburo tik punktyrai“ ir „Empedoklio 

batas“ dalyvauja metų knygos rinkimuose. Susitikimą su rašytoju Eugenijumi Ališanka dovanojo 

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 

Vasario 9 d. bibliotekoje buvo pristatyta policijos kapeliono Algirdo Toliato knyga „Žmo-

gaus ir dievo metai“. Tai liturginių metų pamokslų ciklas. Remdamasis Šventuoju Raštu ir interpre-

tuodamas jo fragmentus autorius kalba apie dvasines ir dorovines žmogaus vertybes, atskleidžia 

pozityvų požiūrį į žmogaus ir Dievo santykį, dėsto tikėjimo tiesas. 

Kovo 9 d. bibliotekoje vyko knygų „Tėvo Roko paslaptis“ ir „Gerontologijos pamokos pa-

gal Tėvą Stanislovą“ pristatymai. Renginyje dalyvavo autoriai Valentina Šereikienė ir Vincentas 

Tamošauskas. 

Kovo 10 d. bibliotekoje Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos mokytojų Vi-

lijos Bartusevičienės, Jūratės Videikienės ir Birutės Genienės paruošti gimnazistai atliko literatūrinę 

– istorinę kompoziciją apie Joną Basanavičių, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

Kovo 22 d. įvyko rašytojo Mantvydo Leknicko knygos „365 priežastys mylėti“ pristaty-

mas. Rašytojas savo kūryba prikausto kiekvieną jauną žmogų, kuris perskaito bent vieną lyrišką 

įrašą. Jausmingos, tikros, žaismingos, atrodytų paprastos, bet daug pasakančios mintys ir savitas 

kūrybos stilius – tokia jaunojo rašytojo Mantvydo Leknicko kūrybos vizitinė kortelė. Viena labiau-

siai intriguojančių temų, pelniusių tiek simpatijų – meilė.  

Rugsėjo 20 d. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su jaunu rašytoju Linu Šapoka, ku-

ris pristatė dvi savo išleistas  knygas. Savo kūrybą Linas vadina nekanoniška, nes, anot jo, joje nėra 

gausu meninių raiškos priemonių. Linas kalba apie meilę, laiko bei  kantrybės svarbą.  

Spalio 13 d. dienos popietę Jurbarko viešoji biblioteka kvietė visus kafijos puodeliui Ievos 

Simonaitytės literatūriniame salone. Įvyko literatūrinė – muzikinė interpretacija „Ak, buvo visko...“, 

skirta rašytojos 120 metų jubiliejui. Programą per Ievos Simonaitytės kūrybą, jos gyvenimo faktus, 

prisiminimus atliko aktorė Virginija Kochanskytė. 

Lapkričio 11 d. Tradicinis „Poezijos rudenėlis – 2017“. 

Lapkričio 17 d. bibliotekoje svečiavosi ir naujausią knygą „Švytintis rūkas“ pristatė akto-

rė, rašytoja Doloresa Kazragytė. Dalyvavusiems patiko šiltas, įdomus aktorės pasirodymas, geros 

emocijos. 

Gruodžio 21 d. Bibliotekos skaitykloje prie arbatos puodelio įvyko literatūrinė valandėlė 

skirta Kalėdų laukimui. 
 

Kiti renginiai 
 

Spalio 16-20 d. skaitytojų skyrius prisijungė prie Lietuvoje rengiamos Vokiečių kalbos 

dienų „O kaip vokiškai?“ iniciatyvos. Šalyje vyko vokiečių kalbai ir kultūrai skirti renginiai. Pro-

jektą inicijavo Vokietijos federacinės respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe‘s institutas. Koordi-

natorė Rasa Darbutaitė iš Goethe – Institut. Bibliotekoje buvo parengta literatūros paroda „Wir le-

sen Deutsch“. Visi užrašai ant durų užrašyti vokiečių kalba. Vokietijoje gyvenančios dailininkės 

Renatos Bastikaitytės akvarelės darbų paroda „Vokietijos gamta“, jos pačios buvo pristatyta vokiš-
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kai. Skaitykloje, kartu su Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokinių vokiečių kalbos būreliu, 

įvyko popietė skirta vokiškiems patiekalams. Apie patiekalus vokiečių kalba pasakojo vertėja Vida 

Paškauskienė. Vokietijos ambasada Lietuvoje atsiuntė padėkos raštą už aktyvų ir kūrybingą dalyva-

vimą Vokiečių kalbos dienoje. 

Gruodžio 15 d. bibliotekoje įvyko susitikimas – diskusija „Politinė klasė: teorija ir lietu-

viška praktika“. Dalyvavo Mykolo Riomerio universiteto dėstytojas, politologas Vytautas Dumb-

liauskas. 

Vaizdiniai renginiai 
 

Fotografijų, dailės darbų, rankdarbių parodos Jurbarko viešojoje bibliotekoje 

 

2017 m. Jurbarko viešosios bibliotekos suaugusiems skaitytojams surengtos 42 literatūri-

nės ir dokumentinės parodos. 

Neformalios veiklos Jurbarko viešojoje bibliotekoje 

 

 „KNYGIŲ KLUBO VEIKLA“ 

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

sienio 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 Si-

gitai 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!“. 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 susirinku-

sieji gyvai aptarinėja perskaitytas istorijas. 2017 metais Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bib-

liotekos skaitytojų skyrius vykdė programą „Senjorų laisvalaikis ir tobulėjimas – oriai, sveikai, pra-

smingai“. Tikslinė dalyvių grupė – „Kknygių“ klubas – senjorai. Programa aktuali tuo, kad šiais 

susvetimėjimo laikais aktualu suburti bendruomenės narius (senjorus), suteikti jiems galimybę įdo-

miai ir prasmingai praleisti laiką, tobulėti, įgyti kompetencijų. Tikslas – skatinti vyresnio amžiaus 

žmonių užimtumą, aktyvų laisvalaikį, turiningą bendravimą, tobulėjimą, mažinti vienišumą, užda-

rumą, atskirtį nuo visuomenės. Ir mums tai pavyko. 

Balandžio mėnesį įvyko paskaita „Reformacijai – 500 metų“. Atvyko viešnia iš Vilniaus – 

kunigo padėjėja, teologė, anglų kalbos mokytoja Kristina Ivanauskienė.  

Rugsėjo 8 dieną „Knygių“ klubo moterys važiavo į ekskursiją. Aplankė Justino Stonio 

„Senovinės technikos“ muziejų, dailininkės Lidijos Meškaitytės gimtąją sodybą Antšvenčiuose. O 

gruodžio pirmą dieną nuvyko į Gelgaudiškio dvarą. Ten pasitiko dvaro ponas, kuris papasakojo 

dvaro istoriją, supažindino su unikalia rūmų puošyba (secesija). Visoms patiko jaukios, ypatingą 

aurą išsaugojusios menės, įdomus dvaro pono pasakojimas, šiltas priėmimas.   

           „Knygių“ klubo dalyviai skaito knygas, aptaria tarpusavyje, kiekvieno mėnesio pirmą penk-

tadienį renkasi bibliotekos skaitykloje, taip pat žaidė stalo žaidimą „Knygosūkis“. Bibliotekos dar-

buotoja, dirbanti internetinėje skaitykloje, supažindino su kompiuterio ir interneto naudojimo gali-

mybėmis, su socialiniais tinklais, su svetaine E-valdžia (visos paslaugos gyventojams). 
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Raudonės filiale aktyviai darbuojasi „Moterų sambūris“, kuris renkasi trečiadienio vakarais 

ir rūpinasi Raudonės miestelio kultūriniais ir ūkiniais reikalais: dalijasi idėjomis renginiams, siūlo 

iniciatyvas, populiarina biblioteką.  

 

FILIALŲ RENGINIAI SUAUGUSIEMS SKAITYTOJAMS 

 

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

 

ARMENIŠKIŲ FILIALAS. Gegužės 1 d. kartu su Armeniškių kaimo bendruomene bib-

lioteka surengė popietę „Būk šalia, mano Mama!“, skirtą Motinos dienai. Popietėje dalyvavo ir nuo-

stabų spektaklį „Lietuvaitės“ parodė Klausučių dramos ratelio „Klampynė“ saviveiklininkai. Gra-

žiausius posmus ir dainas mamoms skyrė kaimo jaunimas. Visos mamos buvo apdovanotos pačių 

vaikų pagamintomis gėlėmis. Popietė buvo puiki, visiems patiko, niekas nenorėjo skirstytis, todėl 

dar ilgai šnekučiavosi gurkšnodami kavą ir arbatą. 

BALTRAITIŠKĖS FILIALAS. Bibliotekos skaitytojai ir vietos gyventojai jau antrus me-

tus buvo pakviesti dalyvauti konkurse „Atsakingas skaitytojas‘, kurį organizavo Elektronikos pla-

tintojų asociaja kartu su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Iki gruodžio mėnesio visi buvo 

kviečiami rūšiuoti ir iš namų atnešti į biblioteką ne tik baterijas bei mobiliuosius telefonus, bet ir 

kitus smulkius neveikiančius ar nenaudojamus elektronikos prietaisus (pvz.: plaukų džiovintuvus, 

elektrinius virdulius, elektronines detales turinčius žaislus ir pan.). Bibliotekoje buvo registruojami 

lankytojai nemokamam stambios technikos išvežimui iš jų namų (šaldytuvai, skalbimo mašinos, 

dulkių siurbliai ir pan.). Šio konkurso tikslas švariau gyventi ir galimybė lamėti bibliotekai knygų. 

Bibliotekai pavyko surinkti virš 700 kg. elektroninių atliekų ir bibliotekai laimėti 50 eurų, kurie bus 

panaudoti renginių organizavimui. 

ERŽVILKO FILIALAS. Bibliotekoje pirmą kartą organizuotas fotografijų konkursas 

„Eržvilko kraštas pasitinka Lietuvos šimtmetį”, skirtas Lietuvos šimtmečiui. Tema: kaip keitėsi 

Eržvilko kraštas per šimtmetį (Eržvilko krašto kaimai ir kaimeliai – architektūra, žymios vietos, 

tradicijos, šventės, buitis, kraštovaizdis, nykstančios vietos). Konkurse dalyvavo nuotraukos iš seno 

albumo ir šių dienų. Konkurse dalyvavo 15 dalyvių, ne tik iš Eržvilko miestelio, bet ir iš aplinkinių 

kaimų ir net iš Jurbarko. Iš viso buvo pristatytos 355 fotografijos iš seno albumo ir šių dienų – 

vaizduojančios kaip keitėsi  Eržvilko kraštas per šimtmetį. Sukurta  paskyra ,,Eržvilko krašto praei-

tis ir dabartis fotografijose“ socialiniame „Facebook“ tinkle, kurioje įkeltos atrinktos konkurso nuo-

traukos. Tai graži pradžia Eržvilko krašto istorijos įamžinimui. 

GIRDŽIŲ FILIALAS. Spalio 20 d. bibliotekoje vyko įdomus susitikimas su rašytoju, 

žurnalistu, religijotyrininku, Lietuvos Respublikos Seimo nariu Andriumi Navicku. Susitikimo 

metu Andrius Navickas pristatė knygą „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“. 

JUODAIČIŲ FILIALAS. Balandžio 8 d. bibliotekoje vyko susitikimas su buvusia moky-

toja Danguole Vasiliauskiene. Šiltas ir jaukus susitikimas prabėgo akimirksniu. Savo eilės skaitė ne 

tik pati autorė, bet ir jos dukra Skaistė bei anūkas Pijus. Buvo papasakota apie knygų atsiradimą bei 

kokie ryšiai sieja su Juodaičiais. Ačiū autorei už padovanotas knygas kiekvienai atėjusiai šeimai bei 

bibliotekai.  

JURBARKŲ FILIALAS. Popietė „Niekas neturi teisės skriausti TAVĘS“  vyko Jurbarkų 

seniūnijos salėje. Dalyvavo Specializuotos pagalbos iš Tauragės centro atstovai, Jurbarkų seniūnijos 

įgaliotinis Žydrūnas Statkevičius. Susirinko nemažas būrys gyventojų, kuriems aktuali ši tema. 
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KARTUPIŲ FILIALAS. Spalio 5d. bibliotekoje surengta jurbarkiečio P. Bartuševičiaus 

kūrybinių darbų paroda „Gamtos kuždesiai“ ir kraštiečio Zigmo Morlenco pastelės darbų paroda. 

KLAUSUČIŲ FILIALAS. Gegužės 4 d. bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas 

„Namuose gaminamas muilas“. Kaip išsivirti muilą namuose parodė veliuoniškė, „Veliuonos 

muilinyčia“ įkūrėja Reda Mačėnienė. Spalio 27 d.  Klausučių bendruomenės gyventojus bibliotekos  

ir kultūros centro darbuotojai pakvietė į literatūrinę – muzikinę  popietę „Susitikimai“. Klausytojus 

prie kėdžių prikaustė atlikėja Rūta Šličkutė, poetų Violetos Šoblinskaitės ir Gasparo Aleksos  pakai-

tomis kartu skaitoma poezija. 

LYBIŠKIŲ FILIALAS. 2017 m. birželio 13 d. vyko renginys „Ant geležinkelio bėgių“, 

skirtas Vilties ir Gedulo dienai. Šį renginį bibliotekos filialas organizavo kartu su rajono tremtinių ir 

politinių kalinių sąjunga. Bibliotekininkė buvo apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos padėka už ilgametį atminimo valandos parengimą, jaunosios kartos pilietinį ir patriotinį 

ugdymą, skaudžios istorijos atminimo puoselėjimą. 

PAŠALTUONIO FILIALAS. Šiais metais džiaugiamės adventine popiete „Lai skamba,  

skamba adventinė  giesmė“. Renginys vyko Pašaltuonio bažnyčioje, dalyvavo 48 dalyviai. Po šven-

tų mišių gyventojus su advento pradžia pasveikino Pašaltuonio skaitovai, bibliotekininkė, seniūnas, 

o šventinį koncertą dovanojo Eržvilko kultūros centro duetas „Gintarinis medis“. Po  koncerto visi 

pabendravo ir pasivaišino arbatos puodeliu bažnyčioje. 

PAULIŲ FILIALAS. Surengta popietė, skirta Motinos dienai paminėti. Vaikai deklamavo 

eilėraščius, dovanojo mamytėms savo rankų darbo atvirutes.  

PILIES I  FILIALAS. Lapkričio 7 dieną kartu su bibliotekos skaitytojais puikiai pralei-

dome laiką keliaudami po Šakių ir Jurbarko apylinkes. Kadangi šie metai – Piliakalnių metai, tad 

nėra geresnio laiko tam, kad jais pasigrožėtume ir aplankytume Sudargo piliakalnius, kurie seniai 

garsėja grožiu. Grįždami užsukome į Kidulių dvarą, kuriame šeimininkauja kraštietė Veronika Na-

vickaitė, pasisvečiavome ir gražioje kaimo bibliotekoje. Aplankėme Vinco Grybo memorialinį 

muziejų bei šalia esančią atnaujintą Šilinės smuklę. Lapkričio 25 dieną bibliotekoje lankėsi kraštietė 

Rasmina Uščiauskienė, kuri siuva, mezga, veda laisvo kūrybiškumo užsiėmimus, skaito paskaitas 

„Karūnuotas moteriškumas“. Dviejų valandų pokalbis neprailgo, nes buvo atviras, nuoširdus ben-

dravimas su patarimais kaip įveikti stresą, atsikratyti baimių, mylėti save. 

RAUDONĖS FILIALAS. Lapkričio 8 d. popietė „Europos sveikos mitybos diena su 

Sveikuolių klubu ir Moterų sambūriu“. Vyko diskusija, kas tai sveika mityba. Buvo patiekta apie 20 

patiekalų, ir dalintasi jų receptais.  

ROTULIŲ FILIALAS. Birželio 17 d. rotuliečiai šventė kaimo bendruomenės dešimtmetį 

„Dešimt metų suėję draugėn!“. Klausėmės vokalinės-instrumentinės kapelos „Šilas“, žiūrėjome lini-

jinių šokių kolektyvo „Svaja“ pasirodymų, klausėmės Rotulių pradinės mokyklos mokinių Justės 

Pocevičiūtės ir Erikos Danieliūtės atliekamų dainelių. Džiugu, kad biblioteka bendruomenės veiklo-

je turi svarų žodį ir pripažinimą.  

SEREDŽIAUS FILIALAS. Balandžio 4 d. įvyko susitikimas su aktore Nijole Narmontai-

te ir kapitonu Pauliumi Kovu – smagus, šmaikštus, žavingas vakaras su žinomais žmonėmis ir net 

keleto knygų pristatymas. 

SKIRSNEMUNĖS FILIALAS. Kovo 24 d. bibliotekoje vyko pavasariškai gaivus ir nuo-

taikingas pasimatymas su „Žolinčių akademijos“ viceprezidentu, žolininku Mariumi Lasinsku. Susi-

rinko daug skirsnemuniečių besidominčių gamtos turtais, savo sveikata, galimybėmis patiems susi-
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dėlioti sveiko ir darnaus gyvenimo prioritetus. „Paukščių saldainiai“, gardžios arbatos degustacija, 

Jurbarko visuomenės sveikatos biuro dovanos – kas galėjo būti geriau penktadienio popietę.  

SMALININKŲ FILIALAS. Vasario 4 d. Smalininkų miesto bibliotekoje vyko „Dailės 

terapijos užsiėmimas“. Užsiėmimą vedė bibliotekos globėja, buvusi smalininkietė, dabar gyvenanti 

Vilniuje, dailininkė Irena Girdžiūtė. Spalio 20 d. vyko gražaus Smalininkų miesto bibliotekos jubi-

liejaus paminėjimo popietė. Atėjo skaitytojai, lankytojai, mūsų pagalbininkai, rėmėjai, bendradar-

biaujančių organizacijų atstovai. Atvyko buvusios bibliotekininkės. Ekrane rodytose skaidrėse pra-

skriejo visa bibliotekos istorija, buvo skaitoma poezija, žymių žmonių mintys apie kalbą, knygą, 

skambėjo jurbarkiečio kompozitoriaus Kęstučio Vasiliausko dainos. Prisiminimais dalijosi buvusios 

darbuotojos Salomėja Jenkienė ir Janina Koverienė. Kalbėjo viena ilgiausiai šioje bibliotekoje skai-

tančių Zita Daunoraitė Sakavičienė, muziejininkas Justinas Stonys. Po renginio Smalininkų kapinė-

se aplankyti ilgamečių bibliotekos darbuotojų Bronės Antanaitienės ir Irenos Keizerienės kapai. 

STAKIŲ FILIALAS. Nedideliame Stakių filiale bibliotekininkė mielai priglaudžia kaimo 

giesodotojus repeticijoms. Moterys rinkdavosi advento ir gavėnios metu, vieną kartą per savaitę. 

Susirinkdavo nuo 6 iki 13 giedotojų. Po giesmių mielai pasivaišindavo kava, arbata ir savo atsineš-

tomis vaišėmis. Nors bibliotekoje dar būdavo šaltoka, bendraudavo noriai ir garsiai. Kartais sužais-

davo kokį stalo žaidimą, deklamuodavo eilėraščius arba apžiūrėdavo parodėles. Velykų proga visos 

kartu  margino kiaušinius. Liepos 6 d. visi, maži ir dideli, susirinkome prie Stakių bažnyčios giedoti 

Tautinės giesmės. Bibliotekoje pagamintos vėliavėlės pakėlė nuotaiką nemažam stakiečių būriui.   

ŠIMKAIČIŲ FILIALAS. Elektronikos platintojų asociacija „EEPA“ pakvietė  dalyvauti 

projekte „Atsakingas skaitytojas“. Taip pat bibliotekos lankytojai buvo kviečiami prisijungti prie 

iniciatyvos „Pasibelsk“, kuria norėta šviesti visuomenę, kaip reikėtų reaguoti į smurto apraiškas ir 

atsakingai elgtis, ir Visuotinės tylos minutės, kad Gedulo ir vilties dieną kiekvienas skirtų bent mi-

nutę laiko apmąstyti likimus tų, kurie patyrė tremtį ir kalinimus, bei didžiuotis savo laisve.   

TAMOŠIŲ FILIALAS. Popietė „Pašnekesiai“. Skaitytoja Elytė Kuncienė (ji turi giminai-

čių Vokietijoje) papasakojo apie vokiečių tradicijas. Atsinešė kompaktinių plokštelių su vokiškomis 

dainomis, o skaitytoja Renata Masaitytė taip pat pasidalino įspūdžiais apie Vokietiją: kur keliavo, 

ką matė, nes svečiavosi pas dukras, kurios taip pat gyvena Vokietijoje. Popietė „Muilų gamyba“. 

Šis renginys labai patiko visoms atėjusioms moterims. Reda Mačėnienė papasakojo apie muilų rū-

šis, apie aliejus, kokius deda gamindama muilą. Visos uostė ir spėliojo, kokie tai kvapai. Kartu su 

Reda gaminome vaikišką muilą.  

VADŽGIRIO FILIALAS. Nacionalinė bibliotekų savaitė – edukacinė popietė „Moters 

grožio paslaptis“. Vadžgirio miestelio bibliotekoje vyko moterų popietė, kurioje miestelio moterys 

buvo supažindintos su makiažo paslaptimis, priemonėmis bei jų naujovėmis! Popietė praėjo labai 

linksmai, bei informatyviai. Keletas moterų leidosi į makiažo priemonių išbandymo kelionę!. 

VELIUONOS FILIALAS. Rugsėjo 29 d. įvyko tradicinis novelės  vakaras „Veliuonos 

novelė – 2017“. Renginio svečiai – novelistai Laura Sintija Černiauskaitė, Ona Jautakė, Romas 

Gudaitis, Vladas Kalvaitis, Regimantas Tamošaitis. Iš Vilniaus, Kauno ir Kelmės atvykę rašytojai 

pirmiausia buvo pakviesti apsilankyti Petro Cvirkos memorialinėje sodyboje, kur juos gražiai 

priėmė ir pietumis vaišino muziejaus šeimininkė Kristina Ragaliauskienė. 

Po pietų rašytojai ir svečiai Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 

dalyvavo Šv. Mišiose už mirusius šio krašto kūrėjus, pradedant broliais Antanu ir Jonu Juškomis, 

Petru Cvirka, Jonu Mačiuliu, Gasparu Velička, Joana Danute Žilaityte, Šarūnu Šimulynu ir baigiant 
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Petro Cvirkos literatūros premijos laureatais, kurie jau mirę – Vytautu Rimkevičiumi, Mykolu 

Sluckiu, Henriku Čigriejumi, Juozu Apučiu. Šv. Mišias aukojo klebonas Šarūnas Leskauskas. 

Vėliau rašytojai svečiavosi Veliuonos bibliotekoje, apžiūrėjo Šarūnui Šimulynui skirtą 

memorialinę ekspoziciją.  

2017-ieji – pirmi metai, kai Jurbarko rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti 

Veliuonoje teikiamos premijos pavadinimą. Petro Cvirkos vardo atsisakyta. Premiją gauti 

pretendavo 5 laureatai: Jutta Noak,  Mykolas Sauka, Mindaugas Jonas Urbonas, Tomas Vaiseta bei 

Romas Gudaitis, kuris už knygą „Vytauto vergo įdagas“ bei novelių ciklą „Rudnia iškeliauja į 

dangų“ tapo pirmuoju Veliuonos novelės laureatu. Romas Gudaitis – laiko patikrintas žodžio 

meistras, daugybės romanų, apysakų, kino scenarijų autorius, Kovo 11-osios Akto signataras, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas. Veliuonos rašytojų giraitėje 

laureatas pasodino ąžuoliuką. Literatūros vakaras  „Veliuonos novelė – 2017“ kultūros centre 

prasidėjo spektakliu „Eglė – žalčių karalienė“, kurį režisavo bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė ir 

kultūros centro meno vadovė Irma Svetlauskienė.  

Skaitymus pradėjo Violeta Šoblinskaitė kraštietės Joanos Danutės Žilaitytės novele, minint 

autorės 85-ąjį gimtadienį, bei Gasparas Aleksa, primindamas jog suėjo 70 metų po kraštiečio Petro 

Cvirkos mirties. Renginį vedė literatūrologė Kristina Poderytė ir poetas Viktoras Gulbinas. 

Skaitymams pasibaigus kartu dainavo per 150 veliuoniškių ir svečių. 

Vakaro kulminacija tapo pirmojo „Veliuonos novelės“ laureato apdovanojimas. Vertinimo 

komisijai vadovavęs Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, o taip pat kiti garbūs 

sveikintojai negailėjo Romui Gudaičiui gero žodžio. Visi svečiai buvo apdovanoti Veliuonos 

seniūnijos, bendruomenės ir bibliotekos filialo lauknešėliais su medumi, sūriu bei „Veliuonos 

muilinyčios“ gaminiais.  

Spalio 16 d.  Židinio salėje atidaryta Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda „Įsižiūrėjimai“, 

žaistas šios jaunos autorės sukurtas literatūrinis protmūšis. Renginyje labai aktyviai dalyvavo Ve-

liuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenė, sudarytos 5 komandos. Laimėjo „Kornišo-

nai“, nedaug nuo jų atsiliko „Knygų drakonės“, „Vasara“, „Hamletas“ ir „Pelėdos“. 32 dalyviai bu-

vo apdovanoti ne vien Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus knygų prizais, bet ir rašytojos 

Violetos Židonytės, kuri taip pat dalyvavo protmūšyje, autografais. 

Lapkričio 13 d. filialas minėjo Veliuonos bibliotekos 80-metį. Renginys vadinosi „Rudens 

taku – į biblioteką“. Bibliotekininkė trumpai apžvelgė bibliotekos istoriją. Renginio svečiai – akto-

riai Daiva Škelevaitė bei Aleksandras Rubinovas, fleitininkė Monika Ryškutė – skaitė Mikelandželo 

ir Ovidijaus kūrybą, grojo Vivaldį ir kt.  

VIEŠVILĖS FILIALAS. Rugsėjo-lapkričio mėn. bibliotekoje vyko „Mokymai – vyresnio 

amžiaus žmonėms apie Z kartą“ – susitikimus vedė psichologė Nijolė Janonytė. Šiais mokymais 

dalyviai buvo labai patenkinti ir pageidavimo panašaus pobūdžio užsiėmimų ateityje. „Mobili bib-

lioteka miestelio šventėje“ – miestelio stadione įsikūrė laisvalaikio ir užimtumo erdvė, su leidinių ir 

spaudos pasiūla bei smagiu pasisėdėjimu, o edukacinis užsiėmimas „Knyga-gėlynas“ – skirtas mo-

nografijos „Viešvilė“ išleidimo paramai. Surinkta 15 eurų. 

ŽINDAIČIŲ FILIALAS. Lapkričio 11 d. vyko smagi popietė, skirta pyrago dienai „Kep-

sim pyragėlį, pavaišinsim kaimynėlį“. Į popietę rinkosi Žindaičių bendruomenės gaspadinės nešinos 

savo pačių keptais skanumynais. Renginio organizatorė S. Pužeckaitė kvietė gaspadines pristatyti 

savo kepinį ir receptą, kaip jis pagamintas. Kiekviena šeimininkė atskleidė savo kepimo paslaptis, 

ką reikia daryti, kad pyragas būtų skanesnis. Saldžios „Pyragų dienos“ aukojimo tradicijos įkvėp-
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ti dalį pyragų padovanojome VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų neįgaliųjų globos namų gyventojams. 

Kaip gera buvo matyti šių žmonių nuoširdžias, šiltas šypsenas ir išgirsti padėkos žodžius. 

                                            

Atlygintinos (atsitiktinės) paslaugos 

 

Atlygintinų (atsitiktinių) paslaugų kainos patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-211. Šiuo sprendimu nustatyta, kad bibliotekos patalpos 

gali būti suteikiamos nemokamai Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, viešosioms, biudže-

tinėms įstaigoms, kurių vienas iš steigėjų ar savininkų yra valstybė ar savivaldybė, ir nevyriausybi-

nėms 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 2017 m. gauta  2 203 Eur (2016 m. – 5 616 Eur.) 

Už kitas paslaugas iš viso – 1 256 Eur (2016 m. – 1 051 Eur): 

- Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas – 492 Eur; 

- Skaitytojų pažymėjimai – 569 Eur; 

- Delspinigiai – 53 Eur; 

- TBA paslaugos – 12 Eur; 

- Kt. paslaugos – 130 Eur. 

 Viešojoje bibliotekoje – 760 Eur;  

 Filialuose – 496 Eur; 

 Iš viso: 1 256 Eur. 

 Bibliotekos įvaizdžio formavimas, viešieji ryšiai 

 

Pastaraisiais metais viešųjų bibliotekų įvaizdis visuomenėje pasikeitė į gerąją pusę. Dau-

guma 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 di-

delis dėmesys bibliotekų veiklos viešinimui, ryšiams su visuomene ir žiniasklaida. Palaikydamos 

glaudžius ryšius su aplinka, bibliotekos užsitikrina savivaldybės, svarbių asmenų, įstaigų ir nevy-

riausybinių organizacijų palaikymą bei paramą. 

Viešųjų ryšių specialistas rūpinasi bibliotekos įvykių ir renginių fiksavimu, reklama, sklai-

da žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Šių priemonių veiks-

mingumas akivaizdus – renginiai sulaukia daug daugiau lankytojų, gaunamas atgalinis ryšys – atsi-

liepimai. Žiniasklaidos priemonių atstovai dažni renginių lankytojai, ateina nekviečiami, radę in-

formaciją internete. 

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

dakcijų darbuotojai, filmuoja, reportažus ir interviu rodo „Balticum televizijos“ vietos padalinio 

darbuotojai. Mėnesio kultūros renginių planai yra publikuojami Jurbarko rajono savivaldybės ir bib-

liotekos tinklapiuose. 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 (plati-

namos mokyklose, Jurbarko kultūros centro, kituose mieste esančiuose reklamos stenduose), lanks-

tinukai, skrajutės (dalinamos skaitytojams kviečiant asmeniškai), skelbiama savivaldybės ir Viešo-

sios bibliotekos tinklapiuose, socialiniame tinkle „Facebook“, nuolatiniams lankytojams pranešama 

elektroniniu paštu ar telefonu. 
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Per 2017 m. užfiksuotos 98 publikacijos rajono spaudos leidiniuose, 167 pozicijos oficia-

liame Jurbarko viešosios bibliotekos tinklapyje, „Balticum televizijos“ regioninių žinių laidose 26 

reportažai, socialinio tinklo „Facebook‘ bibliotekos paskyroje – 376 pozicijos (skelbimai, kvietimai, 

žinutės, renginių aprašymai su nuotraukomis) ir 172 filialų pozicijos.  

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 
 

Kraštotyrinis bibliotekos fondas dokumentuose apskaitomas kartu su informaciniu. 2017 

m. kraštotyra gavo 69 leidinius. Fonde yra 1 744 egz. literatūros, pernai buvo – 1 675. 

Atšviesta arba atspausdinta 951 straipsnis. Įsegta mažiau – 690 kraštotyrinio pobūdžio ir 

19 kitų straipsnių (apie etnokultūrą, šventes ir t. t.). Be to, fondą papildė atvirukai, laiškai, lanksti-

nukai, skrajutės (4), eilėraščiai, kvietimai, nuotraukos (49), iliustracijos (8), rankraščiai ir kt. Fondas 

papildytas 21 nauju teminės medžiagos segtuvu. Vis dar pildoma rankraštinė kartoteka. 2017 m. ji 

papildyta 203 kortelėmis: 128-iais kraštotyrinio pobūdžio informacijos aprašais, 22 adresų kortelė-

mis, 27 sveikinimų, 39-iomis citatų. Parašytas originalus kraštotyros darbas „Kryžiai Jurbarkų 

seniūnijos Rotulių apylinkėse“. 

2017 m. kraštotyros renginių lankytojų – 720. Gauta užklausų – 174, įvykdyta – 169. Pa-

pildytos V. Čyžo, P. Girdžiaus, R. Masteikos, V. Rimavičiaus ir kt. bibliografijos. Sudaryti 5 bib-

liografiniai sąrašai („Jurbarko tiltas per Nemuną“, „A. Giedraičio-Giedriaus knygos Jurbarko VB“, 

„Nauji  archeologiniai atradimai Jurbarko raj.“, „A. Jakimavičiaus dovanotos knygos“, „Kraštiečių 

jubiliejai 2018 m.“ (keli variantai). Be to, atrinkti kraštiečiai „Alėjai“ – ne tik pirmajai, bet ir dar 

trims „eilėms“. Atrinkti kraštiečiai, įamžintini suoleliuose. Nuolat tikslinamas, pildomas kraštiečių 

sąrašas.  
 

Ryšiai su kraštiečiais 

 

Kraštiečiai sveikinami įvairių švenčių progomis: gamintais atvirukais, kiti elektroniniu paš-

tu, treti telefonu. Bendraujama telefonu su  A. Balašaičiu, R. Baltrušaičiu, R. Batūra, B. Beniušiene, 

P. Girdzijausku, I. Greičiute, J. Juškaičiu, E. Laiconu, A. Piročkinu, S. Tumėnu jaunesniuoju. Laiš-

kais susirašinėta su R. Baltrušaičiu, J. Brigiu, S. Liutkiene, S. Tomoniu, K. Venckuviene, E. A. Pui-

šyte, V. Šulskiu. Bendradarbiaujama su Konstantino Glinskio teatru, Jurbarko Antano Sodeikos 

meno mokykla, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pa-

grindine mokykla, Jurbarkų darželio-mokyklos Rotulių skyriumi (rugsėjo mėnesį šią įstaigą užda-

rė), Jurbarko kultūros centru, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Jurbarko skyriumi, 

Jurbarko kalbos draugija, literatų klubu „Švieselė“, Paulių kapucinų vienuolynu. 

 

Filialų kraštotyros darbas 

 

 2017 m. parengti 25 nauji kraštotyros darbai – bibliotekos metraščiai ir kronikos bei 

kiti darbai. Po du darbus parengė Girdžių, Veliuonos ir Skirsnemunės filialai. Darbų nepateikė 

Viešvilės, Vadžgirio ir Stakių filialai. 

Filialuose švenčiamos arba paminimos šventės: Užgavėnės (Armeniškių, Pašaltuonio, 

Eržvilko, Rotulių filialuose), Trys Karaliai (Armeniškių filiale), Vaikų Velykėlės (Kartupių, Žindai-

čių filialuose), Ožio diena (Šimkaičių filiale). Vyksta edukaciniai užsiėmimai advento laikotarpiu, 
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renginiai, skirti tradicijų saugojimui ir gilesniam jų pažinimui: kiaušinių marginimas tradiciniais 

būdais ir raštais (Baltraitiškės, Vadžgirio, Juodaičių ir kt. filialuose). 

 

Bibliografinis-informacinis darbas 

 

Interneto skaitykla. Interneto skaitykloje įrengtos 25 darbo vietos vartotojams. 5 kabinos 

skirtos kalbų mokymuisi nesulaukus lankytojų – panaikintos. 4 kompiuteriai panaudoti kitoms 

reikmėms. Kompiuteriuose instaliuota programinė įranga suteikia galimybes vartotojams naudotis 

deklaracijų pildymo programa ABBYY e Form Filler 2,5, Skype (trūksta vaizdo kamerų, ausinukų), 

Microsoft Office programų paketu ir kitomis taikomosiomis programomis. Skaitykla didžiulė, erdvi 

atitinkanti visus higienos normų reikalavimus. Įrengta vėdinimo sistema, du kondicionieriai. Yra 

daugiafunkcinis aparatas: atliekamos kopijavimo, skenavimo, spausdinimo paslaugos. Šios paslau-

gos mokamos. Vartotojai pasigenda elektroninio parašo skaitytuvų, kuriais naudojosi ankstesnėje 

Interneto skaitykloje, A3 formato spausdintuvo, kokybiško spalvoto spausdintuvo. Tikimės, kad 

pagerėjus finansinėms galimybėms visa tai bus įgyvendinta. 

Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finan-

sines galimybes. Informaciniame fonde komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų bibliog-

rafija, universalios ir specialios enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, vadovai, kar-

tografiniai leidiniai.  

Informacinis-kraštotyrinis fondas 2018 m. pradžioje sudaro 5463 egz. 2017 m. gauta – 

268 egz., nurašyta – 51 egz. (2016 m. – 227 egz.). Enciklopediniai žodynai ir žinynai kasmet 

brangsta, todėl ir užsakymai ribojami. Nemaža paklausa naujiems teisės kodeksų bei jų komentarų 

leidiniams, tačiau sunku juos sukomplektuoti, nes jie labai brangūs ir greitai tampa neaktualūs. 

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 pa-

talpose, bet ir šalia bibliotekos besijungiančių prie interneto. Bibliotekai tai nieko nekainuojanti pa-

slauga, o lankytojams papildoma galimybė nešiojamuoju kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu prisi-

jungti prie interneto. 

2017 m. skaitykloje užregistruoti 6 366 lankytojai (2016 m. – 7 572 ). Ženkliai sumažėjo 

lankytojų moksleivių. Jų tarpe išpopuliarėjo išmaniosios technologijos, internetas jiems tapo pasie-

kiamas iš bet kur. Tie, kurie dar lankosi skaitykloje, pirmenybę teikia socialiniams tinklams, el. paš-

tui ir žaidimams. Vyresni vartotojai naudojasi elektronine bankininkyste, moka mokesčius, darbo 

paieška, domisi informacija apie keliones, prekes, grįžę pasisvečiuoti emigrantai bendrauja su liku-

siais užsienyje artimaisiais, vėliau spausdinasi kelionės bilietus išvykimui. Nėra vedama tokia ap-

skaita, bet Interneto skaitykloje lankosi ir užsieniečių. Lankytojai įvairūs. Vieni labiau įgudę dirbti 

kompiuteriu, kitiems dar trūksta žinių, todėl teikiamos konsultacijos. 

Per metus suteiktos 945 konsultacijos darbo kompiuteriu ir interneto išteklių klausimais, 

(2016 m. – 648). Konsultacijos teikiamos pageidaujamomis konkrečiomis temomis, pavyzdžiui: 

elektroninis paštas, „Skype“, „Facebook“, dokumentų spausdinimas ir skenavimas, darbas su pro-

gramomis Power Point ir Picasa, e-bankininkystė, ESO el. paslaugos, e-prekyba, e-valdžia, registra-

cija pas gydytojus, paieška internete. Konsultacijos paprastai trunka nuo 10 min. iki 1-2 val. Vyko 

individualūs mokymai (apmokyti individualiai 7 asmenys) ir 4 grupiniai mokymai: Trečiojo am-

žiaus universiteto klausytojams – tema „Nuotraukų tvarkyklės. Darbas su  programa Picasa“ – 4 val. 
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/ 30 klausytojų ir tema „Bibliotekos katalogas LIBIS. Leidinių užsakymas / rezervacija“ – 2 val. / 

28 klausytojai. „Knygių“ klubui – tema „Socialiniai tinklai“ – 2 val. 12 klausytojų ir tema „Elektro-

ninės Paslaugos Jurbarko gyventojams. E-VALDŽIA“ – 2 val. / 12 klausytojų.  Mokymų ir konsul-

tacijų bendra trukmė 252 val. Suteiktos individualios konsultacijos ir grupiniai mokymai registruo-

jami į tam skirtas apskaitos formas. Žinios už kiekvieną praėjusį mėnesį perduodamos el. paštu vyr. 

metodininkei.  

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

kos elektroninio katalogo, duomenų bazių: EBSCO publishing (298 paieškos),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naxos Music Library (0 paieškų), Litlex (21 963 paieškos). Labai populiari lietuviška teisinė 

duomenų bazė. Pagal paieškų skaičių Jurbarko viešoji biblioteka yra 5-oje vietoje iš 66 visos 

Lietuvos bibliotekų. Duomenų bazėmis galima naudotis iš kiekvieno bibliotekoje esančio kompiu-

terio. Iš viso 2017 m. užregistruoti 131 965 virtualūs apsilankymai, seansų skaičius – 5 695. Trims 

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

įvairios: kalbos barjeras, naudojimosi duomenų bazėmis įgūdžių stoka, mieste liko tik viena gimna-

zija (kitos dvi performuotos į pagrindines), mažai jaunimo. Dažnas vartotojas bibliotekininkui nu-

rodžius visus paieškos šaltinius, suteikiant prieigą prie duomenų bazių pasako, neturintis laiko ieš-

koti ir sisteminti medžiagos. Jis pageidauja jau surinktos spausdintos informacijos, o dar geriau ją 

gauti elektroninėmis priemonėmis. 2017 m. atsakyta į 30 užklausų elektroninėmis priemonėmis. 

Bibliotekos tinklapyje veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“. Gautos 5 užklausos (į visas 5 atsa-

kyta). 2017 m. viso gauta 738 užklausa, (2016 m. 1 041). Atsakyta į 701, neįvykdytų – 37. Daugelis 

užklausų neįvykdytos dėl pačių skaitytojų kaltės: neteisingai suformuluoto klausimo, klaidingos 

pavardės ar netikslaus leidinio pavadinimo pateikimo. Gauta:  teminių užklausų – 391, faktografinių 

– 213, adresinių – 72, tikslinamųjų – 62. Daugiausia užklausų tautosakos, etnografijos temomis, 

apie tautinį kostiumą, kalendorines šventes. Domėtasi psichologijos, istorijos, verslo vadybos, Eu-

ropos teikiama parama, turizmo, darbo su neįgaliaisiais, pedagogikos, statistikos, liaudies medici-

nos, įvairių ligų gydymo klausimais.  

Skatinant skaitytojų informacinį savarankiškumą, mažėja poreikis kreiptis pagalbos į bib-

liotekininkus, todėl užklausų skaičius mažėja. Vartotojai pageidauja naudoti kuo daugiau spausdintų 

šaltinių, mokslinių straipsnių iš periodikos. Tačiau tokių žurnalų mes neprenumeruojame. Pateikia-

me tik šaltinius, visateksčio straipsnio vartotojui tenka vykti ieškoti į didesnių miestų bibliotekas. 

Atsakant į užklausas, naudotasi Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB), ieškota in-

formacijos laisvai prieinamose interneto svetainėse, knygų fonduose ir kartotekose. Daugiausiai 

užklausų pateikė moksleiviai ir studentai. 

Dalyvaujama analizinės bibliografijos duomenų bazės kūrime, aprašomi ir siunčiami anali-

ziniai įrašai į NBDB. 2017 m. parengti 855 analiziniai įrašai (2016 m. – 769) iš vietinių laikraščių 

„Šviesa” ir „Mūsų laikas“. Šie įrašai eksportuoti NBDB duomenų bazę.  

Informacinio darbo prioritetas ugdyti vartotojų įgūdžius naudotis moderniausiomis elekt-

roninėmis paslaugomis ir naudotis įvairiais kitais informacijai gauti šaltiniais. 

 

 

 

 

 

Renginiai 

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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Kovo 24 d. Gerų sprendimų diena. Viešosios bibliotekos salėje įvyko filmuotų situacijų 

„Tu gali“ peržiūra ir aptarimas. Dalyvavo probacijos tarnybos darbuotoja Inga Molevaitė, šokių 

vadovė – trenerė Agnė Bastienė. Dalyvavo 55 žmonės. Renginys skirtas savaitei be patyčių. 

Gegužės 9 d. vyko „Europos egzaminas“. Kadangi egzaminą galima laikyti iš bet kokios 

vietos su prieiga prie interneto, užsiregistravus, kad atstovauju Jurbarko viešąją biblioteką, todėl 

konkretaus skaičiaus laikiusiųjų sužinoti neįmanoma. Organizatoriai atsiunčia tik penkių geriausiai 

atsakiusiųjų sąrašą. Laimėtoja A. Masaitytė gegužės 16 d. dalyvavo antrame Europos egzamino 

ture. Į tolimesnį etapą nepateko. 

Šventė Europos dienai „Žingsnį žengi – žvaigždę randi – Europoje esi“. Gegužės 9-

osios rytą miesto bendruomenė ir svečiai pradėjo lankytis Jurbarko rajono viešosios bibliotekos pri-

eigose ir parke. Nuostabaus grožio bibliotekos parkas pasipuošė mėlynais grindinio lipdukais su 

geltonomis žvaigždutėmis, kaip Europos Sąjungos vėliavoje. Kiekviename lipduke – po du infor-

macinius užrašus iš Europos, Lietuvos ar Jurbarko gyvenimo. Iš viso 60 įdomių faktų, chronologiš-

kai sudėliotų ant bibliotekos parke esančių pasivaikščiojimo takų. Prieš 60 metų, 1957 metais, buvo 

pasirašyta Romos sutartis ir įkurta Europos Ekonominė bendrija. Šiai datai paminėti ir buvo skirtas 

projektas.  

Gegužės 12 d. Jurbarko r. viešosios bibliotekos vidiniame kiemelyje ir parke vyko šventė, 

skirta Europos dienai. Nuo 17 val. veiksmas vyko parke pastatytame Info name. Šventės dalyvius 

pasitiko jame įsikūrę personažai Emi Gracija, Teisė Teisuolė ir Erazmas Marazmas. Dalino leidi-

nius, pravedė klausimų-atsakymų žaidimą. Jiems talkino savanoriai Deividas ir Viktorija. Už teisin-

gus atsakymus buvo dovanojami prizai. Nuo 18 val. koncertavo Jurbarko bardų klubas, vadovas 

Saulius Lapėnas. Renginį vedė projekto partneriai Atviros Jaunimo Erdvės atstovai Viktorija Rainy-

tė ir Edvinas Sutkus. Po šaltų pavasario dienų, penktadienį nušvitusi saulė suteikė šventei džiaugs-

mingą nuotaiką ir pritraukė nemažai žiūrovų. 

 

Parodos 

Rugsėjo 26 d. parengtas informacinis stendas ,,Visos kalbos mūsų širdyse‘‘. Ši diena 

skirta Europos kalbų įvairovei ir svarbai pažymėti, skatinti mokytis kalbų visą gyvenimą. Bibliote-

koje šiais metais ant laiptų užrašyta įvairiomis kalbomis labai šilta frazė: „Aš tave myliu“.  

 

Parengti darbai: 

Sudarytas sąrašas „Biblioteka ir bibliotekininkai spaudoje, televizijoje ir virtualioje 

erdvėje 2017 m.“ 

Parengtas informacinis lapelis „Mums jau 80“, skirtas Jurbarko viešosios bibliotekos jubi-

liejaus paminėjimui. 

 

         Informacinių užklausų skaičius 

                                                                                                                       Lentelė Nr. 27 

Eil. 

Nr. 

Jurbarko SVB 2017 

Gauta Atsakyta Proc. 

1. Viešojoje bibliotekoje 4329 3176 73,4 

2. Smalininkų m. fil. 32 30 93,8 

3. Kaimo fil. 2473 2231 90,2 

 Iš viso: 6834 5437 79,6 
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Informacinio fondo dydis fiz. vnt. 
                                                                                                                         Lentelė Nr. 28 

Eil. 

Nr.  

Jurbarko SVB 2015 2016  2017 Skirtumas 

1. Viešojoje bibliotekoje 5 374 5 522 5 816 + 294 

2. Smalininkų m. filiale 920 935 942 + 7 

3. Kaimo filialuose 4 412 3 949 3 271 - 678 

 Iš viso: 10 706 10 406 10 029 - 377 

 

Gyventojų konsultavimas ir viešosios interneto prieigos taškų veikla filialuose 2017 m. 

 
Kasdien kompiuteriai bei išmanieji telefonai vartotojams suteikia vis naujesnes paslaugas 

ir galimybes. Todėl kompiuteriai ir internetas yra neatsiejama bibliotekos darbo, įvaizdžio ir infor-

macinės sistemos dalis, tenkinanti skaitytojų informacinius, kultūrinius – pramoginius poreikius ir 

pritraukianti į bibliotekas naujus vartotojus. Didelė gyventojų dalis namuose turi kompiuterius, mo-

ka jais naudotis, todėl kasmet mažėja konsultacijų ir individualių mokymų poreikis. Tačiau kompiu-

terinio raštingumo pamokų itin reikia pačioms filialų darbuotojoms. Gaunama daug pasiūlymų tie-

sioginėms transliacijoms bibliotekose, virtualiems mokymams, parodoms. Daugybė naujovių siū-

lomos nemokamai – skiriamos visuomenės švietimui. 

2017 m. Stakių filiale darbuotojai ir vartotojams suteikta galimybė naudotis kompiuteriu, 

spausdintuvu ir internetu.  

Nuolatinė filialų problema – sugedus kompiuteriui ar spausdintuvui, remontas ar naujo įsi-

gijimas trunka ilgai, o bibliotekininkėms reikia dirbti šiandien. 

Klausučiuose darbuotoja dalinasi savo darbiniu kompiuteriu su vartotojais.  

Visi filialai turi susikūrę savo profilius socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir naujausiomis 

žiniomis dalijasi greitai ir informatyviai. 

Kiekvieną mėnesį filialai pateikia ataskaitą apie gyventojų konsultavimą. Metų pabaigoje 

LNB pateikiama bendroji viešosios bibliotekos suteiktų konsultacijų ataskaita. 

 
 

Gyventojų konsultavimas 2017 m. 

 

Bibliotekos pavadinimas Suteikta konsultacijų Apmokytų ir konsultuotų žmonių 

skaičius 

Jurbarko SVB 2175 3279 

  

Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais (neturi tik Stakių 

filialas). Bendras viešosios bibliotekos filialų interneto seansų skaičius 2017 m. – 8 342, vartoto-

jams padarytos 1 707 kopijos.  

Nuo 2016 m. kasmet LNB pateikiama „Gyventojų mokymo ir konsultavimo apskaita“.  

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslas Nr. 3 
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V. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 
 

 Jurbarko rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, kasmet mažėja mokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius. 2017 m. rajone skaitytojų vaikų turime 3 746. Patikslintas Jurbarko mieste gyvenančių 

vaikų skaičius, įskaitant ir ikimokyklinio amžiaus vaikus – 1 637.  

 

Vaikų skaitytojų sutelkimas 

                                                                                                                           Lentelė Nr. 29 

Jurbarko SVB Vaikų skaičius 

mikrorajone 

Skaitytojų vaikų 

skaičius 

Sutelkimo proc. Proc. nuo bendro 

skaitytojų skai-

čiaus 

2016  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Viešosios bib-

liotekos VLS 

2 705 

 

1 637 440 393 16,3 24 19,6 17,8 

Smalininkų m. 

fil. 

217 219 137 89 63,1 40,6 25,2 32,5 

Kaimo filia-

luose 

1 898 1 890 1 467 1 267 77,3 67 28,7 27,2 

Iš viso: 4 820 3 746 2 044 1 749 42,4 46,7 25,9 24,5 

 

  Skaitytojų vaikų apsilankymų skaičius. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                     Lentelė Nr. 30  

Jurbarko SVB Apsilankymų skaičius  Vidutinis 

lankomumas 

2016 2017 skirtumas 2016 2017 

Viešosios bibliote-

kos VLS 

15 101 14 823 - 278 34,3 37,7 

Smalininkų m. filia-

le 

4 279 3 422 - 857 31,2 38,4 

Kaimo filialuose 32 428 36 063 + 3635 22,1 28,4 

                   Iš viso: 51 808 54 308 + 2500 25,3 31 

 

 

Dokumentų išduotis vaikams (fiz. vnt.) 
                                                                                                      Lentelė Nr. 31 
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Jurbarko SVB 

 

2016  2017 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

11 995 10 736  

Smalininkų m. fil. 9 995 5 666  

Kaimo fil. 54 579 38 232  

                     Iš viso: 76 569 54 634  

 

  Vidutinis vaikų skaitomumas 

                                                                                                     Lentelė Nr. 32 

 2016 2017 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

27,2 27,3 +0,1 

Smalininkų m. fil. 72,9 63,6 -9,3 

Kaimo fil. 37,2 27,8 -9,4 

                     Iš viso: 37,5 31,2 6,3 

  Grožinės ir šakinės literatūros išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                

                                                                                                                            Lentelė Nr. 33 

 Grož. lit.  Proc. Šakinė lit. Proc. 

Viešojoje bibliotekoje 6946 64,7 3790 35,3 

Smalininkų m. fil. 4573 80,7 1093 19,3 

Kaimo fil. 35485 92,8 10588 7,2 

                      Iš viso: 47004 86 15471 14 

 

  Periodinių leidinių išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                  
                                                                                                      Lentelė Nr. 34 

 Period.leid. Proc. 

Viešosios bibliotekos VLS 3 930 36,6 

Smalininkų m. fil. 403 7,1 

Kaimo fil. 22 590 64,1 

                                  Iš viso: 26 923 49,2 

 

  Renginiai vaikams 

 

  Rajono bibliotekose vaikams 2017 m. suorganizuota 287 žodiniai renginiai. 

  Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 35; 

 Smalininkų m. fil. – 4; 

 Kaimo filialuose – 248; 

  Dokumentų ir kt. parodų, skirtų vaikams, surengta 164.  

  Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 19; 

 Smalininkų m. fil. – 12; 

 Kaimo filialuose – 133. 

 

 

 

 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla 
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Skaitytojai. Išduotis 

2017 m. Vaikų literatūros skyriuje skaitė 790 skaitytojų – 26 daugiau, nei 2016 m. Vaikų 

iki 14 m. skaitė 393, vyresniųjų klasių moksleivių ir studentų – 164. Naujų skaitytojų buvo 146, 

perregistruotų – 644.  

Nors skaitytojų buvo daugiau, jie bibliotekoje rečiau lankėsi ir mažiau skaitė. 2017 m. 

Vaikų literatūros skyriuje apsilankė 17 923 kartus ir perskaitė  14 381 leidinį. 

 

Išduotis ir lankomumas (bendras su VLS skaitančiais suaugusiaisiais) 

 Lentelė Nr. 35 

Metai Lankytojų skai-

čius 

Vidutinis lanko-

mumas 

Išduotis Išduotis vienam 

skaitytojui 

2015 15 728 22,8 13 991 20,3 

2016 18 218 23,8 15 520 20,3 

2017 17 923 22,7 14 381 18,2 

 

Išduotis vaikams ir lankomumas 

Lentelė Nr. 36 

Metai Lankytojų vaikų 

skaičius 

Vidutinis vaikų 

lankomumas 

Išduotis vaikams Išduotis vienam 

vaikui 

2015 13 229 31,7 10 026 24 

2016 15 101 34,3 11 995 27,3 

2017 14 823 37,7 10 736 27,3 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis (bendra) 

Lentelė Nr. 37 

Metai Grožinės lit. 

išduotis 

Proc. Šakinės lit. 

išduotis 

Proc. Periodikos iš-

duotis 

Proc. 

2015 9790 70 4201 30 4404 31,5 

2016 10903 70,3 4617 29,7 4802 30,9 

2017 9734 67,7 4647 32,3 4618 32,1 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis vaikams 

 Lentelė Nr. 38 

Metai Grožinės lit. 

išduotis 

Proc. Šakinės lit. 

išduotis 

% Periodikos iš-

duotis 

Proc. 

2015 6750 67,3 3276 32,7 3694 36,8 

2016 8148 67,9 3850 32,1 4185 34,9 

2017 6946 64,7 3790 35,3 3930 36,6 

 

2017 m. buvo perskaitytos 2 373 pavadinimų grožinės literatūros knygos (9 734 egz.). Po-

puliariausia metų knyga – Jeff Kinney „Nevykėlio dienoraščio“ ketvirtoji dalis. „Karštos vasaros 

dienos“ perskaityta 28 kartus. Ši serija skaitytojų labai mėgstama – net 9 dalys buvo perskaitytos 

daugiau kaip po 10 kartų. Labai mėgstamos Linos Žutautės knygelės apie Kakę Makę, Astridos 

Lindgren „Pepė Ilgakojinė“, Knister knygos apie raganą Lilę. Iš viso 87 pavadinimų knygos buvo 

perskaitytos daugiau kaip po 10 kartų. 

Populiarūs lietuvių autoriai, be jau minėtų, buvo Kęstutis Kasparavičius, Rebeka Una, Ieva 

Simonaitytė.  

 

Kompiuteriai 
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Vaikų literatūros skyrius turi 12 vartotojams skirtų kompiuterių – 10 skaitykloje, 2 – abo-

nemente. 2017 m. Vaikų literatūros skyriuje kompiuteriais naudojosi 36 unikalūs vartotojai. Dalis 

vartotojų į šią apskaitą nepatenka – pavyzdžiui, lankytojai, kurie Jurbarke svečiuojasi arba per atos-

togas atvykstantys vaikai. Jiems leidžiama naudotis laikinu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kuris 

vienodas visiems šiai grupei priklausantiems vartotojams. 

Įvyko 5 516 viešos prieigos seansų, bendra jų trukmė – 6 379 val. 59 min. 36 sek. Vidutinė 

vieno seanso trukmė buvo 47 min. 39 sek. 

Kompiuterių naudojimo koeficientas – 30,98 proc. (2016 m. šis koeficientas buvo 32,83 

proc.). 

Fondas 

 

2017 m. Vaikų literatūros skyrius gavo 630 leidinių – 495 knygas, 132 žurnalus, 1 laikraš-

čio komplektą, po vieną garsinį ir natų dokumentą.  

Nurašyti 589 dokumentai. Nurašymo priežastys – susidėvėję ir skaitytojų sugadinti; prara-

dę aktualumą; skaitytojų prarasti dokumentai. 

2017 m. gruodžio 31 d. fonde buvo 14 736 dokumentai, iš jų 10 454 egz. grožinės literatū-

ros ir 4 282 – šakinės.  

2017 m. buvo prenumeruojama 14 periodinių leidinių: 13 žurnalų („Bitutė“, „Flintas“, 

„Justė“, „Laimiukas“, „Naminukas“, „Nykštukas“, „Penki“, „Panelė“, „Rubinaitis“, „Vakaro 

žvaigždelė“, tik antrą pusmetį „Kutis“, „Su P.E.R.“, ‚NG Kids“) ir vienas laikraštis („Šviesa“). 

 

Informacinis fondas 

 

2017 m. gruodžio 31 d. Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 353 informaciniai leidiniai.  

Per metus atsakyta į 178 užklausas, daugiausiai teminių (146). Daugiausiai užklausų, kaip ir 2017 

m., buvo gamtos tema (43).  Nemažai užklausų buvo apie visuomenės mokslus (26) ir grožinę lite-

ratūrą (25). 

2017 m. apsilankė 6 ekskursijos iš Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, Jur-

barko vaikų darželio „Nykštukas“, Jurbarko socialinių paslaugų centro.  

 

Bendradarbiavimas 

 

2017 m. Vaikų literatūros skyrius bendradarbiavo su Jurbarko Vytauto Didžiojo ir  Jurbar-

ko Naujamiesčio pagrindinėmis mokyklomis, Jurbarkų darželiu – mokykla, Jurbarko darželiu-

mokykla „Ąžuoliukas“ ir Jurbarko vaikų darželiu „Nykštukas“, Jurbarko vaikų dienos centru. Šių 

įstaigų ugdytiniai dalyvavo bibliotekos renginiuose, mokytojai ir vadovai padėjo juos organizuoti. 

Graži draugystė Vaikų literatūros skyrių sieja su Jurbarko socialinių paslaugų centru – jo lankytojai 

dalyvavo renginiuose, jų dailės darbai ne kartą puošė vaikų literatūros skyriaus ir visos bibliotekos 

patalpas. 

Jau tradicija tapo Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro grupės „Imsriukai“ vadovės Biru-

tės Bartkutės vedami kalėdiniai rytmečiai mažiesiems bibliotekos lankytojams. 

 

 

Projektai 
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Aldona Masaitytė Lietuvos kultūros tarybos Skaitymo skatinimo iniciatyvų programai pa-

teikė projektą „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“. Projekto įgyvendinimui Kultūros 

taryba skyrė 2 900 eurų . Numatytos veiklos prasidės 2018 metais ir tęsis iki metų pabaigos. 

2016 m. pabaigoje Lina Maziliauskienė parengė neformaliajam vaikų švietimui skirtą pro-

jektą „Pažink ir atrask“, kurį teikė Švietimo ir mokslo ministerijos Kvalifikacijos tobulinimo pro-

gramų ir renginių registrui. 2017 m. buvo gautas finansavimas ir visus metus, išskyrus vasarą, kiek-

vieną penktadienį Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuos ve-

dė Lina Maziliauskienė.  

     

Neformalusis švietimas 

 

Bibliotekoje veikia dvi neformalaus ugdymo programos: Vadžgirio filiale – „Kūrybinis 

loftas“, o viešojoje bibliotekoje – „Pažink ir atrask“. Veiklos skiriamos vaikų lavinimui bei jų kūry-

binių gebėjimų atskleidimui, delinkventinio elgesio prevencijai. Programoje didžiausias dėmesys 

buvo skiriamas psichologinio atsparumo stiprinimui biblioterapijos pagalba; savęs pažinimo ir vers-

lumo skatinimui.  

Programos buvo vykdomos nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 15 d. ir nuo spalio 6 d. iki gruo-

džio 21 d.  

 

2017 m. Vaikų literatūros skyriuje skaitė 26 skaitytojais daugiau nei 2016 m. Sumažėjo 

naujai registruotų vaikų – 2016 m. jų buvo 102, 2017 m. – 63. Šis skaičius galėtų būti didesnis, bet 

nereti atvejai, kai skaitytojo pažymėjimą turi vienas šeimos narys ir leidžia juo naudotis kitiems 

šeimos nariams. Dažniausiai tai būna suaugęs asmuo, taigi, nors skaito vaikai ir ima vaikiškas kny-

gas, statistikoje rodoma, kad skaito suaugęs.  

Įvyko 54 renginiai, vietoje planuotų 25. Kaip ir kasmet, Vaikų literatūros skyrius prisijun-

gė prie naujai skelbiamų akcijų, gimė įvairios idėjos, buvo gauta pasiūlymų rengti bendrus rengi-

nius. Dailininkė, rašytoja Ula Šimulynaitė surengė vaikams kūrybines dirbtuves; vyko „Skaitymo 

iššūkio“ baigiamasis renginys, organizuotas drauge su Skaitytojų skyriumi; jubiliejinės bibliotekos 

savaitės metu vyko vaikų skaitytojų diena – įvyko ne tik planuota viktorina, bet ir gyvūnų iškamšų 

paroda, vaikų ekskursijos, lobio paieškos. Vyko neplanuotos įvairių ugdymo įstaigų dailės darbų 

parodos.  

 

Vaikų literatūros skyriaus renginių kronika 

 

Sausio 26 d. vaikų knygų penketuko pristatymas „Renkame šauniausią knygą“.Į žaisloteką 

susirinkę vaikai aptarė geriausių knygų vaikams penketuko knygas.  

Vasario 9 d. pažintinė popietė „Būk saugus internete!“, skirta Saugesnio interneto dienai. 

Vaikų literatūros skyriaus skaitykloje vyko pažintinė popietė „Būk saugus internete!“ Vyresnioji 

bibliotekininkė Lina Maziliauskienė pakvietė vaikus išspręsti testą apie saugų elgesį internete, o po 

to aptarė rezultatus – paaiškino, kur vaikai suklydo ir kodėl negalima atskleisti asmeninių duomenų, 

kokie pavojai tyko tų žmonių, kurie nesirūpina savo saugumu. 

Vasario 10 d. viktorina „Kelionė po Lietuvą“. Bibliotekoje vyko netradicinė pamoka – 

Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kelionė 

po Lietuvą“. Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė paruošė įvai-

rių klausimų: kokių naudingųjų iškasenų yra Lietuvoje?, ką simbolizuoja Lietuvos vėliavos spal-
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vos?, kokios svarbiausios Lietuvos valstybinės šventės? ir kt. Vaikai pasidalino į tris komandas ir 

kibo į darbą. Atsakę į visus klausimus, patys tikrino, ar teisingai į juos atsakė. Nugalėtojai skelbiami 

nebuvo – svarbiausia, kad vaikai pasitikrino žinias ir sužinojo naujų dalykų. 

Vasario 22 d. literatūrinis rytmetis „Svečiuose pas meškiuką Rudnosiuką“, skirtas B. 

Brazdžionio 110-mečiui. Vyresnioji bibliotekininkė L. Maziliauskienė pakvietė Jurbarko vaikų dar-

želio „Nykštukas“ priešmokyklinių grupių vaikus į meškiuko Rudnosiuko gimtadienį. Šventė buvo 

skirta paminėti Bernardo Brazdžionio 110-ąsias gimimo metines. Renginio vedėja Lina trumpai 

papasakojo vaikams apie poetą ir perskaitė jo poemėlę „Meškiukas Rudnosiukas“, o tada salėje pa-

sirodė Meškiukas, Šuo ir Voverė (Jurbarko kultūros centro vaikų teatro „Vaivorykštė“ aktoriai Ma-

rija Vasiliauskaitė, Edvina Vaičekauskaitė, Andrius Vilkelis). Jie su vaikais pažaidė kelis žaidimus, 

pasportavo ir atsisveikino. Jiems atsisveikinus, salėje pasirodė varliukas – jis atskubėjo pasveikinti 

meškiuko, deja, jo jau neberado. Varliuko dovana – didelė balionų puokštė – atiteko visiems šven-

tės dalyviams.   

Kovo 7 d. viktorina „Mes raštingi, kalbam taisyklingai!“, skirta Lietuvių kalbos kultūros 

metams. Bibliotekoje buvo paminėti Lietuvių kalbos kultūros metai. Į viktoriną „Mes raštingi, kal-

bam taisyklingai!“ susirinko Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos trečiaklasiai. Rengi-

nio vedėja Aldona Masaitytė pasikalbėjo su vaikais apie taisyklingą kalbą ir apie tai, kokios kalbos 

klaidos dažniausiai daromos. Po to prasidėjo viktorina – jos dalyviams teko atlikti įvairiausias už-

duotis: taisyti kalbos klaidas sakiniuose, paaiškinti vaizdingus posakius, pasakyti, kas yra kudašius. 

Į komandas pasiskirstę vaikai dirbo draugiškai ir smagiai, o nugalėjo „Pegaso“ komanda. Visos 

komandos buvo apdovanotos knygomis ir saldainiais.  

Kovo 9 d. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos keliaujanti paroda 

„Knygos vaikams vokiečių kalba“. 

Kovo 20-24 d. savaitė be patyčių:  

Kovo 20 d. Svajonių diena. Vaikai kūrė plakatą, kuriame atsispindėjo jų svajonės. 

Kovo 21 d. Geros nuotaikos diena. Bibliotekos skaitytojams buvo dalijamos ant skirtukų 

surašytos įdomios, išmintingos žymių žmonių mintys. 

Kovo 22 d. Dėmesio diena. Skaitytojams buvo dalijami skirtukai su žymių žmonių minti-

mis apie knygas ir skaitymą. 

Kovo 23 d. Draugų diena kolektyve. Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė 

Lina Maziliauskienė pakvietė visus bibliotekos darbuotojus į trumpą susitikimą, papasakojo apie 

savaitės be patyčių renginius ir kiekvienam padovanojo po kaktusą su palinkėjimu mažiau badytis. 

Kovo 24 d. Gerų sprendimų diena „Tu gali“ (filmuotų situacijų peržiūra ir aptarimas). 

Skaitytojų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Rasa Miliūnienė į peržiūrą pakvietė vaikus ir paaug-

lius. Atviros jaunimo erdvės jaunųjų gitaristų klubo nariai Inga, Edvinas, Aistė, Viktorija ir Edgaras 

atliko susirinkusius pasveikino daina. Sporto trenerė Agnė Bastienė ir Kauno apygardos probacijos 

tarnybos Jurbarko skyriaus inspektorė Inga Molevaitė papasakojo apie savo patirtį. Renginio daly-

viai pažiūrėjo du trumpus filmus patyčių tema ir aptarė juos su viešniomis. Savaitės be patyčių ren-

ginius organizavo Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė ir Skai-

tytojų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Rasa Miliūnienė. 

Antroje renginio dalyje vaikai, dalyvaujantys neformalaus ugdymo programoje „Pažink ir 

atrask“, kalbėjosi apie elgesį be patyčių ir pasėjo kaktusus. Vaikai pažadėjo, kad spyglius augins tik 

kaktusai. 
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Kovo 30 d. viktorina „Nepasiklyskime interneto labirintuose“. Vaikų literatūros skyrius 

dalyvavo aljanso „Langas į ateitį“ paskelbtoje „Interneto savaitėje 2017“. Lina Maziliauskienė pa-

rengė ir vedė viktoriną „Nepasiklyskime interneto labirintuose“. Ji Jurbarko Naujamiesčio pagrin-

dinės mokyklos pirmokus supažindino su interneto savaitės tikslais. Po to vaikai žiūrėjo  animacinį 

filmuką „Bekraštis miškas“ (iš svetainės „Draugiškas internetas“) ir aptarė matytas situacijas.  

Antroje dalyje vaikai atsakė į viktorinos kausimus. Pabaigoje vaikai gavo dovanų skirtukus 

su interneto savaitės atributika bei pasirašė naudojimosi internetu taisykles.  

„Interneto savaitės 2017“ metu vyko bibliotekininkų konkursas „Padedu išmokti“, kurio 

tikslas buvo išmokyti bibliotekų lankytojus saugiai naudotis technologijomis, internetu, e. paslau-

gomis ir pan. Viktorina „Nepasiklyskime interneto labirintuose“ dalyvavo šiame konkurse ir pateko 

tarp penkių nugalėtojų. 

Balandžio 7 d. Jurbarko rajono ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, darbelių paroda „Velykų pasakos belaukiant“. 

Gegužės 2 d. Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų paroda „Gra-

žiausios gėlės mamai“. 

Gegužės 2 d. Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų parodos „Gra-

žiausios gėlės mamai“ pristatymas. 

Gegužės 9 d. Literatūrinis rytmetis „Pasakos beieškant“, skirtas Nijolės Kepenienės 60-

mečiui. Į rašytojos Nijolės Kepenienės gimtadienio šventę atėjo Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės 

mokyklos trečiokai. Renginio vedėja Lina Maziliauskienė trumpai papasakojo apie rašytoją, o vė-

liau vaikai pasklido po įvairias bibliotekos erdves. Vieni, pasiskirstę grupelėmis, iliustravo N. Ke-

penienės pasakas, kiti salėje inscenizavo rašytojos pjesę „Kad tave žalios vaivorykštės“. Baigę dar-

bus, visi vaikai susirinko salėje, apžiūrėjo vieni kitų piešinius, o po to pažiūrėjo, kaip jų draugams 

sekėsi vaidinti. Renginio pabaigoje vaikai atsakinėjo į klausimus apie N. Kepenienę ir jos kūrybą. 

Gegužės 10 d. Vaikų knygos šventė „Ganom juodas aveles“: 2 susitikimai su rašytoja Zita 

Gaižauskaite. Į šventę susirinkę vaikai ne tik klausėsi poetės skaitomų eilėraščių, bet ir patys, pasi-

puošę kaukėmis, dalyvavo skaitymuose ir inscenizacijose. Šiai šventei vaikai ruošėsi – ne tik skaitė 

Z. Gaižauskaitės eilėraščius, bet ir patys juos kūrė. Viešnia perskaitė visus eilėraščius ir geriausiųjų 

autorius apdovanojo savo knygelėmis. Vaikai turėjo poetei klausimų: ar sunku rašyti?, kiek jai metų 

ir kt. Į juos Z. Gaižauskaitė atsakinėjo linksmai ir šmaikščiai. Po renginio vaikai galėjo įsigyti kny-

gelių ir gauti autorės autografą. Įvyko du Z. Gaižauskaitės susitikimai su Jurbarko Vytauto Didžiojo 

pagrindinės mokyklos pradinukais.  

Gegužės 29 d. Jurbarko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinės 

iniciatyvos „Aš, tėtis ir mama – sveikai gyvenanti šeima“ darbų paroda. 

Birželio 1 d. Koncertas Vaikų gynimo dienai „Sveika, vasara!“. Birželio 1 dieną vykusį 

koncertą „Sveika, vasara!“ pradėjo bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė. Ji pasveikino vaikus su 

prasidėjusia vasara, palinkėjo gerų, turiningų, įspūdingų atostogų, skaityti knygas ir nepamiršti ke-

lio į biblioteką. Vaikų vokalinis – instrumentinis ansamblis „Pasagėlė“ (vadovė Aušra Mičiulė) dai-

navo dainas lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Ansamblio dalyviai ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pa-

grindinės mokyklos mokiniai pristatė savo mėgstamiausias knygas ir paragino skaityti ir vasarą.    

Birželio 1 – rugpjūčio 31 d. Vasaros skaitymo iššūkis. Vasaros skaitymo iššūkyje dalyva-

vo įvairios Lietuvos bibliotekos ir jų skaitytojai. Vaikų literatūros skyriuje iššūkį priėmė 10 skaity-

tojų. Vaikų literatūros skyriuje iššūkį įveikė keturi skaitytojai, du iš jų – net po du kartus. 
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Rugsėjo 1 d. Žaidimų popietė „Rudens žaidimai“. Linksmoje popietėje dalyvavę vaikai iš-

ėjo pasivaikščioti į bibliotekos parką. Kiekvienas pasirinko, kokiu parke pamatytu augalu norėtų 

būti – medžiu, gėle ar žole. Tada renginio vedėja L. Maziliauskienė siūlė įvairias situacijas, o vaikai 

bandė pavaizduoti, kaip jų pasirinktas augalas elgiasi šviečiant saulei, per liūtį ar snaigėms krentant.  

Iki soties prisilakstę, vaikai prisirinko rudeninių lapų, kuriuos vėliau dažė įvairiais dažais, pasakojo 

kiekvieno lapo istoriją. Iš lapų buvo sukurta knyga „Ką pasakoja lapai rudenį?“ 

Rugsėjo 6 d. susitikimas – kūrybinės dirbtuvės su dailininke, rašytoja Ula Šimulynaite 

„Mano krašto legendos“ (du užsiėmimai). Bibliotekoje viešėjo rašytoja, iliustruotoja Ula Šimulynai-

tė. Į susitikimą su ja atėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinukai. U. Šimuly-

naitė pristatė vaikams naujausią savo komiksų knygą „Vilniaus miesto legendos“ ir perskaitė iš jos 

kelis pasakojimus. Kūrybinėse dirbtuvėlėse vaikai piešė savo komiksus apie Jurbarko įkūrimą. 

Įdomiausių darbų autorius viešnia apdovanojo.  

Rugsėjo 12 d. Vaikų literatūros skyriaus skaitytojos, Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 

mokinės Andželos Jociūtės dailės darbelių paroda „Vasaros darbeliai“. 

Rugsėjo 21 d. „Vasaros skaitymo iššūkio“ baigiamoji šventė. Rugsėjo 21 d. bibliotekoje 

vyko jauki skaitymo iššūkį įveikusių skaitytojų pagerbimo šventė. Marimba grojo Jurbarko Antano 

Sodeikos meno mokyklos mokinys, vienas iš skaitymo iššūkio nugalėtojų, Alanas Užemeckas. 

Rugsėjo 26 d. Edukacinė valandėlė vaikams „Knygos kelias“. Birutė Petraitienė papasako-

jo vaikams apie knygos kelią nuo jos atsiradimo iki mūsų dienų; apie pirmąją lietuvišką knygą, po 

to supažindino su knygų išdėstymu Vaikų literatūros skyriuje, paaiškino, kaip rasti reikalingą kny-

gą. Vėliau visi žiūrėjo filmą „Kaip gimsta knyga“. 

Spalio 16-20 d. Vokiečių kalbos savaitė: 

Spalio 18 d. Viktorina „Vokiečių rašytojai – vaikams“. 

Spalio 24 Vaikų diena bibliotekoje: 

 3 ekskursijos iš Jurbarko vaikų darželio „Nykštukas“. 

 Ekskursija iš Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos.  

Ekskursija iš Jurbarko socialinių paslaugų centro. 

 Viktorina „Jie gyvena Lietuvoje“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai. 

Lobio paieškos bibliotekoje 

Nuo spalio 21 d. iki spalio 27 d. bibliotekoje vyko renginiai, skirti bibliotekos 80-mečio 

paminėjimui. Spalio 24 diena buvo skirta skaitytojams vaikams.  

Nuo pat ryto bibliotekoje šurmuliavo vaikai – Jurbarko vaikų darželio „Nykštukas“ auklė-

tiniai bei Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos mokiniai, atėję apžiūrėti gyvūnų ir 

paukščių iškamšų parodą, kurią bibliotekai jubiliejaus proga paskolino verslininkas Daivaras Ryba-

kovas.  

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ketvirtokai dalyvavo viktorinoje „Jie gyvena 

Lietuvoje“, kurią parengė ir vedė Aldona Masaitytė. Vaikams teko atsakinėti į pačius įvairiausius 

klausimus apie Lietuvoje gyvenančius gyvūnus. Popiet kelios vaikų komandos viešojoje biblioteko-

je ieškojo paslėpto lobio. Kad jį surastų, teko įveikti įvairias užduotis: pastatyti pilis, surimuoti eilė-

raščius, išspręsti kryžiažodžius. Nugalėtojų komandai ir atiteko surastas lobis. Vaikų skaitytojų die-

ną bibliotekoje apsilankė ir renginiuose dalyvavo 197 vaikai. 

Lapkričio 14 d. literatūrinė popietė „Su gimtadieniu, Astrida!“, skirta Astridos Lindgren 

110-mečiui. Į biblioteką susirinko šventiškai nusiteikę vaikai – jie atėjo švęsti garsios švedų vaikų 

rašytojos Astridos Lindgren gimtadienį. Renginio vedėja Aldona Masaitytė vaikams papasakojo 
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apie rašytoją ir apie tai, kaip ji pradėjo rašyti. Vaikai pažiūrėjo ištrauką iš interviu su Astrida Lindg-

ren, kur ji ne tik kalba, bet ir dainuoja. Po to vaikai paklausė, kaip trumpa ištrauka iš knygos „Pepė 

Ilgakojinė“ skamba vaikų skaitoma įvairiomis pasaulio kalbomis.  

Netrukus į salę įskrido Karlsonas – knygos „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ 

personažas. Jis susipažino su vaikais, trumpai jiems prisistatė ir pasiliko padėti renginio vedėjai. O į 

salę jau rinkosi visas būrys Pepių Ilgakojinių – Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 

trečiokių. Jos suvaidino ištrauką iš „Pepės Ilgakojinės“ „Pepė mokosi skaityti“.  

Pepėms dar reikėjo sugalvoti, kaip galima panaudoti bibliotekininkių „sudaikteliautus“ 

daiktus, o kitiems vaikams – atsakyti į renginio vedėjos klausimus.  

Gimtadienio šventė baigėsi dovanų ir saldainių dalybomis. 

Lapkričio 24 d. knygų pristatymas „Įdomiausios knygos vaikams ir paaugliams“ Vaikų li-

teratūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Birutė Petraitienė pristatė vaikams įdomiausias 2017 

metais vaikams ir paaugliams išleistas knygas, kalbėjo apie Metų knygos rinkimus bei vaikų ir pa-

auglių knygų, dalyvaujančių Metų knygos rinkimuose, penketukus. 

Gruodžio 4 d. Jurbarko rajono ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodi-

nio būrelio darbų paroda „Kalėdinis batas“. 

Gruodžio 12 d. kalėdinis rytmetis „Laukiu Kalėdų“. Bibliotekoje vyko tradicinis advento 

renginys „Laukiu Kalėdų“. Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir jos vadovė Birutė 

Bartkutė papasakojo vaikams apie advento papročius, padainavo šio laikotarpio dainų. Renginio 

dalyviai mokėsi įvairių žaidimų, kuriuos Advento metu anksčiau žaidė vaikai. B. Bartkutė pasakojo 

apie tautinį kostiumą, kokie jo skirtumai įvairiuose Lietuvos regionuose. Vaikai minė mįsles, atsa-

kinėjo į klausimus apie tautinį kostiumą, o už teisingus atsakymus buvo apdovanoti saldainiais ir  B. 

Bartkutės gamintais šiaudiniais eglės papuošalais. 

Gruodžio 13 d. knygų popietė „Kalėdos su knyga“, skirta knygų Kalėdoms. Į popietę „Ka-

lėdos su knyga“, skirtą knygų Kalėdoms, atėjo Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mai-

roniečiai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos Vilmos Masaitienės ir bibliotekininkės Jolantos Savic-

kienės. Jie į renginį susirinkusiems vaikams papasakojo apie gražiausias pasaulio bibliotekas. Vaikų 

literatūros skyriaus bibliotekininkė Birutė Petraitienė pristatė vaikų ir paauglių knygų penketukus, o 

po to vyko smagi literatūrinė viktorina, kurią paruošė Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Li-

na Maziliauskienė.  

 

         FILIALŲ RENGINIAI VAIKAMS 

 

Bibliotekos filialuose vaikams buvo suorganizuoti 252 žodiniai renginiai ir 145 dokumentų 

ir meno darbelių (piešinių) parodos. Filialuose vyksta itin aktyvus darbas su skaitytojais vaikais. 

Kelrodis tame darbe yra Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė, kuri mielai 

konsultuoja koleges įvairiais edukacijų organizavimo klausimais. Erikos iniciatyva startuos ES lė-

šomis finansuojamas projektas „Biblioteka kitaip“ (projekto vertė 27 000 eurų). 

ARMENIŠKIŲ FILIALAS. 2017 metai buvo paskelbti Kalbos kultūros metais. Jiems 

paminėti, vasario 25 d. bibliotekoje vyko popietė „Kalbėti taisyklingai lietuviškai – garbinga“. 

„Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ yra pasakęs Jonas Jablons-

kis. Popietė buvo skirta kalbos taisyklingumui ugdyti. Įdomiausia renginio dalis – užduotys. Jas 

atlikdami, dalyviai pagal savo amžių, turėjo taisyklingai užbaigti sakinius, išbraukti iš užduoties 

lapo nevartotinus sakinius, įrašyti vietoje nevartotinų žodžių teisingus. Popietės dalyviams teko pri-
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siminti, ką reiškia žodžiai: „nakleika, popkornai, pūzlė, čipsai, kurtkė, laptopas, pasvordas“ ir kt.  

Geriausiai atlikusieji užduotis buvo apdovanoti pagyrimo raštais ir saldžiomis dovanėlėmis. Nacio-

nalinės bibliotekų savaitės metu – balandžio 29 dieną, bibliotekoje vyko edukacinė valandėlė „Akys 

mato, rankos kuria“, kurioje pasigaminti papuošalus iš karoliukų mergaites mokė rankdarbių kūrėja 

Aušra Klasauskienė. Mergaitės džiaugėsi turėdamos galimybę išmokti susiverti sau apyrankę ar 

segę. Jau antrus metus biblioteka prisijungia prie Lietuvoje rengiamų vokiečių kalbos dienų inicia-

tyvos „Ö kaip vokiškai“. Spalio 21 dieną ta proga vyko popietė „Eins, zwei... Tai paprasta!“. Popie-

tės dalyviai buvo nesimokantys vokiečių kalbos, todėl  mokėmės skaičiuoti vokiškai, žaisdami įvai-

rius žaidimus. Vaikai mielai žaidė ir popietės pabaigoje jau buvo tokių, kurie puikiai mokėjo skai-

čiuoti. Renginys pavyko, vaikams patiko mokytis vokiečių kalbos. Žinodami, kad ši iniciatyva yra 

tęstinė, nutarėme vokiečių kalbos žinias gilinti ir ateinančiais metais. Pasibaigus popietei visi daly-

viai  buvo apdovanoti dovanėlėmis, gautomis iš Gėtės instituto, veikiančio Lietuvoje. 

BALTRAITIŠKĖS FILIALAS. Daug dėmesio sulaukė įvairios parodos bibliotekoje: ba-

landžio 1-15 dienomis eksponuotos jurbarkiškio moksleivio Irmanto Norkūno drožinėtos prieverps-

tės, Šimkaičių filialio bibliotekininkės Jolantos Jucikaitės šuniukų kolekcija ir fantastiškai siuvinėti 

paveikslai, Arūno Užkuraičio raižinių paroda „Ilgais žiemos vakarais“. Didžiulio pasisekimo sulau-

kė paroda „Žalgiris mano komanda . Krepšinis – tai antroji religija“, kurią surengė Kauno „Žalgi-

rio“ Garbės Klubo narė,  dešimtokė Ugnė Gvazdauskaitė. Tai paroda apie krepšinį, krepšininkus, 

garbės klubą, sirgalių aprangą ir atributiką. Brangiausias eksponatas – tai Ugnės mamos vaikystės 

albumas su straipsniais ir nuotraukomis apie legendinę komandą. Parodoje kabėjo ir krepšininko 

Manto Kalniečio treniruočių marškinėliai bei Edgaro Ulanovo marškinėliai, su su kuriais jis iškovo-

jo 2016 metų LKL žiedus. Paroda buvo skirta Sporto metams. Šia paroda susidomėjo ir vietinis 

laikraštis „Šviesa“, vėliau šiame laikraštyje buvo parašytas straipsnis apie pačią Ugnę.  

ERŽVILKO FILIALAS. Balandžio 26 d. bibliotekoje vyko nuotaikinga popietė vaikams 

,,Svečiuose pas Kakę Makę“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. Jurbarko r. Eržvilko gimnazi-

jos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai, pedagogė Romualda Juodaitienė, nupiešė kartu su 

dailininke Onute Lebrikaite-Buitkiene Eržvilko piliakalnį, papuošė vaikučių padarytais iš popieriaus 

darbeliais: margaspalviais vabaliukais ir gėlytėmis. Nuostabų didelį piešinį padovanojo miestelio 

bibliotekai, kad visus metus šis piešinys džiugintų ir visiems primintų apie 2017 m. – Piliakalnių 

metus. Mažieji labai įdėmiai ir susidomėję klausėsi Kakės Makės (Emilija Barčauskaitė) skaitomos 

knygelės ištraukos, įminė mįsles bei puikiai patys suvaidino pasaką apie ropę. Nuostabias kaukes 

vaidinimui sukūrė eržvilkiškė Lina Beržinskienė. Mažiesiems buvo linksma, smagu ir labai įdomu 

GIRDŽIŲ FILIALAS. Spalio 21 d. bibliotekoje vyko popietė ,,Žaidžiame vokiškai“, 

skirta vokiečių kalbos dienai paminėti. Popietės metu dalyviai žaidė žaidimą, sukurtą 

bibliotekininkės apie įžymesnius Vokietijos miestus, atsakinėjo į klausimus susijusius su Vokietija. 

Mokinomės vokiškus žodžius. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti projekto organizatorių 

dovanėlėmis. Lapkričio 4 d. bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu vaikai gamino 

pieštukines „pimpačkiukus“ iš spalvoto  popieriaus. Susirinkę vaikai klijavo, kirpo, rinko spalvas, 

gamino kiekvienas sau po pieštukinę.  

JUODAIČIŲ FILIALAS. Balandžio 20 d. bibliotekininkė lankėsi Juodaičių pagrindinėje 

mokykloje, kur 5-10 klasių mokiniams buvo suorganizuotas literatūrinis proto mūšis. Vaikai buvo 

suskirstyti į 9 komandas po 5 žmones. Atsakinėti sekėsi sunkokai, bet pralaimėjusių nebuvo, nes 

bibliotekininkė visiems buvo paruošusi „paguodos“ prizus. 



 39 

JURBARKŲ FILIALAS. Lapkričio 20 d. Jurbarkų darželio-mokyklos salėje vyko tradi-

cinė Jurbarko rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių poezijos šventė ,,Posmai rudenėliui 

2017“. Šventės dalyviai vaikai skaitė eilėraščius apie rudenį. Į svečius buvo atvykusi žurnalų vai-

kams „Nykštukas“ ir „Kutis“ vyr. redaktorė, rašytoja Ilona Bumbliauskienė. Susitikimą vedė Jur-

barkų filialo bibliotekininkė. Rašytoja pasakojo kaip gimsta eilėraščiai, kaip sugula į žurnaliukus ir 

keliauja pas vaikus. Savo pasakojimais, žaidimais ir mįslėmis nunešė visus į herojų pasaulį. Rengi-

nio metu buvo parengta autorės fotografijų paroda „Medžio abėcėlė“. Ši šventė niekada nepraeina 

be bibliotekininkės pagalbos: bibliotekoje Jurbarkų mokyklos mokinukai renkasi eilėraščius šven-

tei, o bibliotekininkė mielai jiems padeda. 

KARTUPIŲ FILIALAS. Balandžio 22 d. vyko popietė vaikams  „Velykos – džiaugsmo 

šventė“. Jos metu vaikai įvairiais būdais margino kiaušinius, piešė piešinius, žaidė įvairius žaidi-

mus, rideno kiaušinius, rinko patį stipriausią margutį. Popietės pabaigoje visi vaikai buvo apdova-

noti kiškio dovanėlėmis. 

KLAUSUČIŲ FILIALAS. Liepos 12 d. biblioteka kartu su Klausučių kultūros namais jau 

kelintą vasarą organizuoja vaikų dienos stovyklą „Debesėlis“. Penkiolika stovyklėlės „Debesėlis“ 

mergaičių susipažino su bibliotekoje esamais naujais enciklopediniais leidiniais vaikams. Trečdalis 

šių mergaičių negyvena bibliotekos aptarnaujame rajone, o į stovyklą atvyksta iš kitur. Iš kiekvie-

nos knygos buvo ištrauktas prizas – siurprizas, o liepos 19 d. vyko stovyklautojų išvyka į A. ir H. 

Bendžių  „Alpakų spalvos“ ūkį Motiškių kaime. Pėsčiomis stovyklos dalyvės  nukeliavo apie 4 ki-

lometrus. 

LYBIŠKIŲ FILIALAS. Lybiškių filialas įsijungė į Nacionalinės bibliotekos savaitės ren-

ginius. Jau kelinti metai draugaujama su Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos Varlaukio skyriaus moki-

nukais. Visą savaitę vyko įvairūs renginiai: „Piešiame ateities biblioteką“, edukacinis užsiėmimas: 

„Serganti knyga“, popietė „Žaidžiame ir skaitome“. Varlaukio  mokyklos ugdytiniai važiavo į bib-

lioteką arba bibliotekininkė pas juos. Lapkričio 16 d. Varlaukio mokykloje vyko popietė „Mokomės 

iš rašytojos Astridos Lindgren“. Jos 110-ųjų gimimo metinių proga kalbėta apie jos išleistas knygas, 

žiūrėtas animacinis filmukas „Mažylis ir Karlsonas“ ir suvalgyta Karlsono uogienė. 

PAŠALTUONIO FILIALAS. Šiais metais galima pasidžiaugti adventiniu vakaru „Lai 

skamba,  skamba adventinė  giesmė“. Renginys vyko Pašaltuonio bažnyčioje, dalyvavo 48 dalyviai. 

Po šventų mišių gyventojus su advento pradžia pasveikino Pašaltuonio bibliotekos skaitovai, Pašal-

tuonio filialo bibliotekininkė, seniūnas, o šventinį koncertą dovanojo Eržvilko kultūros centro due-

tas „Gintarinis medis“. Po  koncerto visi pasivaišino arbatos puodeliu bažnyčioje drauge su savo 

parapijos klebonais.  

PAULIŲ FILIALAS. Paulių bendruomenės namų surengtoje stovykloje „Visi savi“ daly-

vavo ir biblioteka. Viena diena buvo skirta knygai, kad per vasarą vaikai nepamirštų knygučių ir 

skaitytų. Su vaikais paruošėme ir suvaidinome pasaką „Auksinė žuvelė“. 

PILIES I FILIALAS. Šventų Velykų laukimas visada malonus, nes bibliotekoje daugiau-

sia lankosi atostogų sugrįžę anūkai. Kiaušinių marginimas jiems ypač smagus užsiėmimas. Kiek-

vienas gali pademonstruoti savo piešimo įgūdžius įvairia technika, o smagiausia atrakcija – kiauši-

nių ridenimo varžytuvės. Pačiais gražiausiais vaikų margučiais papildome parodą, kurią padovanoja 

tėveliai bei močiutės. Gegužės 23 dieną bibliotekoje lankėsi Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pa-

grindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Popietėje buvo prisiminta, kad artėja Lietuvos 100-

metis, todėl Panemunės pilies herojė Barbora su savimi atsinešė seną skrynaitę, kurioje buvo suve-



 40 

nyriniai  pasakų veikėjai. Vaikai spėliojo iš kokios tai pasakos ir trumpai ją papasakojo. Barboros 

paprašyti, vaikai nupiešė jos portretą ir padovanojo bibliotekos parodai. 

RAUDONĖS FILIALAS. Baladžio 12 d. vyko vienos dienos vaikų stovykla, kurią orga-

nizavo Veliuonos kultūros centro meno vadovė Irma Svetlauskienė, Raudonės biblioteka  ir „Mote-

rų sambūris“. Moterų sambūrio moterys padėjo pravesti vaikų stovyklėlę. Moterys pripūtė balionus 

ir apklijavo tualetiniu popieriumi ir laukė, kad išdžiūtų. Šiuos pusgaminius paruošėme vaikams. Jie 

juos puošė pagal savo fantaziją. Naudojome džiovintas ir iš tampomo popieriaus pagamintas gėles, 

sagas. Savanorė Eleonora Sabaliauskienė sekė pasakas, kurias kartu su vaikais vaidinome. 

SEREDŽIAUS FILIALAS. Gruodžio 2 d. vyko advento popietė su etnomuzikologe Lore-

ta Sungailiene ir aktoriumi Vaidu Lengvinu. Jaukus, tradicijų prisotintas pasibuvimas ir pasidaina-

vimas su pačiais artimiausiais – su šeimomis. Dalyvių laukė Loretos siurprizai, adventinė nuotaika. 

SKIRSNEMUNĖS FILIALAS. Balandžio 8 d. bibliotekoje, Jurgio Baltrušaičio pagrindi-

nės mokyklos pradinių klasių mokiniai šventė Vaikų knygos dieną. „Skaitymas – švelnus minčių 

prisilietimas“ – pavadintoje popietėje šėlo vaikai. Pirmiausiai visi klausėsi teksto „Augti su knyga“, 

kurį šiemet parašė rašytojas S. Machotinas. Kad klausytis būtų įdomiau bibliotekoje iš kaladėlių 

buvo pastatytas namas, jo stogas – knyga (būtent tokį namą rašytojas mini tekste), taip pat aprašo 

neapsakomą naujos knygos kvapą. Bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė visus vaikus pakvietė pasva-

joti ir pauostyti naujas knygas. Vėliau vaikai turėjo atspėti iš kokios pasakos herojai, nupiešti ant 

balionų pasakos epizodą, sudėlioti dėlionę, surašyti perskaitytų knygų pavadinimus. Vaikams patiko 

kalbėti apie knygas ir skaitymą žaidžiant. Visi pasivaišino saldainiais ir džiaugėsi, kad rytoj prasi-

deda atostogos. 

SMALININKŲ FILIALAS. Protų mūšis „Kaip aš pažįstų Lietuvą“. Lapkričio 6 dieną 

bibliotekoje susirinko pulkelis Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokinukų. Vaikai pasida-

lino į dvi grupes. Viena grupė pasivadino „Smaliukais“, kiti – „Lietuviukais“ ir mūšis prasidėjo. 

Bibliotekininkė Birutė Norkienė paruošė skaidres su klausimais: apie Lietuvos valstybės istoriją, 

gamtą, apie vaikų gimtinę Smalininkus. Dar buvo paruoštos dvi dėžės, kuriuose buvo paslėpti daik-

tai susiję  su Lietuva ir kalba. Vaikai turėjo žaisti žaidimą „Taip ir Ne“. Tik vieno taško persvarą 

laimėjo „Lietuviukai“.  

STAKIŲ FILIALAS. Vyko įvairiausi užsiėmimai – edukacijos su vaikais: marginome 

kiaušinį (vieną, bet didelį), pūtėme muilo burbulus lauke, gaminome įvairius darbelius iš popieriaus, 

pynėme iš laikraščių, gaminome tautinių spalvų vėliavėles. 

ŠIMKAIČIŲ FILIALAS. Balandžio mėnesį minėjome netradicinę dieną – Šuns dieną. 

Popietėje buvo eksponuojamos knygos apie šunis, vyko konkursas, kas pasakys daugiau šunų veis-

lių, vardų iš tam parinktos raidės, buvo galima apžiūrėti beveik 200 šunų statulėlių ekspoziciją. 

TAMOŠIŲ FILIALAS. Spalio 19 d. „Pašnekesiai“ (Vokiečių kalbos dienai paminėti). 

Skaitytoja Elytė Kuncienė (ji turi giminaičių Vokietijoje) papasakojo apie vokiečių tradicijas. Atsi-

nešė kompaktinių plokštelių, kuriose vokiečių dainos, o skaitytoja Renata Masaitytė taip pat pasida-

lino kelionės įspūdžiais apie Vokietiją. Gruodžio 15 d. „Jau Kalėdos atskubėjo“. Edukacinė valan-

dėlė „Muilų gamyba“. Jaukioje popietėje viešnia iš Veliuonos Reda Mačėnienė pakvietė visus pasi-

nerti į švaros pasaulį ir pasigaminti sau muilo. Darbas virė smagiai ir kvapniai. 

VADŽGIRIO FILIALAS. Neformaliojo švietimo programa „Kūrybinis loftas“ suteikia 

vaikams daugybę įdomių užsiėmimų: magnetų gamyba, siuvimas, miestelio erdvių puošyba. Projek-

tas „Pažink save ir artimą“ skatino vaikus būti drąsiais ir tolerantiškais: individualius ir grupinius 
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užsiėmimus vedė psichologė Živilė Šiuikienė. Dalyviams vaikams labai patiko žaisti su emocinėmis 

kortomis ir kitomis priemonėmis, atskleidžiančiomis jų vidinį pasaulį. 

VELIUONOS FILIALAS. Liepos 6 d. įvyko spektaklio „Eglė – žalčių karalienė“ premje-

ra. Statant spektaklį dalyvavo 11 jaunųjų aktorių – Emilija Skridlaitė, Rimantas Rulevičius, Simona 

ir Ugnė Eimutytės, Viltė Petrošiūtė, Kamilė Kačinskaitė, Ugnė Leskauskaitė, Greta Steponavičiūtė, 

Vytautas Ambrutis, Justinas Svetlauskas, Nojus Remeika – bei garso ir šviesų operatorius Tadas 

Letukas. Kultūros centro salė buvo pilnutėlė, o ašaras braukė visi: ir didesni, ir mažesni. 

VIEŠVILĖS FILIALAS.  

1. Meninio skaitymo konkursas 1-4 klasių mokiniams. 

2. Viktorina „Mes – Lietuvos vaikai“ 1-4 klasių mokiniams, skirta Lietuvos nepriklauso-

mybės atkūrimui. 

3. Konkursas „Ilgiausias piešinys Tėvynei“ – visų dalyvių bendras ilgis 66 metrai. 

4. Viktorina „Gandro naujienos“ – skirta gandro dienai, kovo 25-ai. 

5. Sportinės ir žaidybinės atrakcijos „Diena – vaikams“, skirta Vaikų gynimo dienai. 

ŽINDAIČIŲ FILIALAS. Visus vaikučius, mamytes, senelius birželio 1-ąją kvietėme į 

tarptautinei Vaikų gynimo dienai skirtą renginį. Aikštėje vyko renginys „Baltais takeliais saulytė 

bėga“. Į šventę atvyko du linksmai nusiteikę klounai (bibliotekos darbuotoja Silvija ir seniūnaitė 

Birutė), su kuriais vaikučiai linksmai šėliojo: šoko, žaidė nuotaikingus lauko žaidimus, piešė ant 

asfalto. O 20 val. dalyvavo akcijoje „Taikos glėbys“, kurios metu visi apsikabino ir palinkėjo, kad 

visuomet būtų „TAIKA“.  

VI. METODINĖ VEIKLA 

 

2017 m. rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla buvo skirta skleisti ino-

vatyvias bibliotekos idėjas, kurti pozityvią socialinę aplinką, teikti paslaugas, atitinkančias bibliote-

kų lankytojų poreikius. Įvairiais kvalifikacijos kėlimo renginiais siekta ugdyti novatorišką, aktyvų, 

su bendruomene komunikuojantį bibliotekininką, užtikrinantį kokybišką vartotojų aptarnavimą.  

Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms, o ypatingai naujai pradėjusioms dirbti (R. 

Kaminskienei, R. Šalnaitienei, I. Klemauskienei, V. Šoblinskaitei, V. Platonovienei) pagal poreikį 

teikė specialistai: Rasa Miliūnienė konsultuoja interneto seansų apskaitos klausimais. 2017 m. Rasa 

Miliūnienė vedė individualias kompiuterinio raštingumo pamokas Danguolei Puidokienei, Liudai 

Mozūraitytei, Zuzanai Gavėnaitienei, Lilijai Zebliockienei. Fondų organizavimo klausimus spren-

džia Laima Pernarauskienė, kraštotyros specialistė Jūratė Korsakaitė teikia informaciją apie krašto-

tyrinės veiklos organizavimą. 

Darbuotojai skatinami patys ieškoti inovacijų darbe, atnaujinti profesines žinias, ugdyti kū-

rybiškumą, rašyti projektus ir ieškoti alternatyvių bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių. 

2017 m. vyko aktyvus filialų lankymas dėl įvairių priežasčių: buvo vykstama ir dėl kom-

piuterių gedimų, dėl galimybės biblioteką perkelti į naujas patalpas (Tamošiuose, Girdžiuose), dėl 

remontų Stakiuose, dėl perspektyvų Lybiškių filiale, konsultuojant naujai priimtus darbuotojus (Se-

redžiaus filiale), tikrinant bendrąją bibliotekų vidaus darbo tvarką. 

2017  m. įvyko  7 dalykiniai susirinkimai. Bibliotekininkų pasitarimuose aptarti bibliotekų 

veiklos uždaviniai, projektų rengimas, kraštotyros ir informacinė veikla, kūrybinės galimybės, ren-

ginių organizavimo ypatumai  ir kt. Dalijamasi žiniomis, įgytomis įvairiuose seminaruose, konfe-

rencijose, mokymuose. Filialų bibliotekininkės pristatė savo bibliotekas, parengusios vizualius (10 

skaidrių) pristatymus su Power point programa.  
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2017 metais: 

 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį  viešosios bibliote-

kos ir filialų veiklos statistinės ataskaitos; 

 Parengta 2016 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita; 

 Surinkti ir patikrinti filialų 2017 m. veiklos  planai; 

 Sudarytas bendras Viešosios bibliotekos ir filialų veiklos planas; 

 Išanalizuota 2016 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas;  

 Kas mėnesį Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinei bibliotekai teikta ataskaita apie gyven-

tojų kompiuterinio raštingumo mokymus bei konsultavimą; 

 Organizuota bibliotekininko diena, pasiūlytas kandidatas į Metų bibliotekininkus, organi-

zuojamas jo pagerbimas.  2016 m.  Metų bibliotekininke tapo viešosios bibliotekos vyres-

nioji bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė; 

 Paruošta rekomendacija Lietuvos bibliotekos draugijos nominacijai Jurbarko rajono savival-

dybės viešajai bibliotekai ir Vadžgirio filialo bibliotekininkei Erikai Žievienei; 

 Suorganizuoti su seminarai darbuotojams: „Akvarelės liejimo technika su Renata Bastikaity-

te“, audimo edukacija su Agniete Janušaite, paskaita „Apie vaikų ir paauglių delinkventinį 

elgesį“ (Lina Maziliauskienė); 

 Paruošti renginių scenarijai Bibliotekininkų dienai, Viešosios bibliotekos 80-mečio rengi-

niui, „Knygų Kalėdos“ renginiui; 

 Paruoštos ir patobulintos bendros excel skaičiuoklės ataskaitoms rengti. 

 

Visi filialai turi savo profilius socialiniame tinkle „Facebook“ ir apie naujausius, planuo-

jamus ar jau įvykusius renginius visuomenę informuoja virtualiais kanalais. Bibliotekos pradėjo 

aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, kitomis organizacijomis, ieškoma 

netradicinių darbo formų.  

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai savo darbe taiko LNB Bibliotekininkystės cent-

ro darbuotojų parengtas rekomendacijas leidinyje „Šiandien aktualu“, „Tarp knygų“, internete skel-

biamomis naujienomis. 

Pozityvi ir profesionali bibliotekų veikla – tai bibliotekininkų profesionalumo, įgytų žinių 

pritaikymo darbe rezultatas, tuo pačiu ir metodinės veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatas. 

      

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 

Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu aktyviai rūpinosi nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, 2017-aisiais sutei-

kusi galimybę nuotoliniu būdu kelti kvalifikaciją su www.verslokursai.lt mokomąja medžiaga. 

 Lentelė Nr. 39 

Data Seminaro pavadinimas Vieta Darbuotojas 

02-06 „Darbo apmokėjimo reforma viešajame 

sektoriuje nuo 2017-02-01“ 

Kaunas V. Vasiliauskienė 

02-14 Regiono bibliotekų tarybos posėdis Klaipėda N. Masiulienė 

03-02,03 „2017 m. Europos Sąjungos šiandienos 

aktualijos ir ateitis“ 

Kaunas R. Miliūnienė 

http://www.verslokursai.lt/
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02-23 Knygų mugė Vilnius A. Masaitytė, 

L. Maziliauskienė, 

J. Korsakaitė, 

K. Lukonienė, 

G. Jasinskienė, 

V. Platonovienė, 

I. Klemauskienė, 

R. Šalnaitienė 

04-12 „Kultūros paveldo objektų bibliografinių 

įrašų kūrimas LIBIS programa“ 

Klaipėda L. Pernarauskienė, 

D. Čekienė 

05-18 „Bendravimo su žmonėmis, turinčiais 

įvairias negalias, ypatumai“ 

Klaipėda E. Žievienė, 

A. Masaitytė 

05-23 Klaipėdos regiono bibliotekų metodininkų 

susirinkimas. 

Klaipėda L. Lukošienė 

05-29 „Konfliktų su negalią turinčiais vartotojais 

prevencija arba įveikimo būdai“ 

Klaipėda E. Žievienė, 

E. Undraitienė, 

N. Berulienė, 

B. Norkienė 

06-02 „Pokyčių valdymas“ Klaipėda L. Lukošienė 

06-06 „Universalus kultūros centro įgarsinimas. 

Erdvinis garsas ne tik kine“ 

Vilnius J. Masiulis 

06-9, 10 „Etninė kultūra bibliotekų gyvenime“ Tauragė E. Žievienė, 

V. Platonovienė, 

R. Šalnaitienė, 

V. Vasiliauskienė, 

A. Vasiliauskienė, 

R. Jovarauskienė, 

R. Miliūnienė, 

E. D. Kėžinaitienė, 

E. Undraitienė, 

A. Lukošienė, 

L. Mozūraitytė, 

A. Tamulis, 

A. Locaitis 

06-12 „Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas: ką 

privalo žinoti perkančioji organizacija ir 

tiekėjas“ 

Tauragė A. Vasiliauskienė 

08-07, 08 „NVŠ mokytojų mokymai socialinės edu-

kacijos, teisinės, bendrosios saugos, svei-

katos ugdymo klausimais“ 

Vilnius L. Maziliauskienė 

09-05 „Darbo santykių pokyčiai viešajame sek-

toriuje po 2017 m. liepos 1d.“ 

Šakiai V. Vasiliauskienė 

10-05 „Ką bibliotekininkas turi žinoti apie as-

menį, turinį skaitymo sutrikimų“ 

Klaipėda E. Žievienė, 

E. Undraitienė, 

L. Mozūraitytė, 

L. Pernarauskienė, 

V. Stoškienė, 
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S. Baltrušaitienė, 

N. Berulienė, 

D. Čekienė 

10-09 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto 

prieigos struktūroje“ 

Vilnius L. Lukošienė, 

V. Vasiliauskienė, 

L. Pernarauskienė, 

A. Masaitytė, 

L. Maziliauskienė, 

J. Masiulis, 

E. Žievienė 

10-12 „Viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendra-

darbiavimo patirtys ir gerosios praktikos 

mainai“ 

Vilnius L. Lukošienė, 

R. Kaminskienė 

11-09 „Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas“ Kaunas K. Lukonienė 

11-16 „Kūrybinės aplinkos sukūrimas ir pritai-

kymas vaikams/asmenims, turintiems 

autizmo spektro sutrikimų“ 

Klaipėda E. Žievienė, 

A. Masaitytė, 

B. Petraitienė, 

E. Undraitienė 

11-22 „Vadovų ir darbuotojų ugdymas“ Klaipėda A. Masaitytė, 

L. Pernarauskienė, 

A. Vasiliauskienė 

12-01 „Neatskleisto bibliotekininkų galios: kur 

jų ieškoti?“ 

Vilnius R. Šalnaitienė 

12-07 „Gerosios patirtys: kultūros darbuotojų 

veikla nustatant ir įgyvendinant krašto 

bendruomenės poreikius“ 

Rokiškis E. Žievienė, 

V. Vasiliauskienė, 

A. Masaitytė 

12-13 Regiono bibliotekų tarybos susirinkimas Klaipėda L. Lukošienė, 

V. Vasiliauskienė 

 

                     Jurbarko viešojoje bibliotekoje organizuoti mokymai 

11-15 „Akvarelės liejimas: paprastai ir aiškiai“ Lektorė Renata Bas-

tikaitytė 

Filialų ir centro darbuo-

tojai 

11-22 „Audimo edukacija“ Lektorė Agnietė Ja-

nušaitė (KTKC) 

Filialų ir centro darbuo-

tojai 

12-12 „Apie vaikų ir paauglių delinkventinį el-

gesį“ 

Lektorė Lina Mazi-

liauskienė (JRSVB) 

Filialų ir centro darbuo-

tojai 

 

VIDINIAI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SEMINARAI, SUSIRINKIMAI, MOKY-

MAI BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAMS 2017 m. 

Lentelė Nr. 40 

D

ata 

Tema Pranešėjas 

03-07 KLAVB žaidimo „Knygosūkis“ pristatymas KLAVB 

2016 m. ataskaitų duomenų apžvalga N. Masiulienė 

Apie 2016 m. knygų fondą L. Pernarauskienė 

2016 m. filialų darbo rezultatų apžvalga ir analizė prista- L. Lukošienė 
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tymas 

04-07 Nacionalinės bibliotekų savaitės renginių aptarimas N. Masiulienė 

VB ir filialuose planuojamų  renginių pateikimo tvarka L. Lukošienė 

Darbas su power point ir canva.com programėlėmis L. Lukošienė 

05-05 Dėl bendros bibliotekų darbo tvarkos, dėl renginių su gy-

vūnais tvarkos 

N. Masiulienė 

Dėl Žemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydžio V. Vasiliauskienė 

Dėl gramatinių klaidų planuose ir ataskaitose. Power point 

ir canva.com  programos bei darbo su jomis galimybės 

L. Lukošienė 

09-08 VB filialų pristatymų aptarimas L. Lukošienė 

Naujojo darbo kodekso pristatymas V. Vasiliauskienė 

Planų ir ataskaitų teikimo tvarka L. Lukošienė 

„Vasaros iššūkis“ dalyvių apdovanojimai L. Lukošienė 

10-10 Bibliotekų prisistatymai (Raudonė, Stakiai, Smalininkai, 

Armeniškiai, Viešvilė, Kartupiai, Šimkaičiai, Klausučiai) 

 

Fondo judėjimas L. Pernarauskienė 

Kolektyvinė darbo sutartis V. Vasiliauskienė 

Bibliotekos jubiliejaus programos pristatymas L. Lukošienė 

11-10 Kolektyvinė darbo sutartis R. Miliūnienė 

VB bei Smalininkų ir Veliuonos filialų jubiliejinių rengi-

nių aptarimas 

L. Lukošienė 

Virtualūs bibliotekų prisistatymai (Skirsnemunė, Lybiš-

kiai, Eržvilkas, Veliuona, Girdžiai, Žindaičiai, Pauliai) 

 

Dėl 14-29 m. amžiaus grupės vartotojų anketavimo L. Lukošienė 

Dėl bibliotekų darbo laiko – patikslinimai ir pageidavimai L. Lukošienė 

Dėl akvarelės edukacijos 11-15 L. Lukošienė 

Fondo „Švieskime vaikus“ pristatymas ir knygų akcija 

 

D. Jackis ir fondo atstovai 

 „Apie vaikų ir paauglių delinkventinį elgesį“ L. Maziliauskienė 

Einamieji bibliotekos darbo klausimai: ataskaitos, planai L. Lukošienė 

Bibliotekos filialų prisistatymai (Vadžgirys, Pilis I, Jur-

barkai, Juodaičiai, Pašaltuonys, Seredžius, Tamošiai, Balt-

raitiškė) 

 

 

VII. PERSONALAS 

 

2017 m. bibliotekose dirbo 52 darbuotojai (47,5 etato), iš jų 40 bibliotekininkų. Viešojoje 

bibliotekoje dirbo 24 darbuotojai (24,5 etatai), iš jų 14 bibliotekininkų; filialuose – 28 darbuotojai 

(22 etatai), iš jų 26 bibliotekininkai. 

Šiais metais Seredžiaus filiale pradėjo dirbti Rasa Kaminskienė (asmeniniu prašymu iš 

darbo atleista Edita Mačiulienė). 

Viešojoje bibliotekoje, atlikus tam tikrus struktūrinius pakeitimus, panaikinta pavaduotojo 

ūkinei veiklai pareigybė, pakeičiant ją ūkio skyriaus vedėjo pareigybe. 

Nepilną darbo dieną dirba 23 darbuotojai, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2; 

  Filialuose – 21. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

Su aukštuoju – 22, iš jų su bibliotekiniu – 12; 
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Su aukštesniuoju – 16, iš jų su bibliotekiniu – 9; 

Kitas išsilavinimas – 2. 

 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Rajono bibliotekų materialinė bazė per 2017 m. ženkliai pagerėjo.  

Į naujas patalpas persikėlė pats šalčiausias Tamošių filialas. Viešvilės filialo bibliote-

kininkės iniciatyva apšiltintos bibliotekos grindys ir užsandarinti langai. Kartu su Mažosios Lietu-

vos Jurbarko krašto Smalininkų kultūros centru Viešvilėje įrengta parodų salė, kurioje parodas 

rengs abiejų įstaigų darbuotojai.  

Remontai baigiami Girdžių filiale: iš ankštos bibliotekos 2018 m. pavasarį persikelsi-

me į erdvias ir šviesias patalpas, o kaimynystėje įsikurs vaikų dienos centras ir seniūnija, tad lanky-

tojų tikrai netrūks. Jaukiai įsikūrė ir pats mažiausias Stakių filialas: pataupant lėšas nuo stambesnių-

jų remontų, pavyko suremontuoti labiausiai apleistas Stakių patalpas. Šiandien stakiškiai džiaugiasi 

neatpažįstamai atsinaujinusia knygų sala. 

2017 m. rugsėjo mėnesį pateikta projekto „Biblioteka kitaip“ paraiška, kurią finansuos 

Vietos veiklos grupės „Nemunas“, administruojanti Europos Sąjungos lėšas. Projekto vertė 27 000 

eurų ir moderniausia technika bei ypatingomis veiklomis praturtės 5 kaimiškieji filialai: Vadžgirys, 

Eržvilkas, Žindaičiai, Viešvilė ir Skirsnemunė. 

 

Techninis aprūpinimas 
 

IT ūkį sudaro 145  kompiuteriai, iš jų 93 vartotojams, 52 darbuotojams: 

 Viešojoje bibliotekoje – 69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; 

 Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1 darbuotojams; 

 Kaimo filialuose – 74, iš jų 50 vartotojams, 24 darbuotojams. 

Viešoji interneto prieiga teikiama viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose. Stakių filiale 

įrengtas interneto ryšys ir pastatytas kompiuteris vartotojams. 

  Bendras bibliotekų patalpų plotas: 
 Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas padidėjo 324 kv. m  – 4 166 (2015 m. – 3842 

kv. m.), iš jų 3 164 kv. m naudingas: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m naudingas; 

 Smalininkų m. filiale – 95 kv. m; 

 Kaimo filialuose – 1 920 kv. m (2015 m. – 1 596 kv. m), iš jų 1 553 kv.  

m naudingas.  

IX. FINANSAVIMAS 
 

Pagrindiniai viešųjų bibliotekų finansavimo šaltiniai yra valstybės ir savivaldybių biu-

džetas: 2017 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Viešajai bibliotekai skirtą biudžetą sudarė 

577 348 eurai (2016 m. –  470 137 eurai), t. y. 107 210 eurų daugiau nei 2016 m. 

 Didžiąją biudžeto dalį sudarė darbo užmokestis – 81,7 procento (lygiai tokią pačią da-

lį, kaip 2015 m.). Bibliotekoms labai svarbu gauti pakankamai lėšų periodinių leidinių prenumera-

vimui. Jei 2016 m. savivaldybė skyrė 15 200 eurų, tai 2017 m. – 16 500 eurų. 

 Knygoms įsigyti lėšas skyrė Kultūros ministerija – 21 264 eurus (2016 m. – 21 408 

eurus). 

Lentelė Nr. 41 

Išlaidų str. Rajono 

biudžetas 

2016 m. 

Rajono 

biudžetas 

2017 m. 

Skirt.nuo 

2016 m. 

Eur 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 2017 

Viešieji 

darbai 

2017 m. 
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Eur Eur m. Eur Eur 

Darbo užmokestis (su so-

cialiniu draudimu) 
384 142 435 114 + 50972 5 894 - 

Ryšių paslaugoms 8 479 8 682 + 202 - - 

Transportui išlaikyti 2 301 2 705 + 404 - - 

Spaudiniams įsigyti 15 200 16 500 + 1 300 21 264 - 

Kvalifikacijos kėlimui ir 

komandiruotėms 
627 714 - 32 - - 

Kitoms prekėms 7 039 12 515 + 5189 - - 

Kitoms paslaugoms 8 035 10 975 + 2940 - - 

Komunalinės paslaugos 

(šildymui, elektros energi-

jai, kt.) 

37 257 39 282 + 2024 - - 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 0 0 0 - - 

Ilgalaikio materialiojo tur-

to remontas 
6 457 14 005 + 7548 - - 

Kultūrinėms programoms 600 3 100 + 2500 - - 

Iš viso: 470 137 543 592 73 047 27 158 - 

 

Pajamos ir finansavimas 

Lentelė Nr. 42 

Šaltinis 2016 m. 

tūkst. Eur 

2017 m. 

tūkst. Eur 

Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos 522 552,00 30,00 

Fondų lėšos (projektams) 0 10,3 10,3 

Už mokamas paslaugas 1,1 1,3 0,2 

Už patalpų nuomą 0,6 2,2 1,6 

Parama (2 proc. pajamų mok.) 0,5 0,5 0 

Lėšos iš paramos gavėjų (dovanotos kny-

gos) 

10 11,5 1,5 

Iš viso: 534,2 577,8 43,6 

 

 

IŠVADOS 

 
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra bendruomenės kultūros ir žmonių 

bendravimo centras. Patalpomis naudojasi įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės 

organizacijos. 2017 metais čia veikė Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų užsiėmimai 

(geografijos ir turizmo, užsienio kalbų mokymo). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvai-

riomis asociacijomis leidžia plėsti paslaugų ir renginių įvairovę, tokiu būdu vartotojams pateikiant 

itin platų veiklų spektrą. 

Gyvename draugiškai ir gražiai, ko linkime ir kitiems, o mūsų sustabdytas renginių ir 

gyvenimo akimirkas galite pamatyti čia: 

 https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-

biblioteka-1612942342273717/  arba www.jurbarko-rvb.lt  

 

https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka-1612942342273717/
https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka-1612942342273717/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
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PRIEDAS Nr. 1 

 

BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,  

TELEVIZIJOJE, VIRTUALIOJE ERDVĖJE 

/ 2017 metai / 

 

SAUSIS 

 

1. Metų vėliavą nuleidusi biblioteka vėl planuoja šventę: [pokalbis su Jurbarko viešosios biblio-

tekos direktore Nijole Masiuliene] / užrašė D. Karopčikienė. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, saus. 

4, p. 3. 

   Baigėsi Bibliotekų metai, kuriuos, 2016 metais, buvo paskelbęs Lietuvos Respublikos Sei-

mas. Kokių naujovių šie metai atnešė bibliotekai, pasakoja bibliotekos direktorė Nijolė Ma-

siulienė. 
 

2. Pirmajai lietuviškai knygai paminėti / “Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2017, saus. 4, p. 5. 

   Martyno Mažvydo „Katekizmui“ – pirmajai spausdintai lietuviškai knygai šiemet sukanka 

470 metų. Girdžių miestelio bibliotekoje atidaryta šiai datai pažymėti skirta paroda. 
 

3. Neišsenka kūrybos versmė / „Šviesos“ inform. //Šviesa.- 2017, saus.4, p. 5. 

   Jurbarko literatų klubas „Švieselė“ praėjusių metų pabaigoje išleido ir Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje pristatė naują kūrybos almanachą „Atsigerk iš versmės“. 
 

4. Metų virsmas: įsimintiniausi 2016-ųjų įvykiai / "Šviesos" inform. – Iliustr. – Turinys: Metų 

biblioteka; Metų bibliotekininkė; ir kt.// Šviesa.- 2017, saus. 7, p. 6-7. 
 

5. Karopčikienė D. Knygų rinkimuose balsuoja uolūs skaitytojai // Šviesa.- 2017, saus. 18, p. 3. 

   Apie Vaikų literatūros geriausius skaitytojus ir Top knygų penketuko rinkimus. 
 

6. Dovanos // Šviesa.- 2017, saus. 21, p. 1. 

   Apie akciją „Knygų Kalėdos“. 
 

7. Pažereckienė J. Vienas ryškiausių Lietuvos kūrėjų – Jurbarke // Mūsų laikas.- 2017, saus. 27, 

p. 9. 

   Apie susitikimą su poetu, vertėju, eseistu Eugenijum Ališanka Viešojoje bibliotekoje. 
 

8. Bibliotekoje – aštuntoko drožinėtos verpstės / Rajono bibliotekos inf. ir nuotr.// Mūsų laikas.- 

2017, saus. 27, p. 9 

   Nuo saus. 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojamos Vytauto Didžiojo pagrindi-

nės mokyklos moksleivio Irmanto Norkūno drožinėtos verpstės. 

 

VASARIS 

 

9. Lekutis V. Prisimenant šviesų kraštietį // Šviesa.- 2017, vas. 1, p. 5. 

   Apie kunigą selezietį Praną Petraitį. Jo gyvenimą primenančios bibliografinės relikvijos 

eksponuojamos Girdžių bibliotekoje. 
 

10. Karopčikienė D. Fondo dovana rajono vaikams – pusantro tūkstančio knygų // Šviesa.- 2017, 

vas. 1, p. 5. 

   Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ šventė Viešojoje bibliotekoje. 
 

11. Karopčikienė D. Internetas – mano draugas // Šviesa.- 2017, vas. 15, p. 5. 
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   Draugiško interneto diena paminėta  Jurbarko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros sky-

riuje. 
 

12. Karopčikienė D. Policijos kapelionas apie artimo meilę ir Dangų žemėje // Šviesa.- 2017, 

vas. 18, p. 5. 

   Kunigas Algirdas Toliatas Viešojoje bibliotekoje pristatė pamokslų knygą „Žmogaus ir 

Dievo metai“. 
 

13. Pažereckienė J. Valentino diena – su eilėmis, dainomis, šokiais ir nauja įspūdinga paroda // 

Mūsų laikas.- 2017, vas. 18, p. 10. 

   Netradicinis renginys Valentino dienos proga Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

14. Girtas kelių „gaidelis" nuniokojo biblioteką / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas.- 

2017, vas. 18, p. 3. 

   Į Viešosios bibliotekos pastato sieną įsirėžė girto jaunuolio vairuojamas automobilis. Apga-

dinta pastato siena, visiškai suniokotas suoliukas, grindinys, įskeltas paradinio įėjimo stiklas. 
 

15. Pileckas L. BMW įskriejo į miesto biblioteką / Lukas Pileckas. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, vas. 

18, p. 1, 12. 

   Vas. 15 d. apie 19.30 val. į Jurbarko viešosios bibliotekos pastatą trenkėsi P. Cvirkos gatve 

atlėkęs BMW. Vairuotojas buvo neblaivus. 
 

16. Pauliukaitienė A. Jubiliejinis Nacionalinis diktantas ir jo naujovės // 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-2135791746 / Publikuota 2017-02-20. 

10-ąjį Nacionalinį diktantą jurbarkiečiai rašys savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
    

17. Stanaitienė J.  Meilės dieną liejosi jausmingos eilės // Šviesa.- 2017, vas. 22, p. 5. 

   Šventinis Valentino dienos renginys „Sapnų tiltais skubu pas tave“ Jurbarko viešojoje bib-

liotekoje.  

 

KOVAS 

 

18. Stanaitienė J. Pasitikrinti raštingumo - į biblioteką / Jūratė Stanaitienė // Šviesa.- 2017, kovo 

1, p. 6. 

   10-ąjį Nacionalinį diktantą jurbarkiečiai rašė savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Diktantą 

rašė ir 5 bibliotekos darbuotojos. 
 

19. Prisiminta charizmatiškoji Karilė Baltrušaitis / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas.-  

2017, kovo 3, p. 7. 

   Kovo 1 d. Jurbarko r. savivaldybėje vyko Lietuvių kalbos diena. K. Glinskio  teatro režisie-

rės  Danutės Samienės sukurtas renginys "Paminklas kalbai" buvo skirtas a. a. kraštietei Ka-

rilei Baltrušaitis atminti. 
 

20. Morės iš žiedų, samanų ir švendrių / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, kovo 3, p. 16. 

Nuotraukoje Viešosios bibliotekos  Užgavėnių morė, pavasariška žiedų fėja. 
 

21. Nesityčiok / "Šviesos" inform. – Iliustr. // Šviesa.- 2017, kovo 18, p. 1. 

   Kovo 20-ąją prasidės Veiksmo savaitė be patyčių, kurioje savo renginiais prisideda ir Vie-

šoji biblioteka. 
 

22. Karopčikienė D. Lietuviškos šventės bibliotekoje // Šviesa.- 2017, kovo 22, p. 5. 

   Raudonės pagrindinės mokyklos pradinukai valstybines šventes švenčia miestelio bibliote-

koje. 
 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-2135791746
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23. Aleksienė I., Matijošaitienė V. Pasaka – stebuklų skraistė // Šviesa.- 2017, kovo 22, p. 4. 

   Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė (Pasakų bobutė) padėjo įgyvendinti darželio 

vykdomą projektą ‚Seku seku pasaką“. 
 

24. Karopčikienė D. Violeta Šoblinskaitė: labiausiai tai lavina knygos // Šviesa.- 2017, kovo 29, 

p. 3.   

   Apie Veliuonos miestelio bibliotekininkę, rašytoją Violetą Šoblinskaitę.  
 

25. Konkursas // Šviesa.- 2017, kovo 29, p. 1. 

   Eržvilko biblioteka rengia ir kviečia prisidėti prie konkurso „Eržvilko kraštas pasitinka Lie-

tuvos šimtmetį“. 

 

BALANDIS 

 

26. Stanaitienė J. Meilės eilėms objektas nereikalingas // Šviesa.- 2017, bal. 5, p. 4. 

   Susitikimas su jaunu poetu Mantvydu Leknicku Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

27. Juškaitienė L. Remigijus Tamošaitis laukia nesulaukia parodos pabaigos // Mūsų laikas.- 

2017, bal. 7, p. 16. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia R. Tamošaičio paroda. Tai 30 iš popieriaus iškirptų ir 

sukonstruotų, išlankstytų ir suklijuotų, tikroviškų karinės technikos modelių, nuo tankų ir nai-

kintuvų iki karinių laivų. 
 

28. Kaip papuošti namus ir margučius / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, bal. 14, p. 8. 

   Jurbarko kultūros centro surengtame seminare apie margučių marginimą (vadovė Birutė 

Bartkutė), kaip mokytojos ir šio amato puoselėtojos dalyvavo bibliotekininkės Rasa Miliūnie-

nė ir Lina Maziliauskienė. 
 

29. Stanaitienė J. Linksmos žindaitiškių Velykos // Šviesa.- 2017, bal. 22, p. 6. 

   Velykinių puokščių ir margučių paroda bibliotekoje. 
 

30. Stanaitienė J. „Raudona“ premija keis pavadinimą, bet ne esmę // Šviesa.- bal. 19, p. 2. 

   Pasitarimas dėl P. Cvirkos vardo literatūrinės premijos pakeitimo, kuri rašytojams teikiama 

kasmet, Veliuonos novelės vakare.  
 

31. Karopčikienė D. Smagūs Raudonės moterų trečiadieniai // Šviesa.- 2017, bal. 26, p. 4. 

   Raudonės moterų sambūrio suėjimas Raudonės bibliotekoje. Surengė margučių parodą, 

pravedė edukacines marginimo meno pamokas. 
 

32. Lukošiūtė L. geriausia 2016 m. bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė – Baltraitiškės kaimo 

bendruomenės šviesa // http://www.jurbarkas.lt/index.php?-541326191 / Publikuota  2017-04-

28. 

   Bal. 24–28 dienomis Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinei 

Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai. Bal. 28 d. paminėta ir Bibliotekininko diena.  
 

33. Jurbarkas pagerbė įžymųjį kraštietį Romą Batūrą / „Mūsų laiko“ inf.  // Mūsų laikas.- 2017, 

bal. 28, p. 8. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su istoriku, docentu, kraštiečiu Romu Batū-

ra. 

 

GEGUŽĖ 

 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-541326191
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34. Stanaitienė J. Juodai baltoje šventėje paskelbta bibliotekos karalienė // Šviesa.- 2017, geg. 3, 

p. 3. 

    Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės finalinis renginys Jurbarko viešojoje biblioteko-

je. 
 

35. Europos dieną - pasivaikščioti po Europos žvaigždžių alėją // http://www.xn--mslaikas-

qzb5f.lt/naujiena/laisvalaikis / Publikuota  2017-05-09.  
 

36. Jurbarke vyko šventė Europos dienai „Žingsnį žengi – žvaigždę randi – Europoje esi“/ 

Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos informacija // http://www.manojurbarkas.lt/ 

Publikuota 2017-05-18.  
 

37. Lukonienė K. Apdovanoti rajono bibliotekininkai // Tarp knygų.- 2017, nr. 5, p. 37. 
 

38. Jucikaitė J. Bibliotekoje sutiko 200 šuniukų // Šviesa.- 2017, geg. 24, p. 4. 

   Šimkaičių pradinukai aplankė bibliotekininkės J. Jucikaitės sukauptą šuniukų statulėlių su-

kauptą kolekciją. Kolekcija eksponuojama Šimkaičių bibliotekoje. 

 

BIRŽELIS 

 

39. Platonovienė V. Paroda pristato bažnyčias // Šviesa.- 2017, birž. 7, 4. 

   Viešvilės miestelio bibliotekoje iki birž.26 d. galima lankyti Eugenijaus Šuldiakovo grafikos 

ir akvarelės parodą „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“. 
 

40. Čirvinskienė O. Gegužės burtai subūrė kūrėjus // Šviesa.- 2017, birž. 7, p. 4. 

   Kūrybingų neįgalių literatų šventė „Gegužės burtai“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

41. Stanaitienė J. Profesorius vedė lietuviškais Reformacijos keliais // Šviesa.- 2017, birž. 7, p. 

5. 

   Jurbarko rajono  Garbės pilietis , hab. dr. Prof. kraštietis Arnoldas Piročkinas Viešojoje 

bibliotekoje skaitė pranešimą „Reformacija atvėrė kelią Lietuvių raštijai“.  
 

42. Mockeliūnienė  R. Poezijos kūrėjų bendrystės popietė // Bičiulystė. – 2017, birž. 15-21 (Nr. 

24), p. 8. 

   Apie poezijos kūrėjų bendrystės ir pasibuvimo popietę "Iš širdies į širdį" Jurbarke, dalyvavo 

Seimo narys R. Juška. 
 

43. Lukošiūtė L. Jurbarko viešąją biblioteką palieka ilgametė jos vadovė Nijolė Masiulienė // 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1688235000 / Publikuota 2017-06-15. 
 

44. Jurbarko viešąją biblioteką palieka ilgametė jos vadovė Nijolė Masiulienė  // 

http://manojurbarkas.lt/naujiena/ // Publikuota 2017-06-15. 
 

45. Bibliotekos direktorė išeina į pensiją / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, birž. 15, p. 2. 
 

46. Tremtis mokinių piešiniuose /Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, birž. 16, p. 8. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Jurbarko rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 5-12 

klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso „Ant geležinkelio bėgių“ parodos, skirtos Gedulo ir 

vilties dienai paminėti, atidarymas. 
 

47. Pažereckienė J. Varlaukio geležinkelio stotis mena tremties pradžią // Mūsų laikas.- 2017, 

birž. 16, p. 9. 

   Apie renginį Lybiškiuose, kurį jau 26 kartą organizuoja Lybiškių filialo bibliotekininkė ir 

pagrindinė kaimo bendruomenės renginių organizatorė Laima Keterienė. 

http://www.mūsųlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis%20/
http://www.mūsųlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis%20/
http://www.manojurbarkas.lt/
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1688235000
http://manojurbarkas.lt/naujiena/
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48. Nuotraukos // Šviesa.- 2017, birž. 17, p. 1. 

   Smalininkų bibliotekoje atidaryta paroda ‚Kad niekad nieko nepamiršt“. 
 

49. Kūryba // Šviesa.- 2017, birž. 23, p. 1. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje Vadžgirio jaunimo klubas ir studentė Paulė Vaitkutė kurs 

kompoziciją „Kupolių diena“. 
 

50. Žievienė E. Vaikystės šventę dovanojo suaugusieji // Šviesa.- 2017, birž. 28, p. 5. 

   Vaikų gynimo dienai skirta šventė Vadžgiryje. 
 

LIEPA 

 

51. Karopčikienė D. Direktorė dviračiu išvažiavo į naują gyvenimą // Šviesa.- 2017, liep. 1, p. 7. 

   Birž. 15 d. į užtarnautą poilsį palydėta ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Ma-

siulienė.  
 

52. Juškaitienė L. Jaunųjų architektų darbuose – neišnaudota Jurbarko vieta // Mūsų laikas.- 

2017, liep. 8, p. 10. 

   VGTU Architektūros fakulteto Architektūros katedros studentai Simona Reičiūnaitė ir Karo-

lis Vileišis Viešojoje bibliotekoje pristatė savo bakalaurinius darbus – modernių statinių Jur-

barke projektus bei vizualizacijas. 
 

53. Pirmoji // Šviesa.- 2017, liep. 8, p. 1. 

   Jurbarko viešosios bibliotekos skaitytoja Marijona Karpavičienė pirmoji įveikė žaidimo 

„Skaitymo iššūkis“ nurodytus kriterijus. 
 

54. Stanaitienė J. Lietuvos himnas – audimo raštuose // Šviesa.- 2017, liep. 12, p. 6. 

   Valstybės dienos išvakarėse Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta Juliaus Žėko instalia-

cija „Tautiška giesmė“.  
 

55. Lietuvą garsinantys mokslo išradimai – Jurbarke /“Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, 

liep. 14, p. 9. 

   „Bačkutę“, kuri, paspaudus mygtuką,  užgroja Lietuvos himną Jurbarko viešojoje bibliote-

koje pristatė jos autorius Julius Žėkas. Tai mokslinis išradimas, pripažintas pasauliniu lygiu. 
 

56. Stanaitienė J. Jaunųjų architektų darbuose – grandioziniai projektai // Šviesa.- 2017, liep. 15, 

p. 6. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyti du bakalauriniai Vilniaus Gedimino technikos 

(VGTU) studentų darbai „Architektūrinė vizija – Jurbarko miesto viešosios erdvės ir turizmo 

plėtra“.  
 

57. Puzinienė V. „Debesėlis“ tiesia draugystės tiltus // Šviesa.- 2017, liep. 19, p. 4. 

   Klausučių vaikų vasaros stovyklos „Debesėlis“ veiklos vyksta ir miestelio bibliotekoje. Įvai-

rius užsiėmimus praveda bibliotekininkė Violeta Puzinienė. 
 

58. Karopčikienė D. Vasarotojai piešė Lietuvą // Šviesa.- 2017, liep. 19, p. 4. 

   Raudonės vaikų dienos užimtumo centre vasarojantys vaikai Valstybės dieną šventė biblio-

tekoje. 

 

RUGPJŪTIS 

 

59. Karopčikienė D. Jubiliejaus šventę surengė biblioteka // Šviesa.- 2017, rugpj. 2, p. 5. 

   Penkių knygelių autorius literatas Valentinas Čyžas atšventė savo 70-metį. 
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60. Stanaitienė J. Veliuonoje gimė poezijos teatras // Šviesa.- 2017, rugpj. 2, p. 5. 

   Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė ir Kultūros centro darbuotoja Irma Svetlaus-

kienė bendromis jėgomis subūrė trupę ir pastatė spektaklį pagal S. Neries pasaką „Eglė - žal-

čių karalienė“. 
 

61. Karopčikienė D. Bakalaurinį darbą pristato gimtinėje // Šviesa.- 2017, rugpj. 7, p.7. 

   Raudoniškės Gabielės Undraitytės bakalaurinis darbas fotografijų paroda „Etnomotyvai 

mados fotografijoje“ eksponuojamas Raudonės bibliotekoje. 
 

62. R. Bakšienės parodoje – ir gyvos bažnytėlės / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, rugpj. 

4. 

   Rugpj. 4 d. Vadžgiryje Atsimainymo šventės metu bibliotekininkės E. Žievienės kvietimu bu-

vo parengta ir pristatyta bendruomenei R. Bakšienės fotografijų paroda. 
 

63. Puzinienė V. Dvi savaitės stovykloje „Debesėlis“ – nuo mandalų iki alpakų // Mūsų laikas.- 

2017, rugpj. 11, p. 10. 

   Klausučių biblioteka aktyviai vykdė įvairias veiklas vasaros stovykloje „Debesėlis“. 
 

64. Šoblinskaitė V. Palaunagė Ievos Simonaitytės garbei // Šviesa.- 2017, rugpj. 12, p. 10. 

   Rašytojos Ievos Simonaitytės metams skirtas renginys Veliuonos bibliotekoje. 
 

65. Karopčikienė D.  Susitikti su knygomis ir pamėgtais herojais – į biblioteką // Šviesa.- 2017, 

rugpj. 16, p. 5. 

   Apie Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros veiklą. Kalbinta bib-

liotekininkė B. Petraitienė. 
 

66. Dovanos // Šviesa.- 2017, rupj. 26, p. 1. 

   Baltraitiškės biblioteka džiaugiasi dovanotomis knygomis. 

 

RUGSĖJIS 

 

67. Pažereckienė J. Reformacijos 500 metų jubiliejui skirti renginiai // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 

1, p. 4. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko konferencija tema „Reformacija vakar ir šiandien“. 
 

68. Pasižvalgyti po nematytą Lietuvą / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 1. 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia Rūtos Jašinskaitės-Bakšienės fotografijų paroda, ku-

rią pati autorė pavadino „Smagus pasivaikščiojimas po Lietuvą“. 
 

69. Šimboras G. Jurbarko žydų bendruomenė – atmenama ir gerbiama // Šviesa.- 2017, rugs. 6, 

p.  

   Konferencija „Jurbarko žydų diaspora ir gyvenimas štetle“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

Renginys skirtas, Europos žydų kultūros dienoms. 
 

70. Pažereckienė J.  Europos žydų kultūros dienos Jurbarke: dėmesys bendruomenei ir seno-

sioms kapinėms // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 8, p. 8. 

   Rugs. 3 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko pažintinis seminaras „Jurbarko žydų gyve-

nimas ir diaspora štetle“.  
 

71. Maziliauskienė L. Pradinukai prieš komiksus // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5. 

   Rugs. 6 d. Jurbarko viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje svečiavosi rašytoja, 

iliustratorė Ūla Šimulynaitė. Susitikimo dalyviai piešė komiksus apie Jurbarko miesto įsikū-

rimą. 
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72. Karopčikienė D. Startas – raštingumo savaitė // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5. 

   Apie renginius, skirtus Tarptautinei raštingumo dienai Skirsnemunės bibliotekoje. 
 

73. Karopčikienė D. Pirmadienių pasakos Veliuonoje // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 5. 

   Rašytoja, Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė du kartus per mėnesį tampa Pasakų 

bobute ir lanko Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinukų grupes. 
 

74. Užkuraitienė V. Spalvos ir džiaugsmas liejosi per kraštus // Šviesa.- 2017, rugs. 20, p. 6. 

   Baltraitiškės kaimo bibliotekoje visą vasarą netilo vaikų balsai. Buvo bandoma įvairi pieši-

mo technika, skaitomos knygelės. 
 

75. Skaitymo iššūkis baigėsi – apdovanoti nugalėtojai // Mūsų laikas.- 2017, rugs. 29, p. 10. 

 

SPALIS 

 

76. Karopčikienė  D. Veliuonos novelės vakaras – tradiciškas  ir su Cvirka // Šviesa.- 2017, spal. 

4, p. 3. 
 

77. Stanaitienė J. Vasaros skaitymo iššūkis – įveiktas // Šviesa.- 2017, spal. 4, p. 4. 

   „Vasaros skaitymo iššūkio“ baigiamoji šventė Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bib-

liotekoje. 
 

78. Juškaitienė L. Veliuonos novelės premijos renginyje – P. Cvirkos reabilitacija // Mūsų 

laikas.- 2017, spal. 6, p. 9 

   Apie Novelės vakarą Veliuonoje. 
 

79. Korsakaitė J. Antroji Kuturių kaimo dukros poezijos knyga // Mūsų laikas.- 2017, spal. 13, 

p. 10. 

   Viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji buvusios mokytojos Zitos Kairiūkštienės poezijos 

knyga „Niekad nepamiršiu“. 
 

80. Šalnaitienė R. Piešė „Labas!” // Šviesa.- 2017, spal. 18, p. 5. 

   Raudonės pagrindinės mokyklos pradinukai su savo mokytojomis Europos kalbų dieną, 

miestelio bibliotekoje, susitiko su viešnia Rauni iš Suomijos,vaikai piešė plakatus. 
 

81. Lukošienė L. Bibliotekos jubiliejus: daug renginių ir staigmenų // Šviesa.- 2017, spal. 18, p. 

8. 

   Apie  renginius, skirtus bibliotekos 80-mečiui. 
 

82. Pažereckienė J. Nuo dviejų kambarėlių iki prabangių rūmų / Viešosios bibliotekos archyvo 

nuotr. – Iliustr. // Mūsų laikas. –2017, spal. 20, p. 8-9. 

   Jurbarko rajono viešoji biblioteka švenčia 80-ies metų įsikūrimo jubiliejų. Apie biblioteką 

pasakoja ilgametė buvusi bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė ir dabar laikinai einanti 

šias pareigas Lina Lukošienė. 
 

83. Lukošiūtė L. Kraštiečio prof. dr. Sauliaus Kanišausko knyga „Atsibusk, Kalistratai“ – Jur-

barko gyvenimo epopėja // http://www.jurbarkas.lt/index.php?-398200494 / Publikuota 2017-

10-24 

   Spal. 23 d. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta filosofo, rašytojo, kraštiečio, kilusio iš 

Raudonėnų, prof. dr. Sauliaus Kanišausko knyga „Atsibusk, Kalistratai“.  
 

84. Biblioteka sukvietė į nepaprastą ekspediciją / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas. – 

2017, spal. 27, p. 16. 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-398200494
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   Kraštietis, žurnalistas Rimas Bružas Viešojoje bibliotekoje jurbarkiečiams pristatė paties 

sukurtą dokumentinį filmą "Karo laivas "Prezidentas Smetona".  
 

85. Verslininkų dovana jurbarkiečiams / "Mūsų laiko" inf. – Iliustr. // Mūsų laikas. – 2017, spal. 

27, p. 9. 

   Spal. 25 d. Viešojoje bibliotekoje vyko „Marlene Dietrich vakaras“  su Šiaulių dramos teat-

ro aktore Nomeda Bėčiūte. Tai bibliotekos 80-ies metų jubiliejui skirtas renginys, kurį biblio-

tekininkėms padovanojo Jurbarko krašto verslininkų sąjunga. 
 

86. Lukošiūtė L. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka paminėjo veiklos 80-metį // 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?353305171 / Publikuota 2017-10-27. 

 

LAPKRITIS 

 

87. Karopčikienė D. Veliuonos novelės vakaras – tradiciškas ir su Cvirka // Tarp knygų.- 2017, 

nr. 11, p. 39. 
 

88. Bibliotekoje atidaryta Žymių kraštiečių alėja / „Mūsų laiko“ inf. //Mūsų laikas.- 2017, lapkr. 

8, p. 8. 
 

89. Karopčikienė D. Biblioteka: nuo knygų šnaresio iki kultūros šėlsmo / Turinys: Šiuolaikinė - 

kitokia; Per istorijos puslapius; Knygų žmonės. // Šviesa. –2017, lapkr. 8, p. 3. 

   Jurbarko viešoji biblioteka minėjo 80-metį. Skaitytojams visą savaitę kasdien dovanojo po 

renginį. 
 

90. Kazikaitienė I. Jubiliejinė popietė knygos bičiuliams // Šviesa.- 2017, lapkr. 8, p. 5. 

   Smalininkų bibliotekininkės pažymėjo Smalininkų bibliotekos įkūrimo 70-metį. 
 

91. Diena, kai bibliotekoje karaliauja ne knygos, o pyragai / "Mūsų laikas" inf. – Iliustr. // Mūsų 

laikas.- 2017, lapkr. 10, p. 13. 

   Jau trečius metus iš eilės Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungia prie 

TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamo projekto "Išsipildymo akcijos" iniciatyvos "Py-

ragų diena". 
 

92. Puzinienė V.  Susitikimai // Mūsų laikas.- 2017, lapkr. 10, p. 10. 

   Apie Klausučių bendruomenės gyventojams surengtą literatūrinę-muzikinę popietę „Susiti-

kimai“. 
 

93. Lukošiūtė  L. Bibliotekos 80-mečiui - renginių savaitė // XXI amžius.- 2017, lapkr. 17, p. 12. 

   Apie renginius, skirtus Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jubiliejui; biblio-

tekos bendruomenę sveikino Seimo narys R. Juška. 
 

94. Fondas vaikus skatina skaityti, rašytojus kurti / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2017, lapkr. 18, 

p. 5. 

   Lapkr. 10 d. fondas „Švieskime vaikus“ visoms bibliotekoms  įteikė po dovaną –„Vaikų bib-

liotekėlę“ 

 

GRUODIS  

 

95. Lukonienė K. Bibliotekininkės kepė pyragus // Tarp knygų.- 2017, nr. 12, p. 38. 

   Apie pyragų dieną Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

96. Lukošiūtė L. Jaunimo metų finale išdalinti apdovanojimai // 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-872647404 / Publikuota 2017-12-01. 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?353305171
http://www.jurbarkas.lt/index.php?-872647404
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   Padėkos žodžiai renginyje skirti ir jaunimo partneriams – Jurbarko r. sav. viešajai biblio-

tekai ir jos kolektyvui, Vadžgirio bibliotekos sielai Erikai Žievienei ir Kauno apygardos pro-

bacijos tarnybos Jurbarko skyr. inspektorei Ingai Molevaitei. 
 

97. Knygiai // Šviesa.- 2017, gruod. 9, p. 1 

   Apie  Jurbarko viešosios bibliotekos Knygių klubo išvyką į Gelgaudiškio dvarą (Šakių r.). 
 

98. Stanaitienė J. Kultūra, menas ir verslas – vieno medžio šakos // Šviesa.- 2017, gruod. 13, p. 

5. 
   Apie „Knygų Kalėdos“ renginį Viešojoje bibliotekoje. 

 

BALTICUM TELEVIZIJA  

„JURBARKO ŽINIOS“ 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=E zsIqot_9ok / Jurbarko žinios.- 2017-05-04.  
   Bibliotekos savaitę vainikavo geriausios praėjusių metų bibliotekininkės paskelbimas ir apdo-

vanojimas. 
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=xTCQMKHKfo0  / Jurbarko žinios.- 2017-10-18.  
   Viešoji biblioteka šiemet mini savo veiklos Jurbarke 80 metų sukaktį ir kviečia į renginių ,skirtų 

šiai datai paminėti, maratoną. 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=QQsNq7W3jSw / Jurbarko žinios.- 2017-11-03.  
   Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka visą savaitę šventė savo veiklos 80 metų sukaktį. Bibliotekoje 

atidaryta Kraštiečių alėja. 
 

4. https://www.youtube.com/watch?v=QreMgK_ekUM /Jurbarko žinios / 2017-11-06.  
   Šiandien visoje Lietuvoje minima "Pyragų diena". Viešojoje bibliotekoje ši akcija tapo jau 

tradicine. 
 

5. https://www.youtube.com/watch?v=tpFcALreTUM / Jurbarko žinios.- 2017-12-06.        
   Bibliotekoje prasidėjo Knygų kalėdos. 

 

6. https://www.youtube.com/watch?v=aZJYdvE0UKE  / Jurbarko žinios.- 2017-04-12. 
   Velykinių kiaušinių marginimo paslaptimis dalinosi Viešosios bibliotekos darbuotojos Rasa 

Miliūnienė ir Lina Maziliauskienė. 
 

7. https://www.youtube.com/watch?v=zr4JppX6G78 / Jurbarko žinios.- 2017-07-28.  
   Literatui Valentinui Čyžui sukako 70 metų. Jubiliejinis renginys literatui surengtas Viešojoje 

bibliotekoje. 
 

8. https://www.youtube.com/watch?v=bIkrxVL0uLU / Jurbarko žinios.- 2017-08-28.        
    Reformacijos 500 metų sukaktis.  Jurbarko bibliotekoje surengta konferencija, Krašto muziejuje 

atidaryta paroda ir įvyko koncertas evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

 

9. https://www.youtube.com/watch?v=hHA2kwe_aVg / Jurbarko žinios.- 2017-12-18.  
   Viešojoje bibliotekoje viešėjęs politologas Vytautas Dumbliauskas su jurbarkiečiais diskutavo apie 

politikų klases. 
 

10. https://www.youtube.com/watch?v=UgMRG2sAXb0 / Jurbarko žinios.- 2017 02 20. 
   Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus dailės studijos menininkės kviečia į jų naują 

parodą. Paroda atidaryta Viešojoje bibliotekoje. 
 

11. https://www.youtube.com/watch?v=I6chRmK_Vik / Jurbarko žinios / 2017 02 17.  

https://www.youtube.com/watch?v=E%20zsIqot_9ok
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=xTCQMKHKfo0
https://www.youtube.com/watch?v=QQsNq7W3jSw
https://www.youtube.com/watch?v=QreMgK_ekUM
https://www.youtube.com/watch?v=tpFcALreTUM
https://www.youtube.com/watch?v=aZJYdvE0UKE
https://www.youtube.com/watch?v=zr4JppX6G78
https://www.youtube.com/watch?v=bIkrxVL0uLU
https://www.youtube.com/watch?v=hHA2kwe_aVg
https://www.youtube.com/watch?v=UgMRG2sAXb0
https://www.youtube.com/watch?v=I6chRmK_Vik
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   Nuo noro sėsti už vairo apsvaigus vairuotojų neatbaido nei naujos bausmės, nei avarijos. Girtas 

vairuotojas atsitrenkė į Viešosios bibliotekos pastatą. 
 

12. https://www.youtube.com/watch?v=Wd831bx_khQ / Jurbarko žinios.- 2017-02-15.  
   Vas. 14 - aja, Meilės dieną, viešojoje bibliotekoje surengtas poezijos ir dainų vakaras. 
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=8JC2jiX4yu4 / Jurbarko žinios.- 2017-02-24.  
   Daugiau nei dvidešimt jurbarkiečių rašė, jubiliejinį Nacionalinį diktantą Jurbarko r. sav. Viešojoje 

bibliotekoje. 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=vr-gmf4E5uA / Jurbarko žinios.- 2017-07-10.  
   Jurbarko viešojoje bibliotekoje galima pamatyti pirmąją pasaulyje meno instaliaciją, grojančią 

šalies himną - "Tautišką giesmę". 
 

15. https://www.youtube.com/watch?v=qvfBr2_HXe4 / Jurbarko žinios.- 2017-07-05.  
   Jaunieji architektai Viešojoje bibliotekoje pristatė savo vizijas Jurbarko miestui. 
 

16. https://www.youtube.com/watch?v=JRs70MQ3pXk / Jurbarko žinios.- 2017-08-18. 
   Prie Sinagogos memorialo statybos kviečiami prisidėti ir jurbarkiečiai. Sinagogos memorialas 

eksponuojamas Viešojoje bibliotekoje. 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=05q8oXdeJg4 / Jurbarko žinios.- 2017-10-23. 
   Žurnalistas Rimas Bružas apie filmą Karo laivas "Prezidentas Smetona". Filmas buvo 

demonstruojamas Viešojoje bibliotekoje. 
 

18. https://www.youtube.com/watch?v=7yy799vdjDw / Jurbarko žinios.- 2017 10 25.  
   Viešojoje bibliotekoje vaikams surengta viktorina apie gyvūnus. 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=ZHN-8xipMQE / Jurbarko žinios.- 2017-10-20. 
   Jurbarko r. viešojoje bibliotekoje vyko Žemaitijos Etninės kultūros globos tarybos posėdis. 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=EXWaowtkXk0 / Jurbarko žinios.- 2017-09-08.  
   Jurbarke pirmą kartą paminėta Europos žydų kultūros diena. 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=uRsSh2FVJRA / Jurbarko žinios.-  2017-09-25. 
   Išrinkti ir apdovanoti akcijos "Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyviai. 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=5RZ07l7dXBY / Jurbarko žinios.- 2017-05-17. 
   Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojama svečio iš Kaliningrado tapybos darbų paroda. 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=IW-dyDAALlM / Jurbarko žinios.- 2017-06-16. 
    Į užtarnautą poilsį išlydėta Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė 

Masiulienė. 
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=i6kGk0-OFEQ / Jurbarko žinios.- 2017-04-26.  
   Aktyvus Jurbarko rajono jaunimas klausėsi paskaitos apie tinginystę. Tinklaraštininkas Danielius 

Goriunovas. 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=SCM3LewGiLc / Jurbarko žinios.- 2017 01 25.  
   Rajono bibliotekos ir švietimo ugdymo įstaigos iš labdaros ir paramos fondo " Švieskime vaikus" 

sulaukė dovanų - naujų vaikiškų knygų. 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=Uo9TAME5uPA / Jurbarko žinios.- 2017-03-24. 
    Bibliotekoje atidaryta Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dailės mokytojo paveikslų paroda. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wd831bx_khQ
https://www.youtube.com/watch?v=8JC2jiX4yu4
https://www.youtube.com/watch?v=vr-gmf4E5uA
https://www.youtube.com/watch?v=qvfBr2_HXe4
https://www.youtube.com/watch?v=JRs70MQ3pXk
https://www.youtube.com/watch?v=05q8oXdeJg4
https://www.youtube.com/watch?v=7yy799vdjDw
https://www.youtube.com/watch?v=ZHN-8xipMQE
https://www.youtube.com/watch?v=EXWaowtkXk0
https://www.youtube.com/watch?v=uRsSh2FVJRA
https://www.youtube.com/watch?v=5RZ07l7dXBY
https://www.youtube.com/watch?v=IW-dyDAALlM
https://www.youtube.com/watch?v=i6kGk0-OFEQ
https://www.youtube.com/watch?v=SCM3LewGiLc
https://www.youtube.com/watch?v=Uo9TAME5uPA
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Parengė direktorė Rasida Kalinauskienė, tel. (8 447) 72 519, el. p. direktorius@jurbarko-rvb.lt 


