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BENDROJI DALIS 

 

    Darbingi, naujos veiklos ir pokyčių pilni – tokie Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje buvo 2019-ieji. Šie metai itin išsiskyrė renginių, akcijų ir inovatyvių veiklų gausa, jų 

įvairove. Pastaraisiais metais ypatingą aktualumą įgavo viešoji kultūrinė veikla, kuri yra labiausiai 

matoma gyventojų bei vertinama steigėjų ir politikų. Ji tradiciškai buvo orientuota į edukacinio po-

būdžio projektus, susijusius su knyga, spauda, skaitymu, laisvalaikiu, bet kartu buvo ir inovatyvi. 

2019 m. rajono bibliotekose įvyko 1 290 renginių. 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius 

Iš viso – 25: 

 Viešoji biblioteka – 1 

 miestų filialų – 1 (Smalininkų m.) 

 kaimo filialų – 23: iš jų jungtinę veiklą vykdančių (sujungtų su mokyklų bibliotekomis) – 2 

(Skirsnemunės fil., Seredžiaus fil.) 

Nestacionarinis aptarnavimas 

Bibliotekininkams padeda savanoriai knygnešiai, kurie pasirūpina, kad knygos ir kiti leidi-

niai pasiektų ir atokiausių kaimų ir vienkiemių gyventojus. 2019 m. bibliotekininkų talkininkų su-

mažėjo – buvo 224 (2018 m. – 250). 

Jurbarko rajone nuo 2019 m. vasaros įgyvendinama naujovė – pradėjo veikti „Ratuota bib-

lioteka“. Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė vietos veiklos grupei „Nemu-

nas“ pateikė projektą „Ratuota biblioteka“. Jis skirtas atokių gyvenviečių, kuriose nėra bibliotekų, 

kultūrinės atskirties mažinimui. Projektui buvo skirtas finansavimas, ir į keturis kaimus (Paskynai, 

Pavidaujys, Rutkiškiai, Vertimai) pritaikytu autobusu reguliariai vyksta E. Žievienė ir bent vienas 

viešosios bibliotekos specialistas. Skaitytojams ne tik atvežamos knygos bei periodiniai leidiniai, 

bet susirinkusiems gyventojams ruošiama edukacija, kaskart vis kitokia. Jų būta pačių įvairiausių: 

gamintos lauko šaškės ir vyko jų turnyras, buvo liejamos akvarelės, tapoma ebru technika, gamina-

mos šventinės dekoracijos ir dovanėlės, amato paslapčių mokė floristė.  

Žmonėms ši paslauga labai patinka – ir edukacijose dalyvauja, ir knygų pasirenka, o ir pa-

bendrauti susitikus smagu. 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Kauno filialo Jurbarko paslaugų punkto kilnojamo-

ji bibliotekėlė bibliotekėlė  naujų knygų 2019 m. gavo tris kartus – vienąkart paštu, vieną nedidelę 

siuntą parvežė skaitytojas V. Čyžas ir vieną pasiėmė Griškabūdyje. Gauta 170 vnt. 161 pavadinimo 

knygų (2018 m. – 71 knyga), iš jų 11 Brailio raštu (8 pavadinimų). Dauguma gautų knygų yra gro-

žinės, 10 mokslo populiariosios literatūros ir 27 žurnalai. Gautos kelios knygelės su paveikslėliais. 

LAB Kauno filialui grąžinta knygų taip pat tris kartus, viso 153 vnt. 141 pavadinimo 

knygų. Iš jų Brailio raštu – septynios dviejų pavadinimų knygos. 

 

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Duomenys 
1. Vartotojų (skaitytojų) iš viso 13 

1.1 Iš jų perregistruoti( skaitė ir pernai) 7 
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1.2 Naujai užregistruoti (šiais metais) 6 

1.5 Skaitytojai namudininkai (knygos į namus) 4 

1.6 Suteikta paslaugų (kiek kartų nunešta knygų) skaičius 26 

1.7 Skaito Brailio raštu 1 

1.8 Moka Brailio raštą 3 

1.9 Skaito garsines knygas 13 

1.10 Skaito garsinius žurnalus 7 

2.  Apsilankymų iš viso 74 

3. Dokumentų (knygų) išdavimas iš viso: 910 

3.1 Brailio 11 

3.2 Garsinių CD 899 

3.3 Garsinių žurnalų CD 89 

3.6 Išduota pavadinimais iš viso 853 

3.7 Garsinių knygų pavadinimų 849 

3.8 Brailio knygų pavadinimų 4 

4. LASS narių skaičius filiale 31 

 

Kurį laiką LAB skaitytojų mažėjo, bet 2019 m. jų padaugėjo beveik dvigubai – 13 

(2018 m. – 7). Vis dažniau ateina žmonės, neturintys neįgalumo pažymėjimo, bet nebegalintys skai-

tyti. Jie gali užsiregistruoti LAB, pristatę nustatytos formos gydytojo rekomendaciją. Kaip jau mi-

nėta aukščiau, LAB skaitytojams reikia daugiau dėmesio nei kitiems. Jiems reikia parinkti arba pa-

dėti pasirinkti knygas, su jais reikia ilgiau pasikalbėti, o kai kada suteikti ir kitokių paslaugų – užra-

šyti voką, kompiuteriu surinkti tekstą ir pan. Dažniausias bibliotekos skaitytojas – literatas Valenti-

nas Čyžas, tik nuo lapkričio mėnesio, pablogėjus sveikatai, pats nebeateina. 

Brailio raštu skaito tik viena skaitytoja. Ji pati bibliotekoje apsilanko vieną – du kartus 

per metus, nes turi ir judėjimo negalią, nevaikšto, knygas jai neša socialinė darbuotoja. Jau ne vie-

nerius metus ši skaitytoja yra rekordininkė pagal perskaitytų knygų skaičių. Be to, ji dar skaito ir 

virtualioje LAB bibliotekoje ELVIS. Dauguma skaito grožinę literatūrą, vyrai mėgsta žurnalus 

„GEO“, „Iliustruotasis mokslas“, „Iliustruotoji istorija“, naujai atsiradusį „A-ZET“. 

LAB punkto skaitytojams per metus išduota 910 knygų, iš jų 899 garsinių ir 11 Brailio 

raštu. Iš viso 853 pavadinimų, iš jų 4 – Brailio knygų. 

Jau kelinti metai LASS Jurbarko skyriaus ataskaitinis susirinkimas vyksta biblioteko-

je. Vyresnioji bibliotekininkė kraštotyrai J. Korsakaitė pirmininkei D. Šimkutei padeda jį organi-

zuoti.  Bibliotekininkė su LASS nariais bendrauja ir laisvalaikiu: lydi į išvykas, fotografuoja. 2019 

m. tokių išvykų buvo net penkios: Aklųjų maldos diena Kaišiadoryse, ekskursija Panemune, baletas 

„Graikas Zorba“ Klaipėdoje, miuziklas „Lituanica“ Kaune, šviesų festivalis Pakruojo dvare. 

Kai kraštotyros skaitykloje lankosi ekskursijos, ypač vaikai, jiems visada parodoma 

Brailio rašto abėcėlė, knygos Brailio raštu ir palyginimui – tokia pat įprasta knyga. Tai visada pada-

ro įspūdį. Kadangi keliskart per metus būdavo daromos Brailio rašto edukacijos, J. Korsakaitė para-

šė dvi paraiškas „Kultūros paso“ programai „Nematau, bet nesiskiriu“. Abi buvo patvirtintos.  

Su šia programa lapkričio 22 d. buvo išvyka į Šakių rajono Griškabūdžio gimnaziją, 

kur edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo net 120 vaikų. J. Korsakaitei padėjo bibliotekininkė V. 

Petrauskienė,  LASS Jurbarko skyriaus pirmininkė D. Šimkutė, LAB Kauno filialo darbuotoja S. 

Grabauskienė, kuri atvežė iliustruotų Brailio knygelių parodą ir pasakojo apie Brailio raštą. J. Kor-

sakaitė kalbėjo apie patyčias ir mokė mašinėle pasirašyti savo vardą Brailio raštu, D. Šimkutė de-

monstravo akliesiems skirtas pagalbines priemones, o V. Petrauskienė siūlė pasijusti neregiu ir už-

rištomis akimis atlikti įvairias užduotis. 

Dar dvi edukacijos buvo surengtos bibliotekoje. 
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Rajono bibliotekos 2019 m. aptarnavo 125 neįgaliuosius ir 707 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, vyriausiasis buhalteris, pastato administra-

torius.  

Skaitytojų skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 5 etatai, vyresnysis bibliografas – 1 eta-

tas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius. 

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

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

Ūkio skyrius: ūkio skyriaus vedėjas, vairuotojas, darbininkas – 0,5 etato, kiemsargis, valytojai – 3 

etatai. 

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

Kaimo filalai (23): vyresn. bibliotekininkai – 17,75 etato, valytojai – 3,75 etato. 

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

 

Viešosios bibliotekos struktūros schema 
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II. FONDO BŪKLĖ  

 

Fondo formavimas 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2019 metais Jurbarko rajono savivaldybės 

viešajai bibliotekai iš valstybės biudžeto skyrė 22 063 Eur naujiems dokumentams įsigyti. Jurbarko 

rajono savivaldybė periodinių leidinių įsigijimui skyrė 15 000 Eur bei 1 000 Eur knygoms. 

Iš viso bibliotekos fonduose 2020 m. sausio 1 d. yra 212104 fiz. vnt. 50966 pav. do-

kumentų, iš jų inventorinti dokumentai sudaro 84,7 %. Pagal dokumentų rūšis fondą sudaro (fiz. 

vnt.): knygos ir serialiniai leidiniai – 211067,  garsiniai – regimieji – 795 , natos – 116 , kiti skait-

meniniai dokumentai fizinėse laikmenose – 83, duomenų bazės fizinėse laikmenose – 2; kartografi-

niai – 20, vaizdiniai – 6, rankraščiai – 15. Didžiausią fondo dalį sudaro dokumentai lietuvių kalba, t. 

y. 203838 fiz. vnt. (96 %), anglų k. – 1235 (0,5 %), rusų k. – 5869 (3 %), vokiečių k. – 862 (0,4 %), 

kitomis kalbomis – 300 (0,1 %).  

2019 metais buvo atlikti Kartupių, Lybiškių ir Seredžiaus filialų dokumentų fondų pa-

tikrinimai. Surekatalogavus Kartupių ir Lybiškių dokumentų fondus, buvo užbaigti viso rajono bib-

liotekų fondo rekatalogavimo darbai. 

 

Diagrama Nr. 1 

 
 

Fondo būklė 

     Lentelė Nr. 1 
Fondas Fondo dy-

dis 2019 m. 
pradžioje 
(fiz. vnt.) 

Gauta 2019 
m.  

(fiz. vnt.) 

Gauta 
pav. 

Nurašyta 
2019 m. 
(fiz. vnt.) 

Nurašyta 
pav. 

Fondo 
dydis 2020 
m. pra-
džioje (fiz. 
vnt.) 

Pavadi-
nimai 

Skir-
tumas 
(fiz. 
vnt.) 

Viešoji biblio-
teka 

59918 2979 1782 3256 1295 59641 41908 -277 

Smalininkų m.  15628 550 204 2317 1431 13861 9324 -1767 
Kaimo filialai 143526 10991 1213 15915 419 138602 18888 -4924 

Iš viso: 219072 14520 1937 21488 1169 212104 50966 -6968 

 

 

Fonde yra grožinės ir šakinės literatūros 

Lentelė Nr. 2 
Fondas Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 
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Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. Fiz. vnt. Proc. 

Viešoji biblioteka 27548 46,0 26888 45,1 32370 54,0 32753 54,9 

Smalininkų m.  8476 54,2 7731 55,8 7152 45,8 6130 44,2 

Kaimo filialai 96350 67,1 92182 66,5 47176 32,9 46420 33,5 

Iš viso : 132374 60,4 126801 59,8 86698 39,6 85303 40,2 

 

Grožinės ir šakinės literatūros santykis išliko stabilus, didžiąją dalį fondo, t. y. 59,8 % 

sudaro grožinė literatūra. 

 

Fonde yra periodinių leidinių 

                                                                                                                                           Lentelė Nr. 3 
Fondas 2018 m. 2019 m. 

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

Viešoji biblioteka 10716 17,9 10854 18,2 

Smalininkų m.  1605 10,3 1650 11,9 

Kaimo filialai 22658 15,8 24245 17,5 

Iš viso: 34979 16,0 36779 17,3 

 

Periodiniai leidiniai sudaro 17,3 % visos fondo sudėties. 

Aprūpinimas dokumentais 

 

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

                                                                                                                        Lentelė Nr. 4 
Fondas 2018 m. 2019 m. 

Viešoji biblioteka  5,5 5,6 

Smalininkų m.  12,2 11,2 

Kaimo filialai 9,6 9,7 

Iš viso: 8,1 8,1 

 

Vienam gyventojui tenka vidutiniškai  0,55 fiz. vnt. naujų dokumentų. 

                                                                                                                         Lentelė Nr. 5 
Fondas 2018 m. 2019 m. 

Viešoji biblioteka  0,26 0,28 

Smalininkų m.  0,56 0,45 

Kaimo filialai 0,79 0,77 

Iš viso: 0,57 0,55 

 

Vienam vartotojui tenka 34 fiz. vnt. fonde esančių dokumentų. 

                                                                                                                        Lentelė Nr. 6 
Fondas 2018 m. 2019 m.  

Viešoji biblioteka  25,9 25,8 

Smalininkų m.  36,5 42,8 

Kaimo filialai 35,3 38,6 

Iš viso: 32,2 34 
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Vienam vartotojui tenka  2,33 fiz. vnt. naujų dokumentų. 

                                                                                                                        Lentelė Nr. 7 
Fondas 2018 m. 2019 m.  

Viešoji biblioteka  1,24 1,29 

Smalininkų m.  1,67 1,7 

Kaimo filialai 2,92 3,06 

Iš viso: 2,27 2,33 

 

Dokumentų gavimas 

Iš viso biblioteka 2019 metais gavo 14 520 fiz. vnt. 3635 pavadinimų dokumentų 

(naujų  – 1937) Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 478 fiz. vnt.  

 

                                                                                   Diagrama Nr. 2 

 
 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Jurbarko rajono savivaldybės viešajai 

bibliotekai naujiems dokumentams įsigyti 2019 m. skyrė 22 063 eurus, t. y. 253 eurais mažiau negu 

2018 m. (2018 m. – 22 316 eurų). Už šias lėšas buvo nupirkti 2722 fiz. vnt. (1125 pav.) dokumentų. 

Vidutiniškai vienos knygos kaina 8 eurai 11 ct.  

Knygos buvo perkamos naudojantis Centrine viešųjų pirkimų  informacine sistema – 

CVP IS apklausos būdu renkantis mažiausią tiekėjo pasiūlytą kainą. Bibliotekos fondai naujais do-

kumentais pildomi remiantis kiekvieną savaitę leidžiama „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidi-

nius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“, leidyklų atsiunčiamais naujų knygų sąrašais bei kitais in-

formacijos šaltiniais. 

Pagrindiniai tiekėjai:   

■ UAB „Alma littera sprendimai“  – 638 fiz. vnt. (6208,04 Eur); 

■ UAB „Patogu pirkti“ – 151 fiz. vnt. (1258,72 Eur); 

■ UAB „Baltų lankų leidyba“ – 210 fiz. vnt. (1878,67 Eur); 

■ UAB „Jotema“ –  140 fiz. vnt. (1 080,36 Eur); 

■ UAB „Nieko rimto“ – 133 fiz. vnt. (629,21 Eur); 

■ UAB „Svajonių knygos“  – 268 fiz. vnt. (1421,61 Eur) 

■ UAB „Tyto alba“ – 204 fiz. vnt. (1 753,84 Eur) 

■ UAB „BALTO trader“ – 306 fiz. vnt. (2 402,58 eur) 

■ VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 139 fiz. vnt. (1220,25 Eur) 

■ K. Mickevičiaus leidykla „Briedis“ – 90 fiz. vnt. (832,01 Eur) 

■ UAB „Vagos prekyba“ – 315 fiz. vnt. (2 499,69 Eur) 

■ UAB „Sofoklis“ – 85 fiz. vnt. (702,40 Eur) 
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■ UAB „PL TRYS NYKŠTUKAI“ – 29 fiz. vnt. (71,62 Eur) 

■ VšĮ „Terra Publica“ – 14 fiz. vnt. (104,00 Eur) 

 

Jurbarko rajono savivaldybė knygoms įsigyti skyrė 1000 eurų. Už šias lėšas buvo 

nupirktos 128 knygos. 2019 m. įsigytos šios kraštiečių išleistos knygos:  V. Kutkevičiaus „Aukšta-

ūgis ir vedęs gražuolę“ (10 fiz. vnt.)  ir S. Arbačiausko „Lyg širdies daina“ (20 fiz. vnt.). Taip pat 

knygos pirktos iš šių tiekėjų: UAB „Lafanta“, R. Kriūno individualios įmonės „Verba vera“, VšĮ 

Muzikos fiesta, UAB „Baltų lankų“ leidyba ir UAB „AL sprendimai“.  

Dovanos. 2019 metais skaitytojai bibliotekai padovanojo 1935 fiz. vnt. knygų. Vyk-

dome griežtą atranką, todėl į fondus patenka tik naujos arba senesnės, tačiau aktualios, geros būklės 

knygos. Šiemet akcijos „Knygų Kalėdos“ metu bibliotekai ir jos filialams buvo padovanotos 555 

knygos.  

Knygos dovanojamos ištisus metus tiek privačių asmenų, knygų autorių, leidyklų ar 

kitų institucijų. Malonios staigmenos sulaukėme iš rašytojo Vytauto Račicko, kuris pats savo trans-

portu atvežė ir padovanojo 130 naujų vaikiškų knygelių, papildžiusių ne tik viešosios bibliotekos 

Vaikų literatūros skyrių, bet visus kaimo filialus. Taip pat knygas dovanojo europarlamentarė Lai-

ma Andrikienė (13 kn.), Švedijos ambasada (3 kn.), leidykla Naujoji Romuva (22 kn.), Kazickų 

šeimos fondas (28 kn.). 

Paramos būdu 2019 metais buvo gautos 832 knygos. Jau kelinti metai iš eilės labda-

ros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ suteikia paramą knygomis. Šiais metais bibliotekos ir jos 

filialų fondai pasipildė 648 vaikiškomis knygelėmis už 557,28 eurus. 2019 metais net trys šio para-

mos fondo knygelės pateko į Metų knygos penketuko rinkimus vaikų literatūros kategorijoje: 

„Strykt pastrykt!“(aut. P. Norvila), „Stebuklingi senelio batai“ (aut. I. Zarambaitė), „Lietus ir ska-

fandras“ (aut. D. Zavedskaitė).   

UAB „DOMINICUS LITUANUS“ suteikė paramą 144 knygomis už 286,36 eurus, o   

VšĮ „Gelmės“ 40 knygų už 110 eurų. Leidykla suteikė galimybę išsirinkti iš pateikto knygų sąrašo, 

tad pasirinktos tos knygos, kurių biblioteka neturėjo. 

Lietuvos kultūros tarybos platinami leidiniai. Iš viso biblioteka gavo 272 fiz. vnt. 

271 pav. dokumentų: knygos – 255, garsiniai ir kompiuteriniai – 13, natos – 2, tęstiniai– 3. 

 

 

Gauta grožinės literatūros 

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 8 
Fondas 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1120 870 1151 893 +31 +23 

Smalininkų m. 258 198 219 151 -39 -47 

Kaimo filialai 4242 979 4221 869 -21 -110 

Iš viso: 5620 1083 5591 1067 -29 -16 

 

Gauta šakinės  literatūros 

                                                                                                                                        Lentelė Nr. 9 
Fondas 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1744 695 1828 795 +84 +100 

Smalininkų m. 456 84 331 53 -125 -31 

Kaimo filialai 7645 490 6770 344 -875 -146 

Iš viso: 9845 851 8929 870 -916 +19 
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Per metus gauta prenumeruojamų periodinių leidinių 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 10 

Fondas 2018 m. 2019 m. 

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

Viešoji biblioteka          758 66 546 53 

Smalininkų m.  358 20 263 15 

 Kaimo filialai        5630 62 5330 47 

Iš viso: 6746 78 6356 63 

 

2019 metais Jurbarko rajono savivaldybė laikraščių ir žurnalų prenumeratai skyrė     

15 000 eurų. Iš viso buvo užsakyti 9 pav. laikraščiai ir 54 pav. žurnalai, o kaimo filialai gavo 6 pav. 

laikraščius ir 41 pav. žurnalus. Visiems filialams pratęsta rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų 

laikas“ prenumerata. Periodinių leidinių prenumerata buvo vykdoma per šiuos spaudos platintojus: 

AB „Lietuvos paštas“, ,, UAB „Lietuvos rytas“ bei www.prenumerata.lt .  

 

Per metus gauta periodinių leidinių 
                                                                                                                             Lentelė Nr. 11 

Fondas 2018 m. 2019 m. 

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

Viešoji biblioteka          1050 132 1071 113 

Smalininkų m. 413 21 326 27 

 Kaimo filialai          6679 98 6356 97 

Iš viso: 8141 140 7753 122 

 

Periodiniai leidiniai sudarė 53,4 % visos 2019 metų gauties. Spaudos, radijo ir televi-

zijos rėmimo fondas  Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams skyrė 76 pav. periodinių leidinių, 

iš jų 7 pav. laikraščius ir 69 pav. žurnalus. Per metus buvo gauta 1397 fiz. vnt. nemokamų periodi-

nių leidinių. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti (EUR) 

                                                                                                       Lentelė Nr. 12 

 2016 2017 2018 2019 

Kultūros ministerijos 
skirtos lėšos 

0,75 0,78 0,82 0,84 

Savivaldybės skirtos lėšos 0,54 0,60 0,63 0,61 

 Iš viso: 1,29 1,38 1,45 1,45 

 

Dokumentų nurašymas 

2019 metais Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo daugiau nurašyta negu gauta. Di-

džiausias dokumentų skaičius nurašytas kaimo filialuose. Vadovaujantis metų veiklos planu, buvo 

atlikti dviejų filialų t. y. Kartupių ir Lybiškių dokumentų fondų inventorizacijos bei keičiantis dar-

buotojai Seredžiaus filiale. Dėl daug metų netikrintų fondų reikėjo nurašyti susidėvėjusius bei aktu-

alumą praradusius dokumentus. 27,7 % visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. 

2019 m. nurašyta: 

■ Viešoji biblioteka – 3256 fiz. vnt. 1055 pav. (5,5 %); 

http://www.prenumerata.lt/
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■  Smalininkų m. – 2317 fiz. vnt. 1431 pav. (16,7 %); 

■   Kaimo filialai – 15915 fiz. vnt. 419 pav. (11,5 %). 

 

 

Dokumentų nurašymo priežastys: 

■ Susidėvėję ir vartotojų sugadinti – 13533 fiz. vnt.  

■ Praradę aktualumą – 7863 fiz. vnt.  

■ Vartotojų prarasti – 57 fiz. vnt.  

                     ■ Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 35 fiz. vnt. 

 

Rajono bibliotekų fondo apyvarta 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 13 

Fondas Bendroji apyvarta Grožinės literatūros 
apyvarta 

Šakinės literatūros 
apyvarta 

Viešoji biblioteka 0,82 1,06 0,63 

Smalininkų miesto biblioteka 0,51 0,61 0,39 

Kaimo filialai 1,24 0,55 1,40 

Viso: 0,81 0,66 1,03 

 

Viešosios bibliotekos  atsarginis fondas 

2020 m. sausio 1 d. atsarginiame fonde yra 4100 fiz. vnt. dokumentų už 1018,41 Eur.  

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Rajono gyventojų skaičius pagal paskutinius statistikos duomenis dar sumažėjo. Pagrindinė 

priežastis – migracija, bet įtakos turi ir didelis mirštamumas, mažas gimstamumas. 

 

Rajono gyventojų skaičius (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                         Lentelė Nr. 13 
JURBARKO SVB 2017  2018 2019 

Viešoji biblioteka 10 971 10 829 10 714 

Smalininkų m. fil. 1 312 1 285 1 234 

Kaimo fil. 15 392 14 982 14 349 

 Iš viso: 27 675 27 096 26 297 

 

Rajono gyventojų sutelkimo procentas  (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                       Lentelė Nr. 14 
JURBARKO SVB 2017  2018 2019 

Viešoji biblioteka 20,1 21,4 21,6 

Smalininkų m. fil. 20,9 33,3 26,3 

Kaimo fil. 30,2 27,2 27,4 

 Iš viso: 25,8 25,1 25,1 

 

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 

sutelkimo proc. 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
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 Viešoji biblioteka 10 829 10 714 2 313 2316 16,6 21,6 

 Smalininkų m.  1 285 1 234 428 324 24,9 26,3 

        

1. Armeniškiai 432 413 190 170 44 41,2 

2. Baltraitiškė 374 360 190 184 52,1 50,4 

3. Eržvilkas 963 956 250 150 26 15,7 

4. Girdžiai 1030 1 000 200 136 19,4 13,6 

5. Juodaičiai 294 285 142 133 48,3 46,7 

6. Jurbarkai 800 750 135 114 16,9 15,2 

7. Kartupiai 444 442 108 78 24,3 17,6 

8. Klausučiai 1041 1 031 229 196 22 19 

9. Lybiškiai 407 399 154 129 32,4 32,3 

10. Pašaltuonys 342 338 117 118 34,2 34,9 

11. Pauliai    265 248 107 98 40,3 39,5 

12. Pilies I 577 523 167 111 21,7 17,4 

13. Raudonė 846 830 128 161 15,1 19,4 

14. Rotuliai 673 570 135 97 20,1 17 

15. Seredžius 804 700 207 198 25,7 28,3 

16. Skirsnemunė 1614 1 635 445 434 21,9 26,5 

17. Stakiai 200 202 112 110 56 54,5 

18. Šimkaičiai 438 398 190 145 43,4 36,4 

19. Tamošiai 310 310 99 104 31,9 33,5 

20. Vadžgirys 605 597 184 182 30,4 30,5 

21. Veliuona 850 780 290 283 28 34,9 

22. Viešvilė 1038 964 197 173 19 17,9 

23. Žindaičiai    635 618 92 87 14,5 14 

 Kaimo filialuose 14 982 14 349 4 068 3 591 27,2 25 

 Rajone  27 096 26 297 6 809 6 231 27,8 23,7 

  -579 -799 -328 -578 +2 -4,1 

 

Prieinamumo koeficientas 
Vienai kaimo bibliotekai  2016 m. teko 688 gyventojų, 2017 m. teko 669 gyventojai, 2018 

m. – 651, 2019 m. – 624.  

Vartotojų skaičius vienai kaimo bibliotekai kasmet mažėja: 2016 m. – 222, 2017 m. – 202, 

2018 m. – 177, 2019 – 156. 

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 16 
JURBARKO SVB Vidutinis gyventojų skaičius 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius 

vienai bibliotekai 

2018 2019 Skirt. 2018 2019 Skirt. 

Viešoji biblioteka 10 829 10 714 -115 2 313 2316 -3 

Smalininkų m. fil. 1 285 1234 -51 428 324 -104 

Kaimo fil. 651 624 -27 177 156 -21 

Iš viso: 1 084  1 051 -33 272  249 -23 

 

Vartotojų skaičius 

                                                                                                                                       Lentelė Nr. 17 
JURBARKO SVB Vartotojų skaičius 

2018 2019 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 2 313 2 316 -3 

Smalininkų m. fil. 428 324 -104 

Kaimo fil. 4 068 3 591 -477 

Iš viso: 6 809 6 231 -578 
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Daugiausia vartotojų buvo Skirsnemunės filiale – 434 , Veliuonoje – 283, Seredžiuje – 

198; mažiausiai  Kartupiuose – 78, Žindaičiuose – 87, Rotuliuose – 97. Keturiuose filialuose lankėsi 

iki 100 vartotojų, septyniolikoje – nuo 100 iki 200, viename – nuo 200 iki 300, viename – nuo 400 

iki 500. 

 

Vartotojų sudėtis 

Iš 2019 m. rajono bibliotekose užregistruotų 6 231 vartotojų  4 803 buvo suaugusieji (77 

proc.), 1 428 vaikai ir moksleiviai iki 14 metų (23 proc.).  

 

Suaugusiųjų vartotojų sudėtis  

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 18 
 Dar-

bi- 

nin-

kai 

% Tar-

nau 

tojai 

% Ūki

nin

kai, 

vers

li-

nin

kai 

% Pensi 

nin-

kai 

% Be-

dar 

biai 

% Kiti % 10-

12 

kl. 

mo

ksl. 

Stu

d. 

% 

VB 176 9 487 25 40 2,1 254 13 368 19 113 5,8 509 26,1 

Smalininkų 

miesto fil. 

24 7,4 41 12,7 6 1,9 80 24,7 37 11,4 10 3 126 38,9 

Kaimo fil. 477 17,9 367 13,7 151 5,7 703 26,3 439 16,4 199 7,5 334 12,5 

Iš viso: 677 10,9 895 14,4 197 3,2 1037 16,6 844 13,5 718 11,5 942 15,1 

 

Apsilankymų skaičius 

2019 metais lankomumas tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose gerokai su-

mažėjo – visame rajone 22 381 apsilankymas.  

                                                                                                  Lentelė Nr. 19                                                       

 

 

Bibliotekų lankomumas. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                              Lentelė Nr. 20 
Jurbarko SVB 2018 2019 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 22,5 17 -5,5 

Smalininkų m. fil. 25,6 18,3 -7,3 

Kaimo fil. 18,5 19,6 +1,1 

Iš viso 20,3 18,6 -1,7 

 

IŠDUOTIS 

 

           2019 m. rajono bibliotekose buvo išduota 171 950 fiz. vnt. įvairių dokumentų, lyginant 

su 2018 m. – 25 465 fiz. vnt. mažiau. Net perpus mažiau dokumentų buvo išduota Smalininkų mies-

to filiale – biblioteka kėlėsi į kitas patalpas, todėl kurį laiką skaitytojų aptarnavimas buvo nutrūkęs. 

Kita išduoties mažėjimo priežastis – naujų leidinių trūkumas. Pačių populiariausių knygų skaitytojai 

kartais laukia net kelis mėnesius. Nemažai informacijos, kurios anksčiau buvo ieškoma spausdinti-

nėje literatūroje, dabar randama internete. 

JURBARKO SVB Apsilankymų skaičius 

2018 2019 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 52 028 39 441 -12 587 

Smalininkų m. filiale 10 957 5 927 -5 030 

Kaimo filialuose 75 168 70 404 -4 764 

Iš viso 138 153 115 772 -22 381 
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                                                                                                    Lentelė Nr. 21 
Jurbarko SVB Išduota dok. fiz. vnt. 

2018 2019 Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 50 510 49 195 -1 315 

Smalininkų m. filiale 15 615 7 075 -8 540 

Kaimo filialuose 131 290 115 680 -15 610 

Iš viso 197 415 171 950 -25 465 

 

Išduota dokumentų į namus 

Pagrindinė bibliotekų teikiama paslauga – dokumentų išduotis į namus. Iš 171 950 fiz. vnt. 

dokumentų, kuriais naudojosi rajono bibliotekų vartotojai, 120 566 fiz. vnt. išduota į namus, t.y. 

70,1 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 35 617 fiz. vnt., 72,4 proc. 

 Smalininkų m. filiale – 5 874 fiz. vnt., 83 proc.  

 Kaimo filialuose – 79 075 fiz. vnt., 68,4 proc.  

 

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. 2019 m. 

vietoje naudota 51 384 fiz. vnt., t.y. 29,9 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 13 578 fiz. vnt.,  27,6 proc.  

 Smalininkų m. fil. – 1 201 fiz. vnt.,  17 proc. 

 Kaimo filialuose – 36 605 fiz. vnt.,  31,6 proc. 

Grožinės literatūros išduotis 

Grožinė literatūra  sudarė 48,7 proc. nuo visos išduoties (2018 m. – 45,2 proc.).     

                                                                                                             

                                                                                                                               Lentelė Nr. 22 
Jurbarko SVB Išduota grožinės literatūros  

2018  2019 

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

Viešojoje bibliotekoje 29 778 59,0 28 435 57,8 

Smalininkų m. filiale 9 639 61,7 4 704 66,5 

Kaimo filialuose 49 899 37,5 50 675 43,8 

Iš viso: 89 316 45,2 83 814 48,7 

 

Šakinės literatūros išduotis 

Šakinės (teminės) literatūros poreikis pastaraisiais metais stabiliai laikosi ties 50-55 proc. 

Poreikis iš dalies patenkinamas periodiniais leidiniais.                                                                                                                                

  Lentelė Nr. 23 
Jurbarko SVB Išduota šakinės literatūros 

2018  2019 

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

Viešojoje bibliotekoje 20 720 41,1 20 760 42,2 

Smalininkų m. filiale 5 976 38,3 2 371 33,5 

Kaimo filialuose 81 391 62,0 65 005 56,2 

Iš viso: 108 087 54,8 88 136 51,3 
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Periodinių leidinių išduotis (bendrame išduotų dokumentų kiekyje) 

Periodiniai leidiniai sudaro didelę skaitytojų lektūros dalį. Iš viso rajono bibliotekose per 

2019 m. išduota 80 698 fiz. vnt. periodinių leidinių, t. y. 46,9 proc. Kaimo filialuose periodinių lei-

dinių buvo išduota net 57 proc.                                                                      

            Lentelė Nr. 24 
Jurbarko SVB Išduota periodinių leidinių 

2018 2018 

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

Viešojoje bibliotekoje 14 033 27,8 12 786 26 

Smalininkų miesto filiale 4 783 30,6 1 973 27,9 

Kaimo filialuose 83 322 63,5 65 939 57 

Iš viso: 102 138 51,7 80 698 46,9 

 

Skaitomumas 

Vidutinio skaitomumo rodiklis panašus kap ir 2018 m., tik ženkliai sumažėjo skaitomumas 

Smalininkų miesto filiale – dėl vykusio bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas.   

 

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 25 
Jurbarko SVB 

 

2016 2017 2018 2019 

Viešojoje bibliotekoje 25,6 24,7 21,8 21,2 

Smalininkų m.  filiale 44,0 60,7 36,5 21,8 

Kaimo filialuose 36,1 33,1 32,3 32,2 

Iš viso: 33,7 31,5 29,0 27,6 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

Vartotojams rajono bibliotekose skirta 275 vietų, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   – 76; 

 Smalininkų m. filiale    –  9; 

 Kaimo  filialuose        – 190. 

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų vietų skaičius 

Rajono bibliotekose vartotojams įrengta 121 kompiuterizuota vieta su interneto prieiga. Iš 

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

2, kaimo filialuose – 44.  

 

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. 

 Smalininkų miesto filialas  - 9.30-18 val., šeštadieniais – 10-16 val. 

 Filialuose dirbama: 

 pilnu etatu  ir 1,5 etato dirbančiuose  (10 fil.)  8-17 val., 9-18 val. 

 0,75 etato dirbančiuose (4 fil.) 9-15 val., 9-16 val. 

 0,5 etato dirbančiuose (10 fil.) 11-15 val., 12-16 val., 13-17 val.  

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

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

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

 Kaimo filialuose dirbama įvairiai: 

nuo pirmadienio iki penktadienio dirba 10 filialų (poilsio dienos – šeštadienis ir 

sekmadienis); 

nuo antradienio iki šeštadienio dirba 8 filialai (poilsio dienos – sekmadienis ir pir-

madienis); 

nuo antradienio iki penktadienio dirba 5 filialai (poilsio dienos – šeštadienis, sekma-

dienis ir pirmadienis). 

 

Tarpbibliotekinis  skolinimas šalies viduje    

2019 m. truputį padidėjo tarpbibliotekinio skolinimosi paklausa šalies viduje. Reikalingus 

dokumentus skaitytojai užsisako, nepaisydami paslaugų brangimo. 2019 m. skaitytojų pageidavimu  

išsiųsta 16 užklausų (2018 m. – 12). Visos užklausos buvo patenkintos – gauta 16 dokumentų, iš jų 

originalių – 15, kopijų – 1.  

 

Knygų užsakymas ir rezervavimas. Knygų grąžinimo įrenginys 

Nemaža bibliotekos paslaugų dalimi galima naudotis virtualioje erdvėje: dokumentų paieš-

ka elektroniniame kataloge, leidinių užsakymu ir rezervavimu, leidinio išduoties termino pratęsimu. 

Vis daugiau skaitytojų knygas rezervuoja ar užsako nuotoliniu būdu – 2019 m. rezervuotos 934 

knygos (2017 m. – 658, 2018 m. – 789). 

Skaitytojai patenkinti galimybe knygas grąžinti ir tuomet, kai biblioteka nedirba – per kny-

gų grąžinimo įrenginį grąžinti 934 dokumentai (2018 m. – 851).   

Vartotojai gali naudotis nuotolinių užklausų paslauga „Klausk bibliotekininko“ (2019 m. 

gautos 5 užklausos). 

 

RENGINIAI 
                                                                                                                Lentelė  Nr. 26 
Jurbarko SVB Renginių skaičius 

Iš viso 

Iš jų Renginių lankytojų skaičius 

Dokum. paro-

dų 

Žodinių rengi-

nių 

 2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2017 2018 2019 

Viešojoje  

bibliotekoje 

160 244 274 103 102 141 172 6 390 9 678 6206 

Smalininkų m. 34 37 38 24 20 13 18 125 220 341 

Kaimo  

filialuose 

859 1 070 1 019 485 407 585 612 11 264 13 040 16 012 

Iš viso: 1 053 1 351 1 331 612 529 739 802 17 779 22 938 22 559 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KULTŪROS RENGINIŲ KRONIKA 

 

Jurbarko gyventojai jau priprato, kad miesto biblioteka – tai ne tik ta vieta, kur paskaityti 

vietoje ar pasiskolinti reikalingą leidinį, gauti informacijos. Tai vieta, kurioje vyksta daug įvairių 

veiklų: susitikimai su rašytojais, naujų knygų ir parodų pristatymai, filmų peržiūros, informacinio 

raštingumo mokymai, pilietinės iniciatyvos ir pan.  
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Vasaros pradžioje bibliotekos fojė įsikūrė jauki kavinukė „Happy cafe“, kuri tuoj pat išpo-

puliarėjo – miestiečiai ir miesto svečiai karštą vasarą mielai gaivinosi gaiviais šaltais kokteiliais. 

Atvėsus orams, lankytojai užsuka pasimėgauti puodeliu kavos, paskaityti naujausios spaudos, pa-

žaisti stalo žaidimų. 

 

Valstybinių švenčių paminėjimai, tradicijas ir papročius puoselėjantys renginiai  

 

01-08 Viešojoje bibliotekoje Laisvės Gynėjų dienai  parengta literatūros paroda „Niekada neuž-

miršim... “ 

02-13 Literatūros paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

02-15 Viešojoji biblioteka prisijungė prie Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyvos 

Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai. Buvo pristatyta Kauno skiautinių klubo dalyvių sukurtų 

skiautinių paroda „Šimtmečio akimirkos“. Renginio dalyvius muzikiniais kūriniais žavėjo Antano 

Sodeikos meno mokyklos kanklininkės, vadovaujamos mokytojos Rimos Balčiūnienės. Klubo da-

lyvės surengė ir edukaciją, kurios metu vaikai ir suaugusieji sukūrė skiautiniais puoštą knygą.  

 Paminėta Lietuvos  valstybės atkūrimo diena. Knyga taip pat eksponuojama bibliotekoje.  

 02-27 – 03-27 Jurbarko rajono mokyklų mokinių dailės olimpiados geriausių darbų paroda „Ma-

no Lietuva: minime pasaulio lietuvių metus“. 

03-04 Literatūros paroda, skirta Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai „Su 

laisve širdyse“. 

03-05 Jurbarko viešojoje bibliotekoje švenčiamos Užgavėnės – keptais blynais ir puikiomis uogie-

nėmis pavaišinti Užgavėnių vaikštynių svečiai. 

03-11 Kovo 11-osios eisenoje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dar-

buotojai. 

03-15 Ši diena buvo skirta paminėti Lietuvos Respublikos Prezidento generolo Jono Žemaičio-

Vytauto 110-ąsias gimimo metines. Rytą savanoriai ir kiti renginio dalyviai rinkosi prie generolo J. 

Žemaičio vadavietės-bunkerio. Minėjime dalyvavo istorikas dr. Vykintas Vaitkevičius. Vėliau visi 

buvo pakviesti dalyvauti Jurbarko viešojoje bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Iš partizano lū-

pų...“, kurios metu buvo kalbėta apie generolą Joną Žemaitį-Vytautą, tremtinius, partizanus ir jų 

skaudžias, tikras kovos bei gyvenimo istorijas.  

03-15 Literatūros paroda „Jonui Žemaičiui-Vytautui – Lietuvos karininkui, rezistentui, parti-

zanų vadui, dimisijos brigados generolui – 110“.  

04-02 Literatūros paroda „Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona“ (2019 m. – prezi-

dento Antano Smetonos metai; 100 metų, kai Lietuvos valstybės prezidentu tapo A. Smetona). 

05-27 Lietuvos ypatingojo archyvo parodos „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. 

Vasario 16 d. deklaracijos signatarai“ pristatymas viešojoje bibliotekoje.  

06-13 Literatūros paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai  „Birželio 14-oji – Lietuvos žaizda, kuriai 

nelemta užgyti“. 

07-02 Literatūros paroda „Liepos 6-oji – Lietuvos Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

diena“. 

08-10 Literatūros paroda „Pirmajam Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai – 

145“. 

08-19 Literatūros paroda „Jurbarkui – 760“. 
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08-25 Bibliotekoje vyko baigiamoji Jurbarko krašto šventės diena. Koncertavo Hainuvkos savival-

dybės (Lenkija) ugniagesių savanorių orkestras, vyko pokalbiai su įdomiais kraštiečiais „Jurbarkiš-

kio kodo beieškant“ bei pramogos visiems „Šeimų dūzgės“. Vakare parodytas filmas – „Gerumo 

stebuklas“. Buvo parengta kraštiečių knygų, išleistų 2019 m., paroda „Mes ir apie mus“. 

09-11 Literatūros paroda „Ten gera, kur mūsų nėra, arba neapleiskime tėvynės!“, skirta rašyto-

jo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, pedagogui, kunigo Juozo 

Tumo-Vaižganto metams. 

09-11 Literatūros paroda „2019-ieji – Žemaitijos metai“. 

09-11 Paroda, skirta jauniesiems Jurbarko kraštiečiams „Mums reikia tų, kur susikaupę veikia! 

Daugiau darbų! Daugiau jaunos vilties!“ (Maironis). 

11-20 Literatūros paroda „Išbandyk save!“, skirta Lietuvos kariuomenės dienai. 

12-12 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko akcijos „Knygų Kalėdos“ pristatymas ir kalėdinė mu-

gė. Pristatytas kalėdinis meduolinių namelių miestelis,  pastatytas tik išradingų ir darbščių bibliote-

kos darbuotojų ir skaitytojų.  

12-12 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko  paramos ir labdaros fondo „Švieskime vaikus“ knygų 

dovanojimo akcija Jurbarko rajono bibliotekoms ir švietimo įstaigoms. 

Istorinių, dokumentinių,  meninių filmų pristatymai ir peržiūros 

02-01 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko knygos ir trumpametražio dokumentinio filmo „Gulago 

partizanai“ apie 1953-1955 m. didžiausius ir kruviniausiai numalšintus politinių kalinių sukilimus 

Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lageriuose pristatymas. Dalyvavo knygos ir filmo kūrėjai: Paulius 

Saudargas ir Goda Karazijaitė.  

 04-05 Panemunių regioninio parko ir Jurbarko viešosios bibliotekos inicijuota Mindaugo Survilos 

dokumentinės poemos „Sengirė“ peržiūra.  

 07-17 Izraelio kino vakare Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo  demonstruojamas rež. Amichai 

Greenberg filmas „Testamentas“.  

08-29  Kino vakare viešojoje bibliotekoje buvo demonstruojamas rež. Rachid Bouchareb filmas 

„Belvilio policininkas“.  

10-02  Viešosios bibliotekos darbuotojai liepos mėnesį dalyvavo „Media 2“ video redagavimo mo-

kymuose, po kurių pasiryžo dalyvauti konkurse „Media 2 vasaros iššūkis“. Konkursui reikėjo su-

kurti trumpą filmuką tema „Vasara su knyga“. Filmuką sukūrė viešosios bibliotekos darbuotojai 

Lukas Bakšys ir Justas Masiulis – jų darbas laimėjo pirmą vietą. 

10-24 Viešojoje bibliotekoje buvo rodomas Vokiečių kalbos savaitei skirtas rež. Oliverio Hirsch-

biegelio filmas „Princesė Diana“. 

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai 

 

04-23 Pirmasis nacionalinės bibliotekų savaitės renginys – Jurbarko viešosios biblio-

tekos ir filialų darbuotojų susitikimas su skaitytojais. Buvo pristatyta bibliotekininkų vykdoma Kul-

tūros paso programa ir jos veiklos. Kasmet už reikšmingiausius praėjusių metų darbus, profesiona-

lumą ir išskirtinį indėlį didinant bibliotekos pažangą suteikiamas geriausio bibliotekininko vardas. 

Geriausia 2018 m. Jurbarko viešosios bibliotekos bibliotekininke pripažinta Fondų organizavimo 

skyriaus vedėja Laima Pernarauskienė. 
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        04-25 Viešoji biblioteka pakvietė į jaukų ir prasmingą renginį – susirinkusieji turėjo 

progą pamatyti ištrauką iš Jurbarko Konstantino Glinskio teatro atliekamo spektaklio „Tiltai į tė-

viškę“ ir filmą „Knygnešio duktė“ apie Jono Žemaičio slaugytoją Mariją Žiliūtę. Renginyje sve-

čiavosi poetas, prozininkas, dramaturgas Gasparas Aleksa.  

04-29 Paskutinę Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės dieną Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje vyko renginys „Atvira širdimi“, kuriame svečiavosi kunigas Ričardas Doveika, Euro-

pos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir Socialinės adaptacijos centro 

vadovė bei knygos „Žmonės, kurie saugo Europą“ herojė Milda Bliumenzonienė.  

Knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, žymiais žmonėmis Viešojoje bibliotekoje 

04-17 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su žurnaliste, televizijos laidų vedėja Rūta 

Janutiene. Ji pristatė naujausią savo knygą „Ir saugok mus nuo piktojo“. R. Janutienė pasakojo apie 

knygą, kuri buvo parašyta remiantis Henriko Daktaro ir Vlado Belecko pasakojimais, atskleidžian-

čiais slaptą Lietuvos elito gyvenimą, jos veikėjai – garsūs politikai, menininkai, verslininkai ar net 

teisėsaugos atstovai. Vieną knygą autorė padovanojo ir Jurbarko viešosios bibliotekos skaitytojams.  

05-10 Jurbarko viešojoje bibliotekoje politologas, Rytų Europos studijų centro direktorius Linas 

Kojala pristatė savo knygą „Europa?“. Knygoje plačiai aprašomos įdomiausios autoriaus diskusijos 

su žymiausiais užsienio šalių politikais, diplomatais ir ekspertais. Tarp autoriaus pašnekovų – buvę 

didžiųjų Europos valstybių ir Lietuvos politiniai lyderiai, ambasadoriai bei asmenys, prisidėję prie 

Europos suvienijimo. Susitikimo metu L. Kojala kalbėjo apie sudėtingą politinę situaciją Ukrainoje, 

Didžiosios Britanijos ir Vokietijos santykius, „Brexit‘o“ priežastis, apie įvairias pasaulio bei Lietu-

vos politines aktualijas, atsakė į žiūrovų klausimus.  

11-19 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Sūduvos girios“ pristatymas. Knygą apie Sū-

duvos girias ir miškų ūkį pristatė knygos autoriai Algirdas Brukas, Romualdas Deltuvas, Romual-

das Mankus.  

Renginiai, skirti kraštiečiams ir jų kūrybai 

02-02 Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta rašytojo kraštiečio Vytauto Girdzijausko knyga „Pa-

langos dienoraštis 2001-2012“. Dalyvavo knygos autorius; žurnalo vyr. redaktorius, „Naujosios 

Romuvos“ fondo valdytojas, leidėjas, filosofas Andrius Konickis; mokytojas lituanistas, literatūros 

kritikas Kęstutis Subačius; Vilniaus universiteto Kauno fakultetų profesorius Stasys Girdzijauskas. 

Buvo parengta literatūros paroda „Daug minčių kūrybon atgulė iš šių kraštų...“ 

05-03 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko kraštiečių kalbininkų Vincento Drotvino ir Elzės Gal-

naitytės 90-ųjų gimimo metinių minėjimas „Iš širdies gimtinės neišplėši“. Parengta literatūros paro-

da „Kalba – kintanti, bet amžina vertybė“.  

05-09 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Stefanijos Liutkienės poezijos 

knygos „Tūkstantis ir vienas gyvenimas“ pristatymas. Popietę vedė vyresn. bibliotekininkė krašto-

tyrai Jūratė Korsakaitė, muzikiniais kūriniais ją paįvairino Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos – 

daugiafunkcinio centro kapela „Aidija“, vadovaujama Aldonos Mačėnienės.  

05-25 Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo pristatytas Jurbarko krašto kūrėjų almanachas „Prigludę 

prie gimtojo slenksčio“.  

12-19 Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pokalbiai su jurbarkiečiais „Noras, dar-

bas, sėkmė...“. Renginyje dalyvavo Andrius Pojavis, Alpaka Rūke, JS Apranga, Algidijos saldėsiai, 
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Silvijos masažai ir kt. Renginį organizavo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Inga Molevai-

tė.  

11-16 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko tradicinis Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ renginys  

„Poezijos rudenėlis“. Dalyvavo Jurbarko krašto kūrėjai, Jurbarko bardų klubo nariai.  

 

Kiti renginiai 

 

02-22 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Dr. Juozo Kazicko gy-

venimo istorija“ atidarymas ir laiškų rašymo konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ nugalėtojų 

apdovanojimai. Renginio metu muzikiniais kūriniais žavėjo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kul-

tūros centro vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“ ir Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus 

vokalistė Toma Butkutė. Kazickų šeimos fondo atstovybės Lietuvoje direktorė Agnė Vertelkaitė 

pristatė dr. Juozui P. Kazickui skirtą parodą, supažindino su verslininko, filantropo pagrindiniais 

gyvenimo aspektais, nulėmusiais Šeimos fondo, kurio veikloje atsispindi ir paties verslininko neiš-

senkantis ir nuoseklus siekis išsaugoti lietuvybę kaip vertybę, įkūrimą. Atstovė perskaitė Kazickų 

šeimos fondo prezidentės Jūratės Kazickaitės laišką visiems konkurso dalyviams. Jame dėkojama 

už šilumos kupinus ranka rašytus laiškus bei išreiškiama viltis, kad konkursas taps tęstiniu. Padėkos 

raštais buvo pagerbti visi 68 konkurso dalyviai, o pogrupių nugalėtojai džiaugėsi dar ir pagrindiniais 

prizais – planšetėmis (prizų steigėjai – Kazickų šeimos fondas).  

03-08 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko istorijos tyrinėtojo, publicisto, šiuo metu vadovaujančio 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centrui, 

Vidmanto Valiušaičio paskaita „Juozas Kazickas ir Lietuvos laisvės byla“. Pranešėjas pateikė 

mažai kam žinomus faktus apie filantropo, verslininko J.P. Kazicko šeimos gyvenimą, kuriame net-

rūko iššūkių ir galimybių. J.P. Kazickas kartu su žmona Aleksandra užaugino penkis vaikus, apke-

liavo pasaulį, užmegzdamas draugystę su įtakingiausiais JAV bei viso pasaulio asmenimis, ir visą 

savo gyvenimą paskyrė Lietuvai. Renginio metu Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai 

buvo padovanota knyga apie Aleksandros ir Juozo Kazickų gyvenimą „Vilties kelias“.  

04-08 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko diskusija „Ar balsuosime referendume: pilietybė ar 

dviguba pilietybė?“. Diskusijoje dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Ričardas Sa-

vickas ir prof. Antanas Makštutis. Svečiai kalbėjo apie dvigubos pilietybės naudą, diskutavo apie 

galimus pavojus, atsakinėjo į susirinkusiųjų užduodamus klausimus ir kvietė aktyviai dalyvauti re-

ferendume.  

04-15 Jurbarko viešojoje bibliotekoje Tarptautinės kultūros dienos proga rajono kultūros darbuoto-

jams surengtas susitikimas – „Kultūros pusryčiai“. Renginyje svečiavosi teatro ir kino aktorius, 

režisierius, profesorius Valentinas Masalskis. Svečias kalbėjo apie gyvenimą, prarastą žmonių oru-

mą, kultūros darbuotojų misiją ir visiems linkėjo nebijoti prarasti, kurti ir būti visapusiškai lais-

viems.  

06-07 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi JAV garsus kineziterapeutas Shmuel Tatz (Samuelis 

Tacas). S. Tacas vaikystėje trumpai gyveno Jurbarke (seneliai kilę iš Jurbarko), šiuo metu gyvena 

Niujorke ir yra žinomas kineziterapeutas, kuris Vakarų medicinos patirtį susiejo su Rytų medicinos 

technikomis ir sukūrė unikalią kūno derinimo programą. Susitikime su Jurbarko krašto žmonėmis 

Samuelis kalbėjo apie savo gyvenimą bei dalijo patarimus apie sveiką gyvenseną ir taisyklingą fizi-

nę veiklą. Renginio koncertavo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos smuikininkė.  
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06-18 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko konferencija ir diskusija „Koks mūsų Nemunas ir gy-

venimas Panemunėse?“. Konferencijos ir diskusijos vadovai – Jurbarko rajono savivaldybės viešo-

sios bibliotekos vyriausioji metodininkė Lina Lukošienė ir Lietuvos kultūros politikos instituto di-

rektorius Antanas Staponkus.  

07-19 Jurbarko viešosios bibliotekos parkelyje įvyko susitikimas ir diskusija su Sinagogų aikštės 

memorialo kūrėjais. Po to vyko Vilniaus Klezmerių bei Arkadijaus Gotesmano koncertas.  

09-21 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi bibliotekos globėjas Rimas Bru-

žas ir pristatė įspūdingą ekspediciją „Nuo Baltijos iki Bengalijos“.  

10-03 Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo knygų iššūkio „Vasara su knyga“ bai-

giamajame renginyje, kuris vyko Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje. 

Visų skaitytojų dėka Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka pagal daugiausiai knygų iššūkį 

įveikusių skaitytojų skaičių užėmė 3 vietą Klaipėdos apskrityje ir 6 vietą Lietuvoje. 

10-04 17 val. Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su ekspedicijos „Misi-

ja Sibiras 2019“ dalyviais. 

10-08 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko informacinis – edukacinis renginys „Kartu: įtraukios 

bei saugios bendruomenės kūrimas“. Lektorė – teisininkė Rugilė Butkevičiūtė. Parengta fotogra-

fijų paroda „Įvairovės veidai“.  

10-31 Jurbarko savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė į šiurpų vakarėlį vaiduoklių name. Laukė 

linksmybės, žaidimai, gera nuotaika, nauji draugai. Renginį organizavo Jurbarko savanoriai ir ne-

formaliojo švietimo programos „Pažink ir atrask 2“ dalyviai.  

 

Parengtos 6 vienos knygos parodos „1“: 

 

01-16 Žilvinas Andriušis „Bal Onirique“;  

03-04 Benediktas Januševičius „Raidžių paveikslai“;   

05-06 Mindaugas Nastaravičius „Bendratis“; 

07-01 Icchokas Rudaševskis „Vilniaus geto dienoraštis“;  

09-03 „Šimtmečio žiedas: mano laiškas Lietuvai“ (leidinys su papildytos realybės elementais); 

11-05 „Žemaite “ (skirta Žemaitijos metams).      

 

Parodos 

 

01-14 Dailės paroda „Scenos iš švediškų detektyvų“. 

01-24 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda 

„Vincent‘o van Gogh‘o pasaulis“, skirta dailininko 165 – osioms gimimo metinėms. 

01-25 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Erdvinė 

xx a. paveikslo interpretacija“. Darbuose mokiniai bandė savaip interpretuoti žymiuosius XX a. 

dailininkų paveikslus kurdami reljefus, erdvines formas, naudodami įvairias medžiagas. 

03-20 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda „2 

viename“ (animaciniai herojai garsiausių pasaulio dailininkų darbuose). 

04-04 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 4e klasės mokinio Normanto Bataičio fo-

tografijų paroda „Iš ekskursijų į Rygą ir Taliną“. 
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04-05 Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Kroatijos nematerialaus kultūros pavel-

das, įtrauktas į unesco sąrašą“. Parodos pristatyme dalyvavo Kroatijos respublikos ambasadorius 

Krešimir Kedmenec, grojo Kroatijos trimitininkas Dario Teskera ir vargonininkas Mario Perestegi.  

04-12 Pavasario giesmę išgirdus prabunda visa Visata. Velykos – į žemę, į širdis sugrįžta džiaugs-

mu ir šviesa... Viešojoje bibliotekoje parengta paroda „Velykiniai margučiai“. 

04-24 Viešojoje bibliotekoje vyko Kęstučio ir Rūtos Vasiliauskų tapybos darbų parodos atida-

rymas. Susirinkusieji turėjo progą paklausyti K. Vasiliausko ir profesoriaus Pranciškaus Narušio 

atliekamų kūrinių, pabendrauti su parodos autoriais.  

05-03 Literatūros paroda „Iš Vytauto Lekučio senų spaudinių kolekcijos“ (paroda skirta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai). 

05-13 Viešojoje bibliotekoje vyko Ritos Grigaliūnienės fotografijų parodos „Kontrastų Uganda“ 

atidarymas. Renginio metu viešnia pasakojo apie Ugandoje savanoriaujant praleistą mėnesį, apie 

iššūkius ir kultūrinius skirtumus, patirtus kelionės metu.  

05-27 Viešojoje bibliotekoje įvyko Lietuvos Ypatingojo archyvo parodos „Lietuvos laisvės kovos 

sąjūdžio tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos signatarai“ pristatymas.  

05-27 Skiautiniai – tai iš nedidelių skiautelių rankomis ar siuvimo mašina susiūta tekstilė. Dabar 

skiautinių siuvimas – puiki saviraiškos priemonė. Moteriai įgimta kurti, skleisti aplink save grožį. 

Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta dailininkės, skiautinių ekspertės Gražinos 

Digaitytės-Kriaunevičienės paroda „Skiautinių laikas“. 

06-05 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 5 klasės mokinių abstraktaus 

ekspresionizmo darbų paroda „Emocijos“. 

06-11 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 4 klasės mokinių darbų paroda 

„Tai, kuo kvėpuoju...“ 

07-18 Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje buvo parengta paroda „Jurbarko žydų ben-

druomenė“. Jurbarko žydų bendruomenės gyvenimo kelią liudijanti istorinė medžiaga, įamžinta 

spaudoje, knygose ir fotografijose, supažindino su iškiliais žydų tautybės asmenimis, kilusiais iš 

Jurbarko krašto. 

08-07 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 4-5 klasių mokinių miniatiūrų 

paroda „Dialogai su gamta. Mano kraštas“. 

08-07 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Suaugusiųjų dailės studijos darbų paroda.  

09-02 „Kūryba ne matymas, bet patikėjimas tuo, ko negalima matyti ir tas procesas yra belaikis ir 

beribis...“ Viešojoje bibliotekoje parengta klaipėdiečio dailininko Ernesto Žvaigždino tapybos 

darbų paroda.  

09-24 Informacinė paroda „Kai Klaipėda Memeliu vadinos: laisvalaikio pramogos“ (paroda lie-

tuvių ir vokiečių kalbomis). 

09-25 Stanislavos Reilienės fotografijos darbų paroda „Įspūdžiai iš kelionės po Šveicariją“. 

09-25 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Vėduok-

lių istorijos“. 

11-11 Dailininkės iš Suomijos Eijos Karivirtos personalinė paroda „Gamtos dvasia“. 

11-13 Viešosios bibliotekos skaitykloje parengta paroda „Roko skaitykla“. Parodoje buvo ekspo-

nuojamos knygos, plokštelės ir fotografijos „Susitikimai: muzikantai ir jų mintys“. Fotografijų auto-

rius Ramūnas Danisevičius. Parodą parengė Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. 

11-15 Viešojoje bibliotekoje vyko fotografijų parodos „Fortai: spalvų invazija“ atidarymas. Paro-

doje eksponuojami Kauno taikomosios dailės mokyklos auklėtinių fotodarbai.  
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12-16 Viešojoje bibliotekoje parengtos fotografijos parodos: Ritos Stankevičiūtės-Kazakevičienės 

„Didelių istorijų nėra“ ir Tado Kazakevičiaus „Tarp dviejų krantų“. 

 

Jurbarko viešosios bibliotekos svečiai, edukacinės darbuotojų kelionės 

02-21 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jurbarko ir filialų darbuotojai vyko į Vil-

niaus knygų mugę. Bibliotekininkai turėjo galimybę susipažinti su leidyklų naujienomis, pabend-

rauti su kūrėjais ir Vilniaus knygų mugės stende pristatyti tęstinį projektą „Biblioteka kitaip“. Sten-

das sulaukė itin didelio mugės dalyvių susidomėjimo. Ir dideli, ir maži mugės lankytojai aktyviai 

įsitraukė į bibliotekininkių siūlomas išbandyti veiklas, o kolegos iš kitų bibliotekų kvietė pasisve-

čiuoti ir pasidalinti gerąja patirtimi. 

03-14 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojus, prisidėjusius prie Kazickų 

šeimos fondo veiklos garsinimo rajone, konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ įgyvendinimo, pa-

rodos „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorija“ organizavimo, vyko į Vilnių.  Užsienio reikalų mi-

nisterijos Užsienio lietuvių departamente aptarti laiškų konkurso rezultatai, ateities planai. Vėliau 

bibliotekininkus Kazickų šeimos rezidencijoje priėmė Kazickų šeimos fondo Lietuvoje direktorė 

Agnė Vertelkaitė. Ji pristatė šeimos namo istoriją, paskirtį, pakvietė pasižvalgyti po ištaigingą rezi-

denciją.  

Buvo apsikeista dovanomis ir padėkos raštais, perduota padėka Jurbarko rajono savivaldybės merui 

Skirmantui Mockevičiui už bendradarbiavimą įgyvendinant laiškų rašymo konkursą. Vizitas baigėsi 

apsilankymu Vytautu Kasiulio dailės muziejuje. Verslininkas, mecenatas dr. Juozas Petras Kazickas 

ir dailininkas Vytautas Kasiulis buvo bičiuliai, todėl jurbarkiškiams buvo įdomu pamatyti dailinin-

ko darbus, perskaityti dr. Juozo Petro Kazicko V. Kasiuliui rašytus laiškus. Ši diena buvo simbolinė 

bendrų darbų pabaiga – aptarimas, skelbiantis pradžią naujoms idėjoms – garsinti Kazickų šeimos 

fondą, skleisti vertybes ne tik Jurbarko rajone, bet ir visoje šalyje.  

03-20 Projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruome-

nė“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis ir 

ryšių technologijomis (IRT), internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Kovo 20 d. Tauragės B. Balt-

rušaitytės viešojoje bibliotekoje į pirmąjį darbinį pasitarimą susirinko Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir 

Tauragės rajonų bibliotekininkai, būsimieji projekto lektoriai. Renginio metu pristatyta projekto 

mokomoji medžiaga ir mokymų organizavimo metodika. 

04-15 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi kolegos iš Kalvarijos. Svečiai buvo supažindinti su 

Jurbarko viešąja biblioteka ir joje vykdoma kultūrine bei neformaliąja veikla. Susitikimo metu pasi-

dalinta patirtimi apie vykdomus projektus, lankytojams teikiamas paslaugas, diskutuota, kaip page-

rinti bibliotekų darbo kokybę ir pritraukti daugiau lankytojų. Viešnagės pabaigoje Vadžgirio filialo 

bibliotekininkė Erika Žievienė svečiams pristatė neformaliojo švietimo „Kūrybinis loftas“ edukaciją 

– šaukštelių dekoravimą. Kalvarijos bibliotekininkai kūrybiškai įsitraukė į veiklą ir dekoravo šaukš-

telius. 

04-26-27 Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai vyko į Estiją – aplankė  

Estijos  nacionalinę biblioteką, Talino ir Tartu senamiesčius, Tartu AHHA mokslo centrą. 

05-22 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mo-

kymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“.  

05-23 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bib-

liotekos darbuotojos, kurios pristatė Jurbarko neįgaliųjų dienos centro lankytojams projektą 
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„Minkštai“. Pristatyme ir edukacinėje veikloje vyko viešosios bibliotekos parke dalyvavo ir terapi-

nis šuo Kuršis.  

05-24 Jurbarko viešosios bibliotekos komanda vyko į Šiaulių apskrities Povilo Višinsko viešosios 

bibliotekos organizuotą XVIII Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydį „N-18: patyriminio 

ugdymo projektas“. Komandoms teko atlikti ištvermės, komandinio susitelkimo ir jėgos reikalau-

jančias užduotis – dalyvavauti orientaciniame žaidime, demonstruoti aktorinius gebėjimus komandų 

prisistatymo metu, dalyvauti proto ir išmonės patikrinime „Minčių lietus“. Jurbarko viešosios bib-

liotekos komanda užėmė II-ąją vietą ir perėmė 2020 metų sąskrydžio organizavimo estafetę. 

05-29 Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai mokėsi dirbti su video redagavimo programa 

Shotcut bei nuotolinių mokymų platforma Moodle. 

06-11 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi Antano Giedriaus-Giedraičio gimnazijos mokinių 

ekskursija su mokytoju Saulium Ambrazaičiu.  

06-21 Jurbarko viešoji biblioteka lankėsi vaikų ir jaunimo grupė iš Ukrainos. Biblioteka, bendra-

darbiaudama su Jurbarko ir Tauragės rajonų savivaldybėmis, jau ne pirmus metus priima vaikų ir 

jaunimo grupes iš Ukrainos, supažindina su Jurbarko krašto kultūra, gamta bei viešojoje biblioteko-

je vykstančiomis veiklomis.  

07-02 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko edukacija, skirta supažindinti vaikus su Brailio raštu. 

Edukacija vykdoma  kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jurbarko skyriaus darbuoto-

jais.  

07-27 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo Klaipėdoje Jūros 

šventės eisenoje. 

08-09 Jurbarko savivaldybės atstovai išvyko į tradicinę tarptautinę vaikų ir jaunimo  mainų stovyklą 

Belgijoje, Laakdal savivaldybėje. Į šią stovyklą išvyko ir du viešosios bibliotekos darbuotojai – 

Skaitytojų skyriaus vedėjas Lukas Bakšys ir vyresnioji bibliotekininkė viešiesiems ryšiams  Rytė 

Galbuogienė. 

09-25 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi „Energijos suvartojimo valdymas 

savivaldybėse“ (Municipality energy management (EUKI MEM) projekto vykdytojai su partneriais 

iš Vokietijos, Slovėnijos ir Bulgarijos. Susitikimo metu buvo aptartos bibliotekos galimybės mažinti 

energijos suvartojimą. 

09-26-27 Jurbarko viešoji biblioteka darbuotojos Kaune vykusioje parodoje „INNO Panorama“ 

pristatė kartu su  Vietos veiklos grupe Nemunas vykdomus projektus „Biblioteka kitaip“ ir „Ratuota 

biblioteka – mobili pramoga“.  

11-09 Į Jurbarką atvyko delegacija iš Laakdalio (Belgija) aptarti galimybes vaikų ir jaunimo tarp-

tautinę stovyklą 2020 m. organizuoti Jurbarke. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojai kartu su Jurbarko rajono savivaldybės atstovais aptarė būsimos stovyklos koncepciją,  

svečiams aprodė galimą stovyklos vietą, lankytinas Jurbarko rajono vietas. 

11-20-22 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

pirmokai – susipažino su bibliotekos veikla, struktūra ir bibliotekos darbuotojų kasdienybe, sužino-

jo, kokių kompetencijų, savybių ir žinių reikia, norint dirbti bibliotekoje, kokius projektus ir rengi-

nius įgyvendina biblioteka.  

12-05 Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai vyko į Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką – apžiūrėjo restauruotas bibliotekos patalpas, pasidalino 

darbo patirtimi su kolegomis. Diena Vilniuje baigėsi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 

žiūrint operetę „Vienos kraujas“.  
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Bibliotekos darbuotojų dalyvavimas akcijose, iniciatyvose 

03-26 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai dalyvavo akcijoje ,,Spalvotas pavasaris“. Darbuo-

tojų ir skaitytojų numegztos kepuraitės, kojinės ir kiti reikalingi širdžiai mieli rankdarbiai pradžiu-

gino onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir suaugusius. 

04-19 Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai prisijungė prie miesto iniciatyvos papuošti vieną 

miesto skverą  velykinėmis kompozicijomis. 

05-07 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bib-

lioteka Veliuonos filialo bibliotekininkės Violetos Šoblinskaitės iniciatyva organizavo renginį „De-

vynios skaitymo kelio stotelės“. Keliaujant autobusiuku buvo aplankyti devyni kaimai ir miesteliai. 

Juose buvo skaitomos ištraukos iš kūrinių, kurių autoriams 2019 metai buvo jubiliejiniai: M. Maž-

vydas (440 m.), K.Donelaitis (305 m.), J. Baltušis (110 m.), J. Strielkūnas (80 m.), J. Biliūnas (140 

m.) ir kiti. Prie iniciatyvos prisidėjo mažiausi skaitytojai – Jurbarko „Ąžuoliuko“ vaikų darželio-

mokyklos ir Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtiniai.  

05-09 Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo laikomas Nacionalinis Europos egzaminas. Jame galėjo 

dalyvauti visi norintys, netgi neišeidami iš namų, būdami savo darbo ar mokymosi vietose. Egza-

minas buvo laikomas ir Jurbarko viešojoje bibliotekoje, o pirmieji laikę ir geriausiai išlaikę egzami-

ną dalyviai buvo apdovanoti partnerių, Europos Komisijos, dovanomis.  

06-01 Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos kiemelyje buvo pristatyta akcija „Vasara su kny-

ga“. Koncertavo Jurbarko bardų klubo nariai.  

06-15 Jurbarko viešosios bibliotekos durys buvo atvertos vasarai ir skaitantiems tėčiams. Iniciaty-

vos „Atverk duris vasarai“ dalyviai kūrė įvairius darbelius iš modelino, o tėtis Gediminas pakvietė 

prisijungti prie skaitymo akcijos „Tėčiai skaito vaikams, nes skaitymas suartina“.  

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ veiklos vyko kiekvieną vasaros šeštadienį, jose dalyvavo vaikai 

ir kiti jų šeimų nariai. Vyko įvairūs užsiėmimai – buvo pinami Joninių vainikai, gaminamos puoš-

nios vasariškos skrybėlės, skirtukai knygoms ir daug kitų darbelių.   

09-02 Jurbarko Jaunimo parke vyko mokslo metų pradžios šventė.  Viešosios bibliotekos darbuoto-

jos mokinukų laukė prie Knygų avilio baltojoje palapinėje su NVŠ programa „Pažink ir atrask 2“ ir  

„Kūrybiniu loftu“. Jos Jurbarko miesto ir rajono moksleivius džiugino smagiomis veiklomis – išpie-

šė mažylių veidukus pasirinktais personažais ir gamino aplikacijas knygos „Mažojo princo“ moty-

vais. 

09-10 Viešojoje bibliotekoje istorijos pamokos vyko net trims Jurbarko Vytauto Didžiojo progim-

nazijos penktokų klasėms. Mokiniai Lietuvos istorijos kursą pradėjo nuo pažinties su Jurbarko kraš-

tu, apie kurį daugybę įdomių faktų papasakoti gali Skaitytojų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė 

kraštotyrai Jūratė Korsakaitė. 

11-06 Jau penktąjį kartą Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko Pyragų diena, kurios metu paaukoti 

pinigai skiriami „Išsipildymo akcijai“ – sunkiems ligoniams. Bibliotekininkai šią akciją vykdo nuo 

2015 metų, ją kuruoja Fondų organizavimo skyriaus vedėja Laima Pernarauskienė. 2019 metais 

iškepti 75 pyragai, paaukota 520 eurų. 

12-19 Viešosios bibliotekos darbuotojai vyko į Jurbarko ligoninę su dovanomis – Vaikų ligų skyriu-

je po eglute padėjo dėžutes su vaikiškomis knygomis. Vidaus ligų skyriuje nuolat esanti knygų len-

tyna buvo pertvarkyta ir atnaujinta. 
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Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Senti – tai nedingti iš visuo-

menės“ 

2019 metais viešoji biblioteka vykdė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programą „Senti – tai nedingti iš visuomenės“. Tikslinė dalyvių grupė – „KNYGIŲ“ 

klubas ir kiti senjorai. Projekto tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, aktyvų laisva-

laikį, turiningą bendravimą, sudaryti erdvę kurti ir dalintis patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, skatinti 

sveiką gyvenseną, mažinti vienišumą, uždarumą, būti visuomeniškiems.  

    03-28 „KNYGIŲ“ klubas vyko į Skirsnemunės biblioteką susitikti su poete Egle Mi-

liušyte-Brazdžiūne-Egmile. Moterims patiko šilta, jauki popietė. 

09-06 Jurbarko viešojoje bibliotekoje rinkosi „KNYGIŲ“ klubo ir kitos senjorės. Ap-

lankėme Jurbarko Krašto muziejuje veikiančias parodas; parodų ir koncertų salėje – dailininkės, 

tekstilininkės Minos Levitan-Babenskienės kūrybos darbų parodą (pastelės ir gobelenai senelių at-

minimui) ir Židinio salėje veikiančią Mindaugo Norkaus fotografijų parodą „Akimirkos“ (žymių 

žmonių portretai). Grįžusios į biblioteką aptarėme vasarą skaitytas knygas, apžiūrėtas parodas. 

    10-10 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ bai-

giamasis renginys ir susitikimas su rašytoja Gina Viliūne. Rašytoja buvo pakviesta pagal projektą 

„Senti – tai nedingti iš visuomenės“. Į renginį buvo pakviestos ne tik „KNYGIŲ“ klubo narės, bet ir 

visi, dalyvavę skaitymo iššūkyje 

    11-07 Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Irena Buivydaite – romanti-

nių ir gyvenimiškų istorijų pasakotoja, vertėja, parašiusia 13 knygų. Kai kurios knygos sulaukė pa-

kartotinų leidimų. Jau keli metai I. Buivydaitė pripažįstama populiariausia lietuvių grožinės literatū-

ros rašytoja – jos knygos Lietuvos bibliotekose išduotos dažniausiai. Autorė pristatė naujausią savo 

knygą „Rožių dvaras“.  Rašytoja buvo pakviesta pagal projektą „Senti – tai nedingti iš visuomenės“. 

    11-08 „KNYGIŲ“ klubas lankėsi Suvalkijoje – Zanavykų muziejuje, Zyplių dvare.  

               11-09 Viešojoje bibliotekoje įvyko šiltas ir jaukus suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginys – įkvėpimo dirbtuvės „Pasipuoškime savo namus“. Iš senų knygų ir įvairių papuošimų 

renginio dalyvės gamino kalėdines eglutes. Susirinko didelis būrys senjorių  ne tik iš Jurbarko, bet 

ir iš Seredžiaus. Smagiai prabėgo laikas, padaryta gražių darbų.  

  11-21 „KNYGIŲ“ klubas rinkosi viešosios bibliotekos skaitykloje žaisti  stalo žaidi-

mo „Knygosūkis“. Buvo daug emocijų, geros nuotaikos, prisimintos ne tik literatūros žinios. 

    11-29 Viešojoje bibliotekoje į susitikimą su skaitytojais atvyko Birutė Jonuškaitė-

Augustinienė – prozininkė, publicistė, poetė ir vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė. 

Viešnia ne tik pristatė naujai išleistas knygas, bet ir pasakojo apie savo gyvenimo kelią, šiltai ben-

dravo su susirinkusiais renginio svečiais. Rašytoja pakviesta pagal projektą „Senti – tai nedingti iš 

visuomenės“. 

 

Senjorų klubas „Kūrybiniai atradimai“ 

 

Vasario 22 d. prasidėjo senjorų klubo „Kūrybiniai atradimai“ veiklos. Kiekvieno mėnesio pirmą 

antradienį klubo narės rinkosi įvairioms kūrybinėms veikloms – čia galėjo atskleisti savo meninius 

gebėjimus, sumanymus, išmokti naujų dalykų. Užsiėmimus vedė viešosios bibliotekos Skaitytojų 

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Virginija Petrauskienė.   
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Fondų organizavimo skyriaus iniciatyvos  

 

Gruodžio 12 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje prasidėjo akcija „Knygų Kalėdos“. Šių 

metų akcijos šūkis „Dovanokime knygas bibliotekoms, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą.“ Per 

visą šių metų akcijos laikotarpį bibliotekai ir jos filialams padovanotos 555 knygos. Atsiliepiant į 

akcijos šūkį, buvo paruošta paroda „Kalėdinis meduolinių namelių miestelis“, kuris ne tik papuošė 

viešąją biblioteką, tačiau ir sukūrė pasakišką ir užburiančią artėjančių švenčių nuotaiką. Kalėdinį 

miestelį dekoravo renginio partneriai  „Rūtos gėlių galerija“ bei „Justės Švenčių dekoravimas“. 

Meduolinius namelius buvo pakviesti kepti miesto ir rajono gyventojai, šeimos, mokyklos ir kolek-

tyvai. Kalėdinio miestelio atidarymo metu suorganizuotas konkursas, kai lankytojai galėjo balsuoti 

už labiausiai patikusį namelį. Gražiausiu buvo išrinktas Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos mo-

kytojos Rimos Balčiūnienės iškeptas namelis – M. Mažvydo bibliotekos pastato kopija ir taip buvo 

pagerbtas šios bibliotekos šimtmetis. Laimėtoja ir visi kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti pri-

zais. Antrame bibliotekos aukšte vyko jau tradicine tapusi kalėdinė mugė, kuri subūrė Jurbarko ra-

jono amatininkus bei kūrėjus. Lankytojai galėjo įsigyti įvairių rankų darbo kalėdinių dovanėlių. 

Mažieji mūsų skaitytojai aktyviai įsitraukė į meduolinių sausainių dekoravimo edukaciją, kurią vedė 

Rima Balčiūnienė.  

Lapkričio 6-ąją jau penktąjį kartą Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

vyko „Pyragų dienos“ akcija, kai vaišinomės pyragais ir aukojome „Išsipildymo akcijai“. Bibliote-

kininkai šią akciją jau įgyvendina nuo 2015 metų, o ją kuruoja Fondų organizavimo skyriaus vedėja 

Laima Pernarauskienė. 2019 metais iškepti 75 pyragai, prie šaunaus bibliotekininkių būrio, kepusio 

pyragus, prisijungė ir Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai, Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, „Giedrės gėlės“, Lietuvos Samariečių Jurbarko 

krašto bendrijos vaikų dienos centras, Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos centras, „Rūtos gėlių gale-

rija“, papuošalai „Smiltelė“, Justės švenčių dekoravimas, Žindaičių bendruomenė bei „Menų impe-

rija“. Visų aukotojų dėka surinkta ir į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą pervesta 520 eurų. Tarp auko-

jusių buvo Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Daivaras Rybako-

vas, Jurbarko tarybos nariai Liudmila Norkaitienė, Raimundas Jovarauskas, Darius Virvilas, biblio-

tekos skaitytojai, lankytojai ir visi tie, kurie atvyko į biblioteką ne tik puikiausių pyragų paskanauti, 

bet ir prisidėti prie gražios iniciatyvos. 

VB FILIALŲ RENGINIAI SUAUGUSIEMS SKAITYTOJAMS 

 

Kaimo filialuose 2019 m. iš viso suorganizuota 502 renginiai (230 žodinių renginių ir 272 

parodos) suaugusiems bibliotekų lankytojams. 

 

Armeniškių filialas 

03-02 Bibliotekininkė sukvietė kaimo bendruomenę į biblioteką švęsti Užgavėnių. Įvairiausi persi-

rengėliai pokštavo, vaišinosi pačių keptais blynais. Šventę pratęsė Raudonėje „Bendruomenių Už-

gavėnėse“. 

05-25 Vyko popietė „Pasidalink gerumu su kaimynu“. Į biblioteką susirinko norintys pabendrauti ir 

bent trumpam nuo kasdienių rūpesčių atitrūkti Armeniškių gyventojai. Susirinkusieji dalijosi tuo, ką 

turi: knygomis, augalų daigais, gera nuotaika. Kaimynų diena bibliotekoje vyko jau trečią kartą. 
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Baltraitiškės filialas 

01-13 Biblioteka dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Bibliotekos languose 

degė atmonimo žvakelės, o lankytojai sukūrė neužmirštuolių pievelę bibliotekos kieme. neužmirš-

tuoles gamino vaikai ir jų mamos.  

 

Eržvilko filialas 

10-24 Spalio 24 d. Bibliotekoje vyko vasariškai šiltas akcijos ,,Vasara su knyga" baigiamasis 

renginys, į kurį susirinko gausus skaitytojų ir knygų mylėtojų būrys. Birželio 1 d. visoje šalyje star-

tavo projektas „Skaitymo iššūkis“, sukvietęs įvairaus amžiaus žmones skaityti knygas. Biblioteki-

ninkė džiaugėsi, kad šiais metais vasaros skaitymo iššūkyje dalyvavo 31 (iš jų - 7 vaikai) bibliote-

kos skaitytojas. Labiausiai skaitomos buvo rašytojų Astridos Lindgren, Žiulio Verno, Tomo Dirgė-

los, Vytauto Račicko, Algimanto Čekuolio, Irenos Buivydaitės knygos. Įdomiausia užduotis – ieš-

koti knygų geltonais viršeliais. Bene sunkiausia pasirodė penktoji užduotis: perskaityti knygą, ku-

rios pavadinimas prasideda ta pačia raidės kaip ir skaitytojo vardas. Visi, įveikę iššūkį ir perskaitę 

penkias knygas, buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis ir akcijos „Vasara su knyga“ spalvin-

gais skirtukais. Prie puodelio arbatos skaitytojai dalinosi įspūdžiais iš prabėgusios vasaros ir minti-

mis apie perskaitytas knygas. 

 

Girdžių filialas 

02-01 Pauliaus Saudargo ir Godos Karazijaitės knygos ir filmo „Gulago partizanai“ pristatymas. 

Knyga ir filmas skirti 1953-1955 m. Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lagerių kalinių sukilimų istori-

jai, papasakotai pačių dalyvių lūpomis. Nors šie sukilimai buvo žiauriai numalšinti, autorių 

P.Saudargo ir G. Karazijaitės teigimu, jaunimui reikia didvyrių ir herojų. Net jei tai liūdnos istorijos 

didvyriai. Susitikimo dalyviams autoriai dovanojo knygų. 

 

Juodaičių filialas 

12-06 Poetė Danguolė Vasiliauskienė pristatė savo kūrybą. Ji ne tik rašo eilėraščius, bet ir lieja ak-

vareles. Bibliotekoje buvo pristatyta D. Vasiliauskienės akvarelių paroda. 

Renginyje dainavo bardė Jurgita Šapauskienė. 

 

Jurbarkų filialas 

12-13 Jurbarkų seniūnijos salėje vyko bibliotekos organizuotas susitikimas su raseiniške rašytoja 

Jolita Pramedytyte. Ji pristatė tikrais įvykiais paremtą savo knygą „Meilės įkaitė“. Rašytoja ruošiasi 

rašyti knygos tęsinį, kurį pažadėjo pristatyti ir Jurbarkų bibliotekos skaitytojams. Susitikimą pagy-

vino Jurbarko bardų klubo dainininkų atliekamos dainos. 

 

Kartupių filialas 

11-21 Popietė senjorams „Laikas pabūti kartu“. Jurbarko rajono viešosios bibliotekos filialo vyres-

nioji bibliotekininkė Jūratė Jucikienė pristatė edukaciją „Duonos kelias“. Renginio svečiai dalyvavo 

viktorinoje, sužinojo Jūratės duonos receptą, o duonos raugo visi norintys galėjo neštis namo ir 

bandyti patys jos išsikepti. Renginyje muzikavo Eržvilko kultūros centro gitarų trio. 

 

Klausučių filialas 

05-16 Susitikimas su Stefanija Liutkiene ir jos poezijos knygos „Tūkstantis ir vienas gyvenimas“ 

pristatymas. Apie autorę pasakojo ir jos eiles skaitė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios biblio-

tekos vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė. Viešnia paskaitė keletą savo eilėraščių, pasakojo, 

kaip jie gimsta, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Dar vienas renginio svečias Valentinas Pancerna, 

akompanuodamas sau gitara, atliko dainas, sukurtas pagal Valentinos Pancernienės eiles. 
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Lybiškių filialas 

06-13 Jau tradicija, kad Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse Lybiškių filialo bibliotekininkė Laimutė 

Keterienė organizuoja atminimo valandą Varlaukio geležinkelio stotyje. Šį kartą prisiminimo va-

landoje „Prisiminimuose gyva istorija“ dalyvavo Jurbarko rajono mokyklų moksleiviai ir istorijos 

mokytojai. Prisiminimais dalijosi buvęs tremtinys Petras Simonavičius, kurį į tremtį išvežė iš Var-

laukio stoties, buvusi tremtinė E. Dovidavičienė iš Jurbarko. Tremtinių dainas dainavo Eržvilko 

kultūros centro moterų duetas, Jurbarko K. Glinskio teatro aktoriai skaitė eiles. Už iniciatyvas, 

skaudžios tautos istorijos atminimo puoselėjimą bibliotekininkė apdovanota LPKTS padėkos raštu. 
 

Pašaltuonio filialas 

12-18 Advento vakaro „Advento laiko tėkmėje“ dalyviai dalijosi prisiminimais apie senąsias šven-

čių laukimo tradicijas, eglutės puošimą, Kūčių vakarienę, pasakojo, kaip švenčia dabar. Pokalbį 

pagyvino giesmės, dainos ir eilės.  

 

Paulių filialas 

12-14 Biblioteka pakvietė į gražią šventę – Paulių bendruomenės 10-mečio paminėjimą. Šventėje 

koncertavo mamų ir dukrų kvartetas iš Šakių rajono Gotlybiškių kaimo – Violeta Simonavičienė su 

dukra Kotryna ir Skirmutė Janulaitienė su dukra Aušrine. Gerą nuotaiką dovanojo artimiausi kai-

mynai – Šimkaičių dramos būrelis „Naktibaldos“, parodę K. Sajos komediją „Kepurė dega“. 

 

Pilies I filialas 

05-02 Biblioteka Pilies bendruomenės namuose surengė susitikimą su aktore, rašytoja Doloresa 

Kazragyte. Aktorė šiltai prisistatė renginio dalyviams ir surengė mažą spektaklį, talentingai perteik-

dama įvairiausių personažų charakterius. Vienos vaidinamos ištraukos prajuokino iki ašarų, kitos 

vertė susimąstyti, koks trapus mūsų gyvenimas. 

10-01 Pilies bibliotekoje vyko popietė „Širdy dar ne ruduo“. Buvo pagerbti ir apdovanoti Vasaros 

skaitymo iššūkio nugalėtojai – jų buvo net 20. Renginio dalyvius džiugino Naglio Mačėno atlieka-

mos dainos.   

 

Raudonės filialas 

07-24 Bibliotekoje vyko susitikimas su talentinga šeima iš Vadžgirio. Izabelė Lukošienė jau yra 

išleidusi kelias knygas, jos anūkė Liucija Lukošiūtė pristatė pirmąją savo knygelę. Jos pristatė savo 

kūrybą. Pasakojimus pagyvino muzika, kurią atliko dar du šios talentingos šeimos nariai – Liucijos 

mama Lina ir broliukas Paulius. 

 

Rotulių filialas 

10-01 Spalio 1-oji - Tarptautinė pagyvenusių žmonių, taip pat kavos bei muzikos diena, todėl bib-

liotekoje šią dieną vykusioje vakaronėje netrūko nei muzikos, nei dainų, nei vaišių! 

Šventės pradžioje apdovanotos Vasaros skaitymo iššūkį net ne po vieną kartą įveikusios skaitytojos. 

Buvo puiki proga pabendrauti, pasidalinti patiekalų receptais, prisiminti jaunystės laikus. 

,,Kas gera – prisiminkime..." – šie dainos žodžiai puikiai atspindėjo vakaronės nuotaiką. 

 

Seredžiaus filialas 

03-25 Seredžiaus senelių globos namuose vyko šių namų ir Seredžiaus bibliotekos organizuoti lite-

ratūriniai pusryčiai su rašytojais Violeta Šoblinskaite-Aleksa ir Gasparu Aleksa. Globos namų gy-

ventojai klausė rašytojų skaitomos kūrybos, nuoširdžiai bendravo su svečiais.   
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Skirsnemunės filialas 

03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Skirsnemunėje skambėjo poetų eilės. Jurbarko 

kultūros centro Skirsnemunės skyrius ir Skirsnemunės biblioteka vietos gyventojus sukvietė į jaukų 

rytmetį, kuriame skambėjo šio krašto poetų kūryba. Renginį savo tėvo Prano Jonikio eilėmis pradė-

jo Skirsnemunės skyriaus kultūrinės veiklos organizatorė Edita Riaukienė. Sveikinimo žodį susirin-

kusiems tarė Skirsnemunės seniūnas Aidas Mozūraitis ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričar-

das Juška. Jau ne vieną poezijos rinktinę išleidusios Julijos Galbuogienės eiles skaitė mokytoja Rūta 

Zmejauskienė, Anapilin iškeliavusios poetės Leonidos Stankaitienės – moksleivė Mingailė Požėlai-

tė. Julija Galbuogienė pasidalijo su susirinkusiaisiais savosios biografijos faktais bei kūrybos pla-

nais. Savo gražius eilėraščius apie Tėvynę ir meilę skaitė ir Pilies kaimo poetai Sigita Jociūtė-

Džiaugienė bei Antanas Kriaučiūnas. Jautriai ir gražiai savo mintimis apie Lietuvą, laisvę bei jos 

suteikiamas saviraiškos galimybes pasidalijo renginio svečiai – iš Skirsnemunės kilusi poetė, litera-

tūrologė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė ir jurbarkiškis, neseniai išleidęs prisiminimų apie sovietinę 

armiją knygą „Nuotrauka dembelio albumui“ Raimondas Buitkus. Pačias giliausias susirinkusiųjų 

sielos stygas užgavo jaunos muzikės Patricijos Gadliauskienės puikiai atliktos lietuviškos dainos 

apie laisvę ir Lietuvą. 

 

Smalininkų filialas 

07-20 Metų įvykis Smalininkų bibliotekai ir miesteliui – „Bibliotekos perkraustymas po 70 metų“. 

Smalininkų miesto biblioteka buvo įkurta 1947 m. mažyčiame mokyklos kambarėlyje, 1948 m. per-

kelta į kitas mokyklos patalpas. Po metų biblioteka buvo dar kartą perkelta į patalpas, kuriose įsikū-

rė ilgam, čia užaugo kelios skaitytojų kartos. Dabar, po 70 metų, biblioteka vėl sugrįžo į mokyklą – 

įsikūrė šviesiose, jaukiose Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos patalpose. 

Liepos 20 d. vyko simbolinis bibliotekos perkėlimas – gyva grandine, iš rankų į rankas knygos ke-

liavo į naująsias patalpas. 

 

Stakių filialas 

08-13 Stakių filialo bibliotekininkė Irma Klemauskienė, į pagalbą pakvietusi koleges 

iš Raudonės ir Pilies filialų, Vaižganto metų paminėjimą surengė Stakių bažnyčioje. Vaižgantas 

šioje bažvyčioje kunigavo 1906 metais. Apie tai pasakojo Stakių gyventoja Nijolė Pilipauskienė. 

Mokytoja Elena Elzbergienė papasakojo apie Vaižgantą, bibliotekininkės skaitė jo kūrinius, Toma 

Butkutė, akomponuojant  Linai Lukošienei, atliko nuostabias dainas. 

 

Šimkaičių filialas 

Šimkaičių filialo skaitytojai gausiai dalyvavo Vasaros skaitymo iššūkyje. Iššūkį priėmė 34 skaityto-

jai, 33 iš jį sėkmingai įveikė.   

     

Tamošių filialas 

12-05 Bibliotekoje vyko žvakių liejimo edukacoja suaugusiems. Renginio dalyvius mokė šio amato 

žinovė iš Veliuonos Jūratė Kvietkauskienė. Visiems buvo įdomu – vieni prisiminė, kaip žvakes liejo 

jų seneliai, kitiems ši veikla buvo naujas patyrimas. 

 

Vadžgirio filialas 

10-15 LRT radijo laida „10-12“ tiesiogiai transliavo iš Vadžgirio bibliotekos. Laidoje dalyvavo  

vadžgiriškiai, kurie pasakojo apie savo miestelį, jo istoriją ir dabartį. Bibliotekininkė laidoje pristatė 

Vadžgirio biblioteką, jos veiklą, kasdienybę ir bibliotekoje įgyvendinamus projektus. 
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12-19 Vadžgirio miestelio biblioteka jau ketvirtus metus iš eilės vykdo puikią akciją „Kalėdinė 

knygų sriuba“. Vadžgiriškiai vaišinosi bibliotekininkės virta sriuba, o mainais padovanojo net 48 

naujas knygas. 

 

Veliuonos filialas 

07-15 Vyko vienas iš projekto „Pasimatymai rašytojų giraitėje“ numatytų renginių – „Skaito biblio-

tekininkės“. Dalyvavo kolegės iš Tamošių, Raudonės, Pilies filialų, taip pat ilgametė Vadžgirio fi-

lialo vedėja, dabar jau pensininkė Izabelė Lukošienė. Buvo perskaityti Alvydo Šlepiko, Maironio, 

Justino Marcinkevičiaus, Ramutės Skučaitės, Izabelės Lukošienės tekstai, veliuoniškiams  dainavo 

Toma Butkutė, kuriai akomponavo Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina 

Lukošienė ir grupės „Kreizas“ narys Henrikas Lukošius. 

08-15 Antrasis ciklo „Pasimatymai rašytojų giraitėje“ renginys. Dalyviai su Žolinių vainikais žy-

giavo per Veliuonos miestelį: nuo Bažnyčios iki rašytojų giraitės. Čia surengta tradicinė Palaunagė, 

šį kartą skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams. Svečiavosi brolis Tomas iš Paulių vienuolyno, dai-

navo „Veliuoniečio“ vokalinio ansamblio moterys, smuiku griežė Ugnė Preimonaitė.  

09-13 Visą dieną vyko tradicinės Veliuonos novelės renginiai. Į ją atvykę rašytojai buvo sutikti Jur-

barko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Veliuonos filiale. Svečiai apžiūrėjo Šarūno Šimu-

lyno memorialinę ekspoziciją, taip pat lėlių parodą, atvežtą iš Kauno valstybinio lėlių teatro muzie-

jaus. Bibliotekininkė papasakojo apie visą vasarą vykdytą edukaciją vaikams „Kai atgyja daiktai ir 

lėlės“. 17 val. prasidėjo skaitymai Veliuonos kultūros centre, kurį dekoravo Romarika Pikelienė. 

Dekoracijoms panaudoti Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos moksleivių drugeliai, kuriuos 

vaikai piešė bibliotekoje. Savo kūrybą skaitė Birutė Jonuškaitė (Vilnius), Daina Opolskaitė (Vilka-

viškis), Alis Balbierius (Biržai), Gvidas Latakas (Kaunas), Gasparas Aleksa (Veliuona). Trečiuoju 

Šarūno Šimulyno literatūros premijos laureatu tapo Alis Balbierius, apdovanotas už poezijos knygą 

„Ekvilibriumas“ Jį pasveikino Veliuonos seniūnas Egidijus Mikšta, Jurbarko rajono savivaldybės 

meras Skirmantas Mockevičius ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Ra-

sida Kalinauskienė. Renginyje buvo pristatytas paskutinis projekto „Pasimatymai rašytojų giraitėje 

akcentas – lauko lentelės su QR kodais.  

Viešvilės filialas 

12-06 Susitikimas su dailininku, Mažosios Lietuvos istorijos puoselėtoju ir mylėtoju, menininku 

Eugenijumi Šuldiakovu ir jo draugais iš Šilutės miesto ir rajono „Poezija, skambanti fotografijos 

mene“. Biblioteka vienam vakarui pasipuošė dailininkės, bardės, dainų kūrėjos, fotografės muzikan-

tės Tatjanos Petravičienės fraktaliniais piešiniais, kurie piešti užmerktomis akimis. Ji pasakojo apie 

savo kūrybą, atliko dainų, o tuo metu televizoriaus ekrane keitėsi jos darytos fotografijos. Irena Še-

putienė ir Vida Tarozienė skaitė savo kūrybos eiles. Susitikime skambėjo gitaros garsai ir ypatingas 

bardo balsas – savo kūrybos ir grupės narių sukurtus tekstus išdainavo Adas Nausėda. 

 

Žindaičių filialas 

10-19 Žindaičių kaimo gyventojai rinkosi į rudeninį pasibuvimą „Rudeninių lapų sūkury, seklyčios 

vidury“. Visus susirinkusius pasitiko rudens gėrybių paroda. Jurbarko kultūros centro Konstantino 

Glinskio teatras (režisierė Danutė Samienė)  susirinkusiems parodė poezijos spektaklį pagal Antano 

Gailiaus kūrybą „Camino vainikas“. Ne vienas žiūrovas pirmą kartą išgirdo kraštiečio, Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Antano Gailiaus sonetus, kuriuos į vientisą spektak-

lį sujungė daina, režisūrinis sprendimas ir įtaigi aktorių vaidyba. 

Po spektaklio skambiomis melodijomis ir dainomis visus susirinkusius džiugino Šakių rajono Lie-

palotų kaimo kapela (vadovas Romas Skaisgirys). Renginiui pasibaigus žindaitiškiai neskubėjo 

skirstytis namo, o susėdo prie bendro stalo, kur jaukiai bendravo, šnekučiavosi, dalinosi rudeniškais 

džiaugsmais. 

https://www.facebook.com/romarika.pikeliene?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAtZJ-KEeMhKU_snmdYdav-dMrWEYA6OzffR8ToAyUnf-53nlMUX5G6HvTpBTJgOQUterACA5CdL23Q&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/birute.jonuskaite?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDmiN7D0D0HhLo-Xawvb5LUE0SktNigu9LESSmhxfnPkWqGGYXeiy0dHQGEgu2nOudyANwvg2e0dBaB&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/daina.opolskaite.5?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAdrenBYQPTeoE9v29EzRtC_usJ3m544jeQlwDFOWDa8-I0NgY9Q6VevC0COekR--za1lzQmu36GYkt&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/alis.balbierius?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDUC2QVOJAytV-H7GPUaGij6OaqiNO9I10MNNS_RdOLz6M32_DxOnFXpQTreDnqaGGHPIqYU8sR6eOR&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/gvidas.latakas?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDmOO0-xEw8qwZaqoaB-Lpmh1A4dyuW6CmzUehLrJHGMP1FuUjC2u3GZevV_jbP50u9eO4ISh6ikm4a&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/gasparas.aleksa.3?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDNzJZ1OIghlkINAzm7MvkNN8OtZlQILDRmPGha87EOd9rR-Z3sOh9lbkwkc5jbXqZKk0HsMWry2ieE&dti=1690423171225465&hc_location=group
https://www.facebook.com/alis.balbierius?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDsMvyCipNrgv-nEYG8U6cevYPBixDzKrTiLloGuzZYl0gYb4DITe1rLxjDFFbSWD4Xj6zaBUrCrrTS&dti=1690423171225465&hc_location=group
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12-01 Žiemišką sekmadienio popietę žindaitiškiai rinkosi į adventinę popietę „Sodai, sodai, leliu-

moj“, kurioje skambėjo eilės apie adventą, Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus vokalinio 

moterų ansamblio „Raskila“ (vadovė A. Jagminaitė) atliekamos dainos. Susirinkusius su prasidėju-

siu adventu pasveikino Vertimų parapijos Carito pirmininkė Zita Žičkuvienė. O į svečius atvykusi 

Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir jos vadovė Birutė Bartkutė visiems priminė, 

ką advento metu veikė mūsų seneliai ir tėvai. Seniūnaitė Birutė Petraitienė visiems padovanojo pa-

čios sukurtus angeliukus.  

 

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. Lėšų už patalpų nuomą 2019 m. surinkta 

daugiau, nei 2018 m.  

Už patalpų nuomą per 201 m. gauta  1767,20 Eur (2018 m. – 1 300 Eur.) 

Už kitas paslaugas iš viso – 2 643,18 Eur: 

- Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas – 421,15  Eur; 

- Skaitytojų pažymėjimai –  482,10 Eur; 

- Delspinigiai – 17,78  Eur; 

- TBA paslaugos – 17,48 Eur; 

- Kt. paslaugos –  1 547 Eur. 

 Viešojoje bibliotekoje – 1 933 Eur;  

 Filialuose – 710 Eur; 

 Iš viso: 2 643 Eur. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, viešieji ryšiai 

  

 Visuomenės požiūris į bibliotekas keičiasi – gyventojai pamatė, kad tai ne tik spaudinių 

kaupimo ir išdavimo vieta, bet ir erdvė bendravimui, laisvalaikiui, tobulėjimui, čia teikiama daug 

šiuolaikiškų paslaugų. Teigiamiems vertinimo pokyčiams įtakos turi ne tik tai, kad bibliotekos lan-

kytojai mato akivaizdžias permainas. Šį požiūrį keičia ir didelis dėmesys bibliotekos veiklos vieši-

nimui, ryšiams su žiniasklaida ir visuomene. 

 Viešųjų ryšių specialistas rūpinasi renginių reklama ir viešinimu žiniasklaidos priemonėse, 

interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose. Mėnesio renginių planai publikuojami Jurbarko rajo-

no savivaldybės ir viešosios bibliotekos internetinėse svetainėse, čia skelbiama ir naujausių renginių 

reklama. Vietiniuose laikraščiuose „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ dažnai anonsuojami būsimi renginiai 

ir parodos. Kuo daugiau reklamos, tuo daugiau lankytojų sulaukiama bibliotekos renginiuose. 

 Apie viešosios bibliotekos ir filialų renginius daugiausiai rašo vietiniai laikraščiai „Šviesa“ 

ir „Mūsų laikas“, apie renginius, parodas reportažus rengia „Balticum televizijos“ vietos padalinio 

žurnalistai. Žiniasklaidos atstovai patys renkasi, kokį renginį aplankyti ir aprašyti, parodyti reporta-

žą. 

 Bibliotekos renginiai reklamuojami ne tik virtualioje erdvėje, bet naudojami ir kiti būdai: 

afišos (mokyklose, miesto reklamos stenduose, Jurbarko kultūros centre), dalijamos skrajutės, 
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lankstinukai, skelbiama bibliotekos socialiniame tinkle „Facebook“. Dalis bibliotekos skaitytojų, 

kurių pomėgiai gerai žinomi bibliotekininkėms, į renginius kviečiami elektroniniu paštu ar telefonu.     

2019 m. respublikos spaudoje užfiksuotos 4 publikacijos apie Jurbarko rajono savivaldybės 

viešąją biblioteką. Iš jų: 

 „Tarp knygų“ – 2,  

 „Valstiečių laikraštis“ – 1,  

 „Valsčius“ – 1. 

Straipsniai ir žinutės apie biblioteką buvo spausdinami rajoniniuose laikraščiuose „Šviesa“ ir 

„Mūsų laikas“, elektroninėje erdvėje www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, 

www.musulaikas.lt, www.etaplius.ltl, 156 straipsniai, pranešimai, žinutės buvo publikuoti 

bibliotekos svetainėje www.jurbarko-rvb.lt 

29 reportažai buvo transliuoti balticum TV žiniose. 

(Publikacijų sąrašas pridedamas – priedas nr.1). 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

        Bibliotekos kraštotyros fondas 2019 m. pasipildė 94 naujais leidiniais: 81 knyga, 2 žurna-

lais, 11 garsinių knygų. Knygas dovanoja pristatomų knygų autoriai, bibliotekos svečiai. Visada 

savo naujas knygas bibliotekai dovanoja Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ nariai. Šiemet savo kny-

gą „Aukštaūgis ir vedęs gražuolę“ dovanojo Vytautas Kutkevičius. Pirmąją eilėraščių knygą dova-

nojo Stefanija Liutkienė – šios knygos pristatymas vyko bibliotekoje. 

             Elena Briedelienė dovanojo žurnalo „Ateities spinduliai“ 1931 m. komplektą. Jurbarko tu-

rizmo ir verslo centras savo naujausiais leidiniais kasmet papildo bibliotekos kraštotyros fondą, 

šiemet – keturiais naujais leidinukais.    

  Fondą papildė ir leidyklų dovanotos kraštiečių – E. Ignatavičiaus, V. Martinkaus, A. 

E. Puišytės, J. Banaičio ir k. – nuotraukos.  

 Be to, fondas papildytas iš įvairių šaltinių gautais 3 laikraščiais, 16 žurnalų, 2 skraju-

tėmis, 6 nuotraukomis, 3 programomis, 3 kvietimais. 

2019 metais fondą papildė 38 kraštotyros darbai: 18 metraščių – 17 bibliotekos filialų 

ir 1 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jurbarko skyriaus, 3 kronikos (dar viena pateikta kaip 

metraščio priedas) ir 16 originalių darbų, daugiausia parašytų atsiliepiant į skelbtą kraštotyros kon-

ferencijos temą „Mažoji architektūra“ bei vienas filmukas apie skulptorių Algimantą Sakalauską. 

Nuolat pildomi teminiai literatūros rinkiniai. 2019 m. atšviesti 969 straipsniai, dvi 

knygos, du metraščiai, 4 iliustracijos. Iš interneto atspausdinta 212 straipsnių, 1 magistro darbas. 

Sudaryta 10 naujų teminių straipsnių bylų: „Prof. Stasys Girdzijauskas“ (16), „Vytautas Girdzijaus-

kas. Kūryba“ (18), „Gintautas Stankaitis“, „Lietuvos žydai“ (15), „Nemunas“ (10), „Sinagogų aikš-

tės memorialas“ (40), „Pasaulio teisuoliai“ (13). „Literatas Vytautas Rimavičius“ (4), „Stefanija 

Liutkienė“ (20), „Violetos Šoblinskaitės kūryba ir apie kūrybą“ (25). 

Žmonės neretai pasiūlo ir nusikopijuoti jų turimos medžiagos – kraštotyrinio pobūdžio 

straipsnių, eilėraščių iš rinkinių, kitų publikacijų. Tai vietiniai literatai Valentinas Čyžas, Julija Gal-

buogienė, Jonas Girdzijauskas ir kt.  

Parengtas 1 ekskursijos maršrutas interneto svetainei „Krašto paveldo gidas“ 

http://www.krastogidas.lt/ 

Bibliografinis darbas 

 

2019 m. gautos 173 užklausos (2018 m. – 211). Atsakyta į 167 užklausas. Šešios neat-

sakytos, nes biblioteka prašomos informacijos neturėjo. Pagal pobūdį gauta 38 adresinės, 23 faktog-

http://www.jurbarkas.lt/
http://www.jurbarkosviesa.lt/
http://www.musulaikas.lt/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
http://www.krastogidas.lt/
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rafinės, 6 tikslinamosios ir 106 teminės, iš kurių 24 kraštotyrinės užklausos. Pagal mokslo šakas 

teminės užklausos pasiskirsto taip: 0 – 17, 3 – 4, 5 – 4, 6 – 5, 7 – 9, 8 – 2, grožinės – 30, 9 – 35.  

Dauguma užklausų pateikiamos atvykus į biblioteką. Internetu ar telefonu dažniausiai klausia tik 

toliau gyvenantys kraštiečiai. Raštu atsakyta į 23 užklausas. Atsakymų ieškoma įvairiuose šaltiniuo-

se ir dažnai ne viename, o keliuose: fonduose (74 atvejai),  kartotekoje (24), internete (32), temi-

niuose straipsnių rinkiniuose (32), elektroniniame kataloge (5), bibliotekos dokumentuose (10). Kai 

kada tenka kreiptis į kitas bibliotekas ar įstaigas (4), privačius asmenis (7), kai kada užtenka asme-

ninių bibliotekininkės žinių (5). Naudojamasi enciklopedijomis (3), žinynais (7), žodynais, kitais 

informaciniais leidiniais.  

Parašytos 127 kortelės kartotekai. Iš jų 96 kraštotyrinio pobūdžio, 4 adresinės, 27 lin-

kėjimų tekstukai. Įdėtos į kartoteką 108 kortelės. 

Sudarytas 2019 metų jubiliejinių datų sąrašas. Į bibliotekos internetinę svetainę įkeltas 

41 pavarde papildytas ir patikslintas kraštiečių sąrašas. Papildytas ir patikslintas kraštiečių adresų 

sąrašas. Sudarytas kraštiečių autorių, dalyvavusių 2019 m. knygų mugėje, sąrašas. 

Informacijos ir kraštotyros fondo skaitykloje 2019 metais buvo 617 lankytojų: 109 

bibliotekos, 74 LAB skaitytojai, 350 renginių dalyvių, 48 šachmatininkų būrelio dalyviai ir 36 

„Trečiojo amžiaus“ universiteto studentai, skaitykloje besimokantys anglų kalbos. 

Per 2019 m. skaityti apie 79 leidiniai. Skaitytojams į namus išduota 38 knygos. Vieto-

je skaityta 41 dokumentas, iš jų 7 literatūros rinkiniai ir 34 knygos. Į parodas kitiems skyriams iš-

duoti 57 leidiniai. 

 

Ryšiai su kraštiečiais 

 

 Kraštiečiai sveikinami įvairių valstybinių ir asmeninių švenčių progomis: vieni atviru-

kais, kiti el. paštu, treti – telefonu. 

Telefono skambučiais bendrauta su V. Alekna, R. Baltrušaičiu, J. Brigiu, P. Endriu-

šaičiu, J. Juškaičiu, G. Kulikausku, K. Kazlauskiene, B. Beniušiene, B. Kondratu, A. E. Puišyte, L. 

Špoku, S. Tumėnu. Susirašinėta su R. Baltrušaičiu, V. Dobrovolskiene, G. Kulikausku, S. Liutkie-

ne, L. Špoku. Rugpjūčio 28 d. vilniečiams pasiųstas kvietimas į rašytojos, Veliuonos filialo biblio-

tekininkės Violetos Šoblinskaitės jubiliejinį vakarą rašytojų klube. Literato G. Stankaičio sūnui nu-

siųstos tėvui mirus bibliotekininkės parašytų nekrologų publikacijos. Tiesiogiai bendrauta su G. 

Alekna, B. Beniušiene, A. Gluodu, F. Kavoliūte, L. A. Špoku, V. Urbanavičiumi, A. Vilkeliene, D. 

Žibaitiene.  

 

Ryšiai su kitomis įstaigomis 

 

Su kitomis įstaigomis daugiausia bendraujama organizuojant renginius, keičiantis in-

formacija. J. Korsakaitė Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijai pasiūlė susitikimą su fotogra-

fu G. Alekna, kurio fotografijų paroda veikė bibliotekoje. 

Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bibliotekininkė buvo konsultuojama 

darbo klausimais. Kartu su Krašto istorijos muziejumi rengtos parodos, bendrauta su Smalininkų 

technikos muziejumi, Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriumi. Daug bendrų veiklų buvo orga-

nizuojama su LASS Jurbarko skyriumi. Kraštotyros klausimais buvo konsultuojamasi su Jurbarko 

kultūros centro etnografinių kolektyvų vadove B. Bartkute, buvusia etnokultūros specialiste R. 

Kliukiene, sąjūdiečiu S. Makūnu, buvusia Kalbos draugijos pirmininke A. Pauliukaitiene, gide N. 

Paulikiene.  
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Filialų kraštotyros darbas 

 

2019 m. filialų darbuotojos parengė 35 naujus kraštotyros darbus – tai bibliotekų metraš-

čiai ir kronikos bei kiti darbai. Po tris darbus parengė Smalininkų miesto filialas, Baltraitškės, Ly-

biškių, Stakių filialai.  

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

Klausučių, Paulių, Raudonės filialuose), Velykos ir vaikų velykėlės (Baltraitiškės, Girdžių, Kartu-

pių, Klausučių, Pašaltuonio, Paulių, Pilies, Tamošių, Vadžgirio, Žindaičių filialuose). Vyksta edu-

kaciniai užsiėmimai advento laikotarpiu (Pašaltuonio, Pilies, Smalininkų, Stakių, Vadžgirio, Ve-

liuonos, Žindaičių filialuose).  

 

Bibliografinis-informacinis darbas 

 

Pagrindinis informacinio darbo tikslas – teikti vartotojams inovatyvias, interaktyvias 

bei tradicines informacines paslaugas, skatinti skaitmeninio ir informacinio raštingumo plėtrą, nuo-

latinį mokymąsi, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo. 

Interneto skaitykloje yra 12 darbo vietų vartotojams. Iš jų 7 kompiuteriai nauji, gauti 

iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyvento-

jų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.  

Kompiuteriuose instaliuota programinė įranga suteikia galimybes vartotojams naudotis deklaracijų 

pildymo programa ABBYY e Form Filler 2,5, Skype, Microsoft Office programų paketu ir kitomis 

taikomosiomis programomis. Atliekamos kopijavimo, skenavimo, spausdinimo paslaugos. Šios pa-

slaugos mokamos. Vartotojai pasigenda elektroninio parašo skaitytuvų, kuriais naudojosi ankstesnė-

je Interneto skaitykloje, A3 formato spausdintuvo.  

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

kos patalpose, bet ir šalia bibliotekos vartotojai jungiasi prie interneto. Bibliotekai tai nieko nekai-

nuojanti paslauga, o lankytojams papildoma galimybė nešiojamuoju kompiuteriu  ar mobiliuoju 

telefonu prisijungti prie interneto. 

 

Informacinis fondas 

 

Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finansines 

galimybes. Fonde komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų bibliografija, universalios ir 

specialios enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, vadovai, kartografiniai leidiniai. 

2019 m. pabaigoje informaciniame fonde buvo 5998 egz. 2019 m. gauti 264 egz. (2018 m. - 271 

egz.). Skaitykloje kaupiama kompiuterijos mokslo literatūra, kompaktinių diskų fondas nuolat pa-

pildomas naujais diskais. Veikia Europos informacijos centro leidinių bibliotekėlė. 

 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 

 

 2019 m. skaitykloje užregistruoti 4586 lankytojai (2018 m. – 5124 lank.). Ženkliai 

sumažėjo lankytojų moksleivių. Jie mieliau naudojasi išmaniosiomis technologijomis, internetas 

tapo pasiekiamas iš bet kur. Lankytojai įvairūs – vieni labiau įgudę dirbti kompiuteriu, kitiems dar 

trūksta žinių, todėl teikiamos konsultacijos. Per metus suteiktos 772 konsultacijos darbo kompiute-

riu ir interneto išteklių naudojimo klausimais (2018 m. – 972). Konsultacijos teikiamos pageidau-

jamomis konkrečiomis temomis: elektroninis paštas, skype,  facebook, e-bankininkystė, e-prekyba, 

e-valdžia, registracija pas gydytojus, paieška internete. Gyventojai mokomi naudotis elektroniniu 
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bibliotekos bei suvestiniu katalogais, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, dokumentų fon-

dais, užsisakyti, rezervuoti, internetu prasitęsti dokumentų skolinimosi terminus. 

2019 m. vyko tradiciniai gyventojų  „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio“ mo-

kymai grupėse ir nuo rugsėjo mėnesio pradėti mokymai pagal projekto „Prisijungusi Lietuva“ nu-

matytas veiklas.  Mokymuose dalyvavo 104 miesto gyventojai. Individualiai mokėsi 5 asmenys. 

Mokymų ir konsultacijų bendra trukmė 350 val. Individualūs mokymai ir konsultacijos  registruo-

jami į tam skirtas apskaitos formas. Žinios apie kiekvieną praėjusį mėnesį vykusių konsultacijų 

skaičių perduodamos vyresn. metodininkei.  

2019 m. atsakyta į 38 užklausas elektroninėmis priemonėmis. Bibliotekos tinklapyje 

veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“, gautos 5 užklausos. 2019 m. viso gauta 392 užklausos, 

(2018 m. 500). Atsakyta į 387, neįvykdytų – 5. Gauta užklausų: teminių – 159, faktografinių – 128, 

adresinių –56, tikslinamųjų – 49.  

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

ieškota informacijos laisvai prieinamose interneto svetainėse, knygų fonduose ir kartotekose.  

 

Katalogai ir duomenų bazės 

 

Bibliotekos tinklalapyje www.jurbarko-rvb.lt skaitytojams suteikta prieiga prie biblio-

tekos elektroninio katalogo, duomenų bazių: Naxos Music Library – 0 paieškų, EBSCO publishing 

(8 duomenų bazių paketo) - 34 paieškos), Litlex – 228 paieškos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Duomenų bazėmis galima naudotis iš kiekvieno bibliotekoje esančio kompiuterio. Iš 

viso 2019 m. užregistruoti 164 181 virtualūs apsilankymas, seansų skaičius – 2 903. Duomenų ba-

zėmis naudojasi nedaug skaitytojų. Priežastys įvairios: kalbos barjeras, naudojimosi duomenų ba-

zėmis įgūdžių stoka, mieste liko tik viena gimnazija (kitos dvi performuotos į progimnazijas), mies-

te liko mažai jaunimo. Dažnas vartotojas pageidauja jau surinktos spausdintos informacijos, o dar 

geriau ją gauti elektroninėmis priemonėmis.  

Dalyvaujama analizinės bibliografijos duomenų bazės kūrime, aprašomi ir siunčiami 

analiziniai įrašai į NBDB. 2019 m. parengti 986 analiziniai įrašai (2018 m.- 645) iš vietinių laikraš-

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

 

Renginiai 

 

03-02 Bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. 

Vyresn. bibliografė organizavo 4 ekskursijas – 2 moksleiviams ir 2 suaugusiems vartotojams. 

 

Tiesioginės transliacijos 

 

 01-10 Internetinis seminaras „Saugesnio interneto savaitė jūsų bibliotekoje“. 

04-04 Paskaita „Viskas apie tymus“. 

04-09 Internetinis seminaras „Aš – skaitmeninis konsultantas“. Virtualaus seminaro 

metu buvo pristatytos projekto „Prisijungusi Lietuva“ būsimos veiklos. 

10-21-25 „Senjorų dienos internete 2019“. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos filia-

luose kasdien nuo 11 val. susirinkę senjorai galėjo stebėti vis kitas vaizdo transliacijas įvairiausio-

mis temomis bei užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus. Transliacijų dalyviai galėjo planuotis 

keliones Lietuvoje ir net užsienyje – sužinojo, kaip paprastai ir greitai technologijų pagalba galima 

susiplanuoti keliones viešuoju transportu, nuosavu automobiliu ar lėktuvu, kaip rasti viešbučius, 

lankytinus objektus ar pramogas. Apie elektroninę bankininkystę – kaip bankas šiais laikais telpa 

telefone, o asmeninis biudžetas – mokėjimo kortelėje. Transliacijos metu aptarti ir šiuolaikiniai  

bendravimo būdai, padedant technologijoms. O populiariausia tema tapo „Išmanusis daržas“. Visi 

viešų transliacijų žiūrovai gavo pažymėjimus. 

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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Parengti darbai 

 

 Sudarytas sąrašas „Biblioteka ir bibliotekininkai spaudoje, televizijoje ir virtualioje erdvėje 

2019 m.“; 

 Parengtas renginių sąvadas „Lietuvos šimtmečio akimirkos. Jurbarko rajonas“. 

 Paruošta prezentacija „Rašytojos Irenos Buivydaitės-Kupčinskienės kūryba“. Medžiaga pa-

naudota susitikimo su rašytoja metu. 

 

Informacinių užklausų skaičius 

                                                           Lentelė Nr. 27 
Eil. 

Nr. 

Jurbarko SVB 2019 

Gauta Atsakyta Proc. 

1. Viešojoje bibliotekoje 3 159 3 087 97,7 

2. Smalininkų m. fil. 14 14 100,00 

3. Kaimo fil. 2 477 2 244 90,6 

 Iš viso: 5 650 5 345 94,6 

 

Informacinio fondo dydis fiz. vnt. 
                                                                                                           Lentelė Nr. 28 

Eil. 

Nr.  

Jurbarko SVB 2017 2018 2019 Skirtumas 

1. Viešojoje bibliotekoje 5 816 6 091 6 365 

 
+274 

2. Smalininkų m. filiale 942 950 950 0 

3. Kaimo filialuose 3 271 2 982 2 172 -810 

 Iš viso: 10 029 10 023 9 487 -536 

 

Gyventojų konsultavimas ir viešosios interneto prieigos taškų veikla filialuose 2018 m. 

 

Kompiuteriai ir išmanieji telefonai suteikia vis naujas panaudojimo galimybes. Vyresniems 

žmonėms tai kartais tampa nemažu iššūkiu, todėl bibliotekininkas tampa ir šios srities konsultantu. 

2019 m. filialialuose gyventojai aktyviai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose. 

Pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokymuose dalyvavo 388 gyventojai.  

Filialų darbuotojos kvietė gyventojus į stebėti tiesiogines transliacijas.  

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

žiniomis dalijasi greitai ir informatyviai. 

Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais. Bendras viešo-

sios bibliotekos filialų interneto seansų skaičius 2019 m. – 19 071, vartotojams padarytos 2109 ko-

pijos.  
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V. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

 Jurbarko rajone kasmet mažėja ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. 

2019 m. rajone gyveno 3 432 vaikai iki 14 m. Jurbarko mieste gyvenančių vaikų skaičius, įskaitant 

ir ikimokyklinio amžiaus vaikus – 1 593.   

 

Vaikų skaitytojų sutelkimas 

                                                                                                                    Lentelė Nr. 29 
Jurbarko SVB Vaikų skaičius 

mikrorajone 

Skaitytojų vaikų 

skaičius 

Sutelkimo proc. Proc. nuo bendro 

skaitytojų skai-

čiaus 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Viešosios biblio-

tekos VLS 

1 616 1 593 400 396 24,8 24,9 17,3 17,1 

Smalininkų m. 

fil. 

184 151 108 88 58,7 58,3 25,2 27,1 

Kaimo filialuose 1697 1 688 1164 944 68,6 55,9 28,6 26,3 

Iš viso: 3 497 3 432 1 672 1428 47,8 41,6 24,6 22,9 

 

Skaitytojų vaikų apsilankymų skaičius. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                    Lentelė Nr. 30  
Jurbarko SVB Apsilankymų skaičius  Vidutinis 

lankomumas 

2018 2019 skirtumas 2018 2019 

Viešosios bibliotekos VLS 18 381 14 662 -3719 46,0 37,0 

Smalininkų m. filiale 2 950 2 965 +15 27,3 33,7 

Kaimo filialuose 31 434 30 016 -1418 27,0 29,7 

                   Iš viso: 52 765 47 643 -5122 31,6 31,9 

 

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

Jurbarko SVB 

 

2017  2018 2019 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

10 736 9 472 8 848 -624 

Smalininkų m. fil. 5 666 2 621 1 216 -1 405 

Kaimo fil. 38 232 30 217 25 232 -4 985 

                     Iš viso: 54 634 42 310 35 296 -7 014 

 

Vidutinis vaikų skaitomumas 

                                                                                                                Lentelė Nr. 32 
 2017 2018 2019 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

27,3 23,7 22,3 -1,4 

Smalininkų m. fil. 63,6 24,3 13,8 -10,5 

Kaimo fil. 27,8 26,0 25,0 -1,0 

                     Iš viso: 31,2 25,3 23,6 -1,7 

   

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

                                                                                                                                  Lentelė Nr. 33 
 Grož. lit.  Proc. Šakinė lit. Proc. 

Viešojoje bibliotekoje 4 594 51,9 4 254 48,1 

Smalininkų m. fil. 1 032 84,9 184 15,1 
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Kaimo fil. 19 076 75,6 6 156 24,4 

                      Iš viso: 24 362 69,0 10 934 31,0 

 

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

 Period.leid. Proc. 

Viešosios bibliotekos VLS 2 861 32,3 

Smalininkų m. fil. 213 17,5 

Kaimo fil. 8 802 34,9 

                                  Iš viso: 11 876 33,6 

 

Renginiai vaikams 

 

Rajono bibliotekose vaikams 2019 m. suorganizuotas 465 žodiniai renginiai. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 72; 

 Smalininkų m. fil. – 11; 

 Kaimo filialuose – 382; 

Dokumentų ir kt. parodų, skirtų vaikams, surengta 163. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 18; 

 Smalininkų m. fil. – 10; 

 Kaimo filialuose – 135. 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla. Skaitytojai. Išduotis 

2019 m. Vaikų literatūros skyriuje buvo 837 registruoti skaitytojai – 54 daugiau, nei 2018 

m. Iš jų vaikai iki 14 metų – 396, 104 moksleiviai nuo 15 metų, 20 studentų. Registruoti 203 nauji 

skaitytojai, 634 perregistruoti. 

Nors registruotų skaitytojų daugiau nei 2018 m., bendri rodikliai 2019 m. sumažėjo – ir vi-

dutinis lankomumas, ir vidutinis skaitomumas. 

 

Išduotis ir lankomumas (bendras su VLS skaitančiais suaugusiaisiais) 

 Lentelė Nr. 35 
Metai Lankytojų skaičius Vidutinis lankomu-

mas 

Išduotis Išduotis vienam 

skaitytojui 

2016 18 218 23,8 15 520 20,3 

2017 17 923 22,7 14 381 18,2 

2018 22 468 28,7 13 293 17,0 

2019 18 415 22 12 801 15,3 

 

Išduotis vaikams ir lankomumas 

Lentelė Nr. 36 
Metai Lankytojų vaikų 

skaičius 

Vidutinis vaikų lan-

komumas 

Išduotis vaikams Išduotis vienam 

vaikui 

2016 15 101 34,3 11 995 27,3 

2017 14 823 37,7 10 736 27,3 

2018 18 381 46,0 9 472 23,7 

2019 14 662 37 8 848 22,3 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis (bendra) 

Lentelė Nr. 37 
Metai Grožinės lit. iš-

duotis 

Proc. Šakinės lit. iš-

duotis 

Proc. Periodikos išduo-

tis 

Proc. 
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2016 10 903 70,3 4 617 29,7 4 802 30,9 

2017 9 734 67,7 4 647 32,3 4 618 32,1 

2018 7 902 59,4 5 379 40,6 4 181 31,5 

2019 7 388 57,7 5 413 42,3 3 559 27,8 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis vaikams 

 Lentelė Nr. 38 
Metai Grožinės lit. iš-

duotis 

Proc. Šakinės lit. iš-

duotis 

% Periodikos išduo-

tis 

Proc. 

2016 8 148 67,9 3 850 32,1 4 185 34,9 

2017 6 946 64,7 3 790 35,3 3 930 36,6 

2018 5 192 54,8 4 280 45,2 3 551 37,5 

2019 4 594 51,9 4 254 48,1 2 861 32,3 

 

Grožinės literatūros skaitoma kasmet vis mažiau – 2016 m. 70,3% nuo bendros išduo-

ties, 2019 m. – 57,7%. 2019 m. vaikų literatūros skyriaus lankytojai perskaitė 2134 pavadinimų 

grožinės literatūros kūrinius. Populiariausia knyga išlieka Kinney J. „Nevykėlio dienoraštis“ – dvy-

likta dalis buvo skaityta 23 kartus. Iš viso 6 „Nevykėlio dienoraščio“ dalys pateko į skaitomiausių 

knygų dešimtuką. Tarp 10 populiariausių knygų – I. Ežerinytės „Skiriama Rivai“,  J. Vilės ir L. Ita-

gaki „Sibiro haiku“, o taip pat patiems mažiausiems skaitytojams skirtos skiemeninės pasakos „Ali-

sa Stebuklų šalyje“ bei „Vilkas ir septyni ožiukai“.   

 

Kompiuteriai 

Vaikų literatūros skyriaus interneto skaitykloje yra 10 vartotojams skirtų kompiuterių. 

2019 m. interneto skaitykloje registruota 30 unikalių vartotojų. Dalis vartotojų (miesto svečiai, 

trumpam užsukę į biblioteką) prie interneto prieigos jungėsi su laikinais  prisijungimo vardais ir 

slaptažodžiais. 

Kasmet mažėja poreikis naudotis viešosios prieigos kompiuteriais: 2017 m. įvyko 5516 seansų, 

2018 m. – 3917, 2019 m. – 2604. Sumažėjo ir bendra seansų trukmė – nuo 4851 val. 21 min. 39 

sek.  2018 m. iki 3017 val. 7 min. 45 sek. 2019 m. Vidutinė seanso trukmė 43 min. 44 sek. Sumažė-

jo ir kompiuterių naudojimo koeficientas nuo 23,56% 2018 m. iki 14,65% 2019 m. 

Poreikio mažėjimui įtakos turi tai, kad interneto skaitykloje yra belaidis interneto ryšys. Juo naudo-

jasi nemažai vaikų ir paauglių, jungdamiesi prie interneto savo išmaniuosiuose įrenginiuose. 

 2019 m. prasidėjo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos. Vyresnioji bibliotekininkė Lina Mazi-

liauskienė naudotis informacinėmis technologijomis apmokė vieną pradedančiųjų grupę (15 asme-

nų, mokymai truko 17 val.) ir vieną pažengusiųjų grupę (10 asmenų, mokymai truko 6 val.).  

Vyresnioji bibliotekininkė Birutė Petraitienė informavo vartotojus, kaip pratęsti leidinio grąžinimo 

terminą, rezervuoti ir užsakyti knygas, kaip ieškoti informacijos apie reikalingus leidinius Jurbarko 

bibliotekos ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės sistemos LIBIS suvestiniame kataloge. 

Informacija buvo suteikta 135 vartotojams.  

 

Fondas 

2019 m. Vaikų literatūros skyrius gavo 750 leidinių: 568 knygas, 178 žurnalus, 3 laik-

raščių komplektus, 1 dokumentą elektroninėje laikmenoje. 

Nurašyti 862 dokumentai. Nurašymo priežastys – susidėvėję ar vartotojų sugadinti dokumentai; 

vartotojų prarasti dokumentai; praradę aktualumą dokumentai. 

2019 m. gruodžio 31 d. fonde buvo 14674 dokumentai: 10481 egz. grožinės literatūros ir 4193 egz. 

šakinės. 

2019 m. buvo prenumeruojama 17 periodinių leidinių – 14 žurnalų („Ar žinai, kad“, „Flintas“, „Jus-

tė“, „Kiškutis Mikutis“, „Kutis“, „Naminukas“, „Nykštukas“, „ND Kids“, „Panelė“, „Penki‘, „Ru-

binaitis“, „Su P.E.R.“, „Smegenūzai“, „Vakaro žvaigždelė“)  ir 3 laikraščiai („Šviesa“, „Mūsų lai-

kas“, „Lietuvos rytas“). 
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Informacinis fondas 

2019 m. gruodžio 31 d. vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 367 informaciniai leidi-

niai. 

Per metus atsakyta į 156 užklausas, daugiausia iš jų buvo teminių – 135. Daugiausiai užklausų apie 

gamtą – 44.  

2019 m. Vaikų literatūros skyriuje lankėsi 5 ekskursijos iš Jurbarko „Nykštuko“ vaikų darželio, 

Juodaičių pagrindinės mokyklos, 2 grupės iš Naujamiesčio progimnazijos, Jurbarko A. Giedraičio – 

Giedriaus gimnazijos. 

 

Bendradarbiavimas 

Vaikų literatūros skyrius bendradarbiauja su Jurbarko Vytauto Didžiojo ir Naujamies-

čio progimnazijomis, Jurbarkų mokykla – darželiu, vaikų darželiais „Ąžuoliukas“ ir „Nykštukas“, 

Jurbarko vaikų dienos centru. Šių įstaigų moksleiviai ir lankytojai dalyvauja bibliotekos renginiuo-

se, padeda juos organizuoti. 

Abiejų Jurbarko progimnazijų moksleiviai dalyvauja bibliotekos organizuojamose akcijose. Biblio-

tekos organizuotame laiško konkurse „Laiškas išvykusiam draugui“ dalyvavo ne tik Jurbarko mies-

to, bet ir viso rajono mokyklų moksleiviai, iš viso 42 1-12 kl. moksleiviai. 

Graži draugystė sieja Jurbarko rajono specialiųjų poreikių pedagogų ir logopedų metodinį būrelį ir 

Vaikų literatūros skyrių. Kiekvienais metais šio būrelio mokytojai ir ugdytiniai rengia įvairių darbų 

parodas. 2019 m. veikė meninių darbų paroda „Laiškas pavasariui“ ir kalėdinių žaisliukų paroda 

„Gamtos dovana – geriausia puošmena“. 

Tradicinį adventinį rytmetį vedė Jurbarko kultūros centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir jos vadovė 

Birutė Bartkutė. Tai tradicinis bendras bibliotekos ir kultūros centro renginys, vykstantis jau daug 

metų. 

 

Projektai 

 

2019 m. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pateikė 3 projektus: 

„Knygų laboratorija“ – Lietuvos kultūros tarybos programai TKR Tauragės aps. prioritetas: tolygi 

kultūrinė raida (teikė A. Masaitytė) 

„Stovyklauk bibliotekos parke!“ –  Lietuvos kultūros tarybos programai TKR Tauragės aps. priori-

tetas: ugdymas kultūra ir menu (teikė A. Masaitytė) 

„Geriausių 2019 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“ – Jurbarko rajono savivaldybės kul-

tūros programai (teikė B. Petraitienė). 

Nė vienas projektas finansavimo negavo. 

 

Neformalus ugdymas 

Neformaliojo švietimo programa „Pažink ir atrask 2“ vykdoma jau trečius metus. 

2019 m. programoje dalyvavo 24 moksleiviai, vyko 30 užsiėmimų. Vaikai ir paaugliai dalyvavo 

diskusijose, ekskursijose, įvairiuose meno užsiėmimuose. Veiklų tikslas – padėti įgyti naujų kompe-

tencijų, ugdyti sąmoningumą, kūrybiškumą, padėti lengviau prisitaikyti prie greitai besikeičiančių 

aplinkybių, įdomiai ir saugiai praleisti laiką bibliotekoje. 

Programos „Pažink ir atrask 2“ dalyviams buvo surengtos trys išvykos.  

Kovo 28 d. ne tik programoje dalyvaujantys vaikai, bet ir jų tėvai vyko į Vilnių, apsilankė Lietuvos 

Respublikos Seime ir Žaislų muziejuje. 

Gegužės 15 d. programos dalyviai vyko į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių užkardą, kur 

apžiūrėjo pasieniečių naudojamą techniką ir ginkluotę, stebėjo pasieniečių šunų pasirodymą. 

Lapkričio 29 d. programos „Pažink ir atrask 2“ dalyvių komanda vyko į generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademiją. Čia vyko Nacionalinio mokinių žaidimų kūrimo konkurso baigiamasis 
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renginys, kuriame savo sukurtą žaidimą pristatė ir Jurbarko vaikai. Po oficialios dalies su vaikais 

bendravo su kariūnais – aprodė savo gyvenamąsias patalpas, pasakojo apie tarnybos ypatumus, pri-

statė pagrindinę ginkluotę.   

 

Vaikų literatūros skyriaus renginių apžvalga 

 

Vaikų literatūtos skyrius 2019 m. organizavo 90 renginių vaikams: 18 įvairių parodų, 33 įvairaus 

pobūdžio žodinius renginius, 30 neformalaus ugdymo būrelio užsiėmimų. 

 

01 07 Literatūros paroda „Skaitomiausios 2018 metų knygos“ 

01 22 Popietė „Išrink šauniausią knygą“ 

02 07 Saugesnio interneto diena „Būk saugus internete“ 

02 12 Rytmetis „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

02 12 Ekskursija (vaikų darželis „Nykštukas“) 

02 12 Literatūros paroda „Graži tu mano“, skirta Vasario 16-ajai 

02 13 Rytmetis „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

02 13 Ekskursija (Juodaičių pagrindinė mokykla) 

02 14 Rytmetis „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

Tris dienas bibliotekoje vyko Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirti rytmečiai „Žaidžiu lietu-

višku žodžiu“. Jurbarko vaikų darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo grupių „Sveikuoliai“, 

„Nykštukai“ ir „Spalviukai“ ugdytinius kasdien pasitikdavo vis kitos pasakos personažas (Vaikų 

literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė). Vaikai atsakinėjo į klausimus 

apie kalbą, minė mįsles, dėliojo iš raidžių žodžius. Po renginio vaikai apsilankė Vaikų literatūros 

skyriuje, apžiūrėjo knygų fondą, sužinojo, kaip galima tapti bibliotekos skaitytojais. 

02 15 Viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“ (du užsiėmimai) 

Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė pakvietė Jurbarko Vytau-

to Didžiojo progimnazijos pradinukus į viktoriną „Ką žinai apie Lietuvą?“ Vaikai atsakinėjo į įvai-

rius su Lietuvos istorija ir geografija susijusius klausimus. 

Viktorina skirtingoms grupėms vyko du kartus. 

02 15 Ekskursija (Naujamiesčio progimnazija) 

03 06 Žaidimas „Tavo mano pareiga, tavo mano vertybė“ 

03 07 Žaidimas „Tavo mano pareiga, tavo mano vertybė“ 

03 08 Žaidimas „Tavo mano pareiga, tavo mano vertybė“ 

Vaikai tris dienas bibliotekoje žaidė judrųjį žaidimą „Tavo mano pareiga, tavo mano vertybė“. Žai-

dimą sukūrė ir žaidėjams vadovavo bibliotekininkė Lina Maziliauskienė.  

Žaidimas buvo skirtas Kovo 11-jai paminėti. 

03 15 Literatūros paroda „Petrui Cvirkai – 110“ 

Savaitė be patyčių: 

          03 18 Laivelių dirbtuvėlės „Draugystės upė“ 

          03 20 Dailės dirbtuvėlės „Draugystė lig dangaus“ 

          03 21 Kolektyvo diena „Auga gerumo spygliai“ 

          03 22 Draugystės diena „Beribė draugystė: visi mes Žemės vaikai“ 
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Jau tapo tradicija, kad Vaikų literatūros skyrius drauge su Skaitytojų skyriumi organizuoja Savaitę 

be patyčių. Visą savaitę vyko įvairūs renginiai: vaikai gamino laivelius, rašė ant jų įvairius palinkė-

jimus; piešė savo mintis apie draugystę ir patyčias; bibliotekos darbuotojai rinkosi į kolegų dieną. 

Į baigiamąjį savaitės renginį „Beribė draugystė: visi mes Žemės vaikai“ atvyko Marijampolės ap-

skrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas Ramūnas Budrius. Jis papasakojo, kur kreiptis 

pagalbos nelaimės atveju, atsakė į gausius vaikų klausimus, o renginio pabaigoje visi norintys galė-

jo pasidaryti savo pirštų atspaudus. 

 

 

 
 

04 01 Literatūros paroda, skirta Kęstučio Kasparavičiaus kūrybai „Vaikas manyje niekur nedingęs“ 

04 02 Literatūros paroda „Neringa Vaitkutė – geriausia 2018 metų Lietuvos vaikų rašytoja“ 

04 02 Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 1-os klasės moksleivių piešinių paroda „Svečiuose – 

šuo!“ 
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04 03 Vaikų knygos šventė „(Ne)šuniška diena“ 

 

 

 
 

Šį kartą vaikų knygos šventė buvo netradicinė – kadangi vaikams skirtose knygose dažni veikėjai 

yra šunys, į šventę buvo pakviesti Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės 

kinologai su šunimis. Svečiai papasakojo apie kinologų darbą, parodė, ką sugeba jų keturkojai kole-

gos, atsakė į gausius šventės dalyvių klausimus.  

Šventė vyko bibliotekos parke, todėl pasibaigus pasirodymams buvo smagu paragauti bibliotekos 

darbuotojų išvirtos grikių košės.  

Renginio dalyviai ir bibliotekos svečiai galėjo apžiūrėti piešinių parodą „Svečiuose šuo!“ Knygas 

apie šunis skaitė ir piešinius piešė Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pirmaklasiai. 

04 12 Jurbarko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio mokytojų ir jų ugdytinių 

meninių darbų paroda „Laiškas pavasariui“ 

04 15 Pilietiškumo pamoka bibliotekoje „Talka bibliotekai“ 

04 16 Vaikų gamintų atvirukų paroda „Sveikinimas pavasariui“ 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veikla 

 

 45 

04 30 Vaikų velykėlės: dalyvavo Naujamiesčio progimnazijos pradinukai 

05 02 Literatūros paroda „Eilės mamai“ 

05 06 Vaikų velykėlės: dalyvavo Jurbarkų darželio ugdytiniai 

05 07 Vaikų velykėlės: dalyvavo Jurbarko „Ąžuoliuko“ vaikų darželio ugdytiniai 

05 08 Literatūrinis rytmetis „Klauso Rudnosiukas pasakų mamos“ 

Bibliotekos parke buvo smagiai švenčiamas meškiuko Rudnosiuko gimtadienis – prieš 80 metų jį 

sugalvojo poetas Vytė Nemunėlis (Bernardas Brazdžionis). Į šventę susirinkę Jurbarko „Nykštuko“ 

vaikų darželio „Sveikuolių“ grupės vaikai klausėsi vyresniosios bibliotekininkės Linos Maziliaus-

kienės skaitomos poemėlės „Meškiukas Rudnosiukas“  ir piešė Rudnosiuko portretą. Baigę darbą, 

vaikai dar pažaidė parke, pasisupo sūpynėse, vaišinosi meškiuko gimtadienio saldainiais. 

 

 

 
 

05 13 Imitaciniai rinkimai „jaunoji Europa“, skirti Europos dienai 

Į Europos dienai paminėti skirtą renginį atėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos ketvirtokai. 

Renginio vedėjos vaikus supažindino su Europos Parlamento funkcijomis ir struktūra bei pagrindi-
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nėmis Europos Sąjungos institucijomis. Žinias apie Europą vaikai pasitikrino bibliotekos darbuotojų 

parengtoje viktorinoje. Po to renginio dalyviai pasiskirstė į Vilkų ir Lapinų „partijas“ ir dalyvavo 

imitaciniuose rinkimuose į Europos Parlamentą. Po įtemptos rinkimų agitacijos buvo išrinktas „Eu-

ropos Parlamento pirmininkas“. 

Renginio dalyviai buvo apdovanoti Europos komisijos atstovybės Lietuvoje įsteigtais prizais. 

 

 

 
 

06 01 Literatūros paroda „Vasara su knyga“ 

06 01 Akcijos „Vasara su knyga“ paskelbimas 

06 01 – 08 31 Akcija „Vasaros skaitymo iššūkis“ 

Visą vasarą vyko Vasaros skaitymo iššūkis. Vaikų literatūros skyriuje užsiregistravo 45 iššūkio da-

lyviai, įveikė 25, keletas iš jų – net ne po vieną kartą. Visi Skaitymo iššūkį įveikę dalyviai (ir vaikai, 

ir suaugę) buvo pakviesti į baigiamąjį renginį spalio 11 dieną. Jiems buvo įteikti diplomai, o vai-

kams – dar ir po knygą. Į susitikimą su skaitytojais atvyko rašytoja Gina Viliūnė. 

06 03 Knygų iliustracijų paroda „Stebuklingas spalvų pasaulis“, skirta Sigutės Ach 50-mečiui 
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06 05 Viktorina „Pasivaikščiojimai po Lietuvą“  

06 05 Ekskursija iš Naujamiesčio progimnazijos 

06 18 Vadžgirio neformalaus ugdymo programos „Kūrybinis loftas“ dalyvių aplikacijų paroda „Ma-

ry Poppins“ 

06 19 Literatūrinis protmūšis (dalyviai – Vytauto Didžiojo progimnazijos 6 klasės) 

07 01 Literatūros ir iliustracijų paroda „Stasio Eidrigevičiaus visata“ , skirta S. Eidrigevičiaus 70-

mečiui 

08 01 Literatūros paroda „Kurti – tai didžiulis smagumas“, skirta Pauliaus Juodišiaus 50-mečiui 

09 02 Rugsėjo pirmosios šventė Jaunimo parke 

09 26 Viktorina 5 – 6 klasių mokiniams „Ar pažįsti Vokietiją?“, skirta Europos kalbų dienai 

10 01 Literatūros paroda „Čia Lietuva, čia lietūs lyja“, skirta E. Mieželaičio 100-mečiui 

10 16 Literatūrinis rytmetis „Tau margąjį laišką siunčiu“, skirta Tarptautinei pašto dienai 

Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos su Naujamiesčio progimnazijos ketvirtokais aptarė įvairius 

su paštu susijusius klausimus: kam reikalingas paštas? kada žmonės pradėjo rašyti vieni kitiems 

laiškus? kokiais būdais laiškai keliauja pas adresatą? kas yra butelinis paštas?; sužinojo, kad Jungti-

nėse Amerikos Valstijose vienu metu buvo galima net vaikus siųsti paštu (tiesa, šis būdas greitai 

buvo uždraustas). 

Vėliau kiekviena klasė rašė bendrą laišką rašytojui Vytautui V. Landsbergiui. Vaikai parašė savo 

nuomonę apie knygas, palinkėjimus ir pageidavimus, apie ką turėtų būti naujos rašytojo knygos. 

Visos klasės gavo po laišką su dovana nuo bibliotekos. 
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11 04 Jurbarkų darželio – mokyklos 2 klasės mokinių ir jų tėvelių darbų paroda „Ežiukas miške“ 

(mokytoja Aušra Ališauskienė) 

11 13 Susitikimas su šunų dresuotoja „Šunys – mūsų draugai“ 

Bibliotekoje buvo džiaugsmingas sujudimas – Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos pirmokai 

atėjo į susitikimą su šunų dresuotoja Jurgita Kairelyte ir jos augintine auksaspalve retrivere  Gnara. 

Jurgita papasakojo, kaip reikia elgtis su šunimis, kad saugiai jaustųsi ir žmonės, ir gyvūnai, apie 

įvairias šunų veisles, jų ypatybes. Vaikai dresuotojai turėjo daugybę klausimų – kiek šunys gyvena, 

kokių triukų juos galima išmokyti, kokius darbus dirba, kokiomis ligomis serga ir t.t., taip pat ir 

papasakojo apie savo augintinius. 

Didžiausias džiaugsmas vaikams buvo galimybė paglostyti Gnarą, pabandyti atlikti su ja vieną kitą 

triuką ir kartu nusifotografuoti. 
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11 19 Susitikimas su šunų dresuotoja „Šunys – mūsų draugai“ 

Vyko antrasis susitikimas su šunų dresuotoja Jurgita Kairelyte. Į jį atėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos antrokai 

11 19 Viktorina „Piliakalniai“ (dalyviai – Jurbarko A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijos mokslei-

viai) 

11 19 Ekskursija iš Jurbarko A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijos 

12 02 Literatūros paroda „Kalėdos“ 

12 02 Knygų penketuko vaikams pristatymas „Rinkime geriausią knygą“ 

Į Vaikų literatūros skyriaus abonementą susirinkusiems Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 

pirmokams vyresnioji bibliotekininkė Birutė Petraitienė papasakojo apie penkias geriausias 2019 m. 

vaikiškas knygas. Susipažinę su turiniu, pavartę ir paskaitinėję knygeles, vaikai piešė iliustraciją 

labiausiai patikusiai. Daugiausiai buvo iliustruota Vytauto V. Landsbergio knyga „Pūkis karalius“ – 

ji ir buvo paskelbta metų knyga vaikams. 
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12 04 Skaitymai su terapiniu šunimi 

Vaikų literatūros skyrius ir šunų dresuotoja Jurgita Kairelytė vaikus, kuriems sunkiai sekasi skaityti, 

pakvietė į terapinius skaitymus su šunimi. Kai skaitoma šuniui, jis nevertina, nerašo pažymių, nekri-

tikuoja. Užtat šuo sugeba klausytis, įsijausti, kaip niekas kitas moka sukurti jaukią aplinką, kurioje 

skaitytojas laikui bėgant pamiršta visas baimes. Čia niekas nevertina ir nesišaipo. Šuo nesijuokia iš 

skaitančiojo klaidų, nebara, nemoko – jis ramiai ir draugiškai klauso. 

Skaitymo metu patalpoje yra tik trys – skaitantis vaikas, šuo ir jo vedlys. 

Į pirmąjį susitikimą su šunimi atėjo keturi vaikai. Vienam vaikui skiriama vidutiniškai skiriama 15 

minučių. 

 

 
 

12 11 Adventinis rytmetis ,,Per tykų adventą Kalėdos ateina“ 

Į susitikimą su Jurbarko kultūros centro folkloro grupe „Imsriukai“ atėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo 

progimnazijos pradinukai. „Imsriukai“ atliko programą „Sodai sodai leliumoj“ – dainavo advento 

dainas, žaidė žaidimus, minė mįsles. Kolektyvo vadovė Birutė Bartkutė papasakojo apie advento 

papročius ir tradicijas, klausė vaikų, ką žino jie, o geriausius žinovus apdalino saldžiomis dovanė-

lėmis. 
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12 11 Skaitymai su terapiniu šunimi 

12 12 Jurbarko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio mokytojų ir jų ugdytinių 

kalėdinių žaisliukų paroda „Gamtos dovana – geriausia puošmena“ 

12 18 Skaitymai su terapiniu šunimi 

12 19 Kalėdinis rytmetis „Dovanų Kalėdos“ 

12 19 Skaitymai su terapiniu šunimi 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ RENGINIAI VAIKAMS 

 

Bibliotekos filialuose vaikams buvo suorganizuoti 382 žodiniai renginiai ir 135 dokumen-

tų, meno darbelių, piešinių parodos. Filialuose vyksta daug įvairių renginių vaikams – valstybinių ir 

tradicinių švenčių paminėjimai, literatūrinės ir kitos viktorinos, įvairios edukacijos, dirbtuvės, litera-

tūros ir vaikų meninių darbelių parodos. Filialai dalyvavo įvairiose akcijose: „Vasaros skaitymo  

iššūkis“, „Atverk duris vasarai“ ir kt.  

Tęsiamos ES lėšomis finansuojamo projekto „Biblioteka kitaip“ veiklos. Projektas, kuriam 

vadovauja Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė, startavo 2018 m. Jo veiklose 

dalyvauja penki filialai, kuriems  buvo nupirkta pati moderniausia dvipusė konferencinė įranga, 

kompiuterinė technika, didelės įstrižainės televizoriai. Tai leidžia visiems filialams dalyvauti vienu 

metu dalyvauti tiesioginėse užsiėmimų transliacijose ir komunikuoti su lektoriais. 

 

Armeniškių filialas  

04-06 Bibliotekoje pakvietė vaikus į popietę „Knyga – paslaptis, įmink ją“, skirtą Tarptautinei 

vaikų knygos dienai paminėti. Bibliotekininkė pasveikino visus su švente, perskaitė laišką pasaulio 

vaikams. Šių metų šventės rėmėjai – Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) 

Lietuvos skyrius. Plakatą ir tekstą „Knygos padeda neskubėti“ sukūrė vaikų knygų iliustruotojas ir 

autorius Kęstutis Kasparavičius. Renginio dalyviai kalbėjosi apie labiausiai patikusias perskaitytas 

knygas, žaidė su knyga susijusius žaidimus. 

Baltraitiškės filialas 
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09-14 Vyko popietė vaikams „Skaitome ir iliustruojame Juozą Tumą Vaižgantą“, skirta lietuvių 

literatūros klasiko 150-osioms metnėms. Garbingo amžiaus skaitytoja perskaitė vaikams apsakymą 

„Voverytė“, o vaikai jį iliustravo. Vėliau bibliotekininkė pakvietė vaikus pažaisti senovinius žaidi-

mus: mėtė iš vytelių pagamintus lankus, rankų miklumą bandė dėliodami pušies kankorėžius, lini-

nėmis staltiesėmis mėtė pakulinį kamuolį.      

 

Eržvilko filialas 

05-30 Prie bibliotekos esančioje pievelėje vyko nuotaikinga popietė – akcija „Tėčiai skaito vai-

kams”. Vaikams knygą Knister ,,Draugystė su piene" skaitė Eržvilko seniūnas Gintaras Kasputis, o 

vėliau piešė piešinius tema ,,Vaikystės spalvos". 

Girdžių filialas 

04-06 Bibliotekoje vyko popietė „Knygų pasaulyje“. Skaitytoja Giedrė Gadliauskaitė perskaitė 

kreipimąsi į pasaulio skaitytojus vaikus, kurį sukūrė vaikų knygų iliustruotojas ir autorius Kęstutis 

Kasparavičius. Po to vaikai kūrė savo knygeles.  

 

Juodaičių filialas 

08-06-10 Juodaičių filialas pateikė paraišką vaikų vasaros stovyklos organizavimui ir gavo finansa-

vimą. Penkias dienas vyko įvairiausios edukacijos ir užsiėmimai: Gytis Bakutis mokė kepti picas,; 

Veliuonos krašto istorijos muziejaus edukatorė Birutė Jurkštienė pasakojo apie savo krašto papro-

čius ir mokė kepti ant laužo „piemenėlių“ kiaušinienę; Vadžgirio bibliotekos bibliotekininkė Erika 

Žievienė mokė siūti žaislus iš filco. Dar vieną dieną stovyklautojai skyrė sportui, o paskutinė sto-

vyklos diena buvo saldi – vaikai lankėsi Danguolės Šimulynienės bityne, kur ne tik klausė pasako-

jimo apie bites, bet ir suko bei ragavo medų.  

 

Jurbarkų filialas 

11-14 Jurbarkų darželio – mokyklos auklėtiniai susitiko su Kake Make (ją vaidino viešosios biblio-

tekos Rotolių filialo vyresnioji bibliotekininkė Violeta Murauskienė). Kakė Makė pasakojo vaikams 

apie save, atsakė į vaikų klausimus, visi drauge žaidė, šoko ir dainavo. 

 

Kartupių filialas 

03-11 Vyko popietė „Lemtinga diena Lietuvai“. Vaikai dalyvavo viktorinoje, vėliau gamino 

vėliavėles ir piešė . Bibliotekoje buvo surengta šių piešinių paroda „Aš ir mano Lietuva“. 

Klausučių filialas 

07-03-09 Klausučių filialas prisijungė prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“. Mėgstantys piešti 

vaikai liejo akvareles, piešė fraktalus, tapė naudodami kleksografijos techniką, apipavidalino pirmą 

savo vardo raidę. Piešimas buvo pritaikytas kiekviemo dalyvio poreikiams ir pomėgiams.  

 

Lybiškių filialas 

04-11 Popietėje „Nereikalingojo dalia Jono Biliūno kūryboje“ dalyvavo Eržvilko gimnazijos 

Varlaukio skyriaus moksleiviai. Bibliotekininkė perskaitė apsakymą „Brisiaus galas“, aptarė su 

vaikais rašytojo kūrybą, žiūrėjo filmą apie šunį. 
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Pašaltuonio filialas 

05-16 Popietė „Plačiau pažinkime savo gimtąjį kaimą“ vyko ne bibliotekoje, o keliaujant. Bibliote-

kininkė, sukvietusi vaikus, apvažiavo aplinkinius kaimus, keliavo knygnešių takais. Baigiantis eks-

kursijai, aplankė modernią vietos ūkininkų fermą ir pamatė, kaip čia naudojamos naujausios techno-

logijos.  

 

Paulių filialas 

05-03 Vaikai sveikino mamas ir seneles – deklamavo eilėraščius, vaišino arbata ir saldumynais, 

padovanojo savo pačių padarytų darbelių. 

 

Pilies I filialas 

07-23-24 Biblioteka organizavo stovyklą vaikams „Pažink ir atrask savo kraštą“. Stovykla prasidėjo 

išvyka į Veliuonos biblioteką, kurioje eksponuojamos Kauno Valstybinio lėlių teatro lėlės. Biblio-

tekininkė Violeta Šoblinskaitė papasakojo apie lėlių teatrą, su vaikais suvaidino "Pusryčių pasaką". 

Vaikai pasigrožėjo vaizdais nuo Veliuonos piliakalnių, Raudonės pilyje susitiko su mokytoja Elena 

Elzbergiene, kuri papasakojo istoriją apie princesę Balandą. Diena baigėsi pasivažinėjimu traukinu-

ku po pilies kiemą, žaidimais ir bendrais pietumis.  

Antrą dieną stovyklautojai rinkosi į Pilies kaimo bendruomenės namus. Suskirstyti į dvi komandas, 

vaikai atliko įvairiausias užduotis, o po sportinių varžybų kepė picas. Papietavę žaidė lauke, skaitė 

knygas, piešė ant veidų. Diena baigėsi apsilankymu Panemunės pilyje, kur gidė Vilmonda Plaitienė 

papasakojo pilies istoriją ir pakvietė į lobio paieškas. Lobio ieškojo dvi komandos, o jį radusieji 

draugiškai pasidalijo radiniu su kita komanda. 

 

Raudonės filialas 

08-07 Bibliotekininkė pakvietė Raudonės vaikų dienos centro vaikus į Veliuonos biblioteką, kurioje  

bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė vaikams  papasakojo apie teatro lėles. Visi kartu suvaidino pa-

saką „Snieguolė ir septyni nykštukai“, o po to ėjo į rašytojų giraitę. Vaikai sužinojo, kad čia ąžuolus 

sodina Veliuonos novelės laureatai, o pirmasis medelis buvo pasodintas dar 1984 metais. 

 

Rotulių filialas 

01-17-22 Rotulių vaikų darželio ugdytinių pažintis su knyga prasidėjo bibliotekoje. Bibliotekininkė 

papasakojo, kaip atsiranda knygos, supažindino su jų įvairove. Vaikai nustebo sužinoję, kad pirmoji 

lietuviška knyga – M. Mažvydo „Katekizmas“ – buvo išleista prieš 472 metus. Mažieji svečiai į 

biblioteką atėjo su dovanomis – pačių pagamintais knygų skirtukais. 

 

Seredžiaus filialas 

09-25 Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Išvakarėse bibliotekoje susirinkę vaikai klausėsi 

pasakojimo apie tai, kokiomis kalbama Europoje, žaidė įvairių šalių žaidimus. Septintokai drauge 

su rusų kalbos mokytoja suvaidino pasaką „Pagrandukas“ rusų kalba. 

Skirsnemunės filialas 

01-11 11 d. Bibliotekoje vyko projekto BIBLIOTEKA KITAIP edukacinis užsiėmimas „Pasakų 

pasaulyje“ su rašytoju Vytautu V. Landsbergiu. Rašytojas vaikus mokė, pasitelkus savo vaizduotę, 

kurti pasaką. Vaikai sugalvojo „problemą“, herojus ir pasakos siužetą.  

 

Smalininkų filialas 

09-11 Bibliotekoje siautė „knygų detektyvai“. Jiems teko įminti nemažai mįslių – kaip nepasiklysti 

knygų labirintuose, kaip rasti reikalingą knygą ar žurnalą, kur ieškoti reikalingos informacijos. 
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Stakių filialas 

11-23 Bibliotekoje prasidėjo Kalėdų laukimas – vaikai susirinko į edukacinį užsiėmimą  „O mano 

eglutė tokia!“ Iš gamtinių medžiagų bei antrinių žaliavų gamino stilizuotas eglutes.  

 

Šimkaičių filialas 

Sausio mėnesį bibliotekoje vyko vaikų Metų knygos rinkimai. Jaunieji skaitytojai skaitė į geriau-

siųjų penketuką patekusias knygas ir išrinko Jurgos Vilės ir Linos Itagaki „Sibiro haiku“. 

 

Tamošių filialas 

07-22-26 Penkias dienas Tamošių bibliotekoje veikė vaikų vasaros stovykla „Atostogos išmaniai ir 

kūrybingai“.  Kiekvieną dieną vyko vis kitokios veiklos – vaikai lipdė darbelius iš molio, dažais 

dekoravo varlytes, drugelius, akmenėlius, gamino ir skraidino aitvarus. Luko ir Miglės mama Irena 

nupynė visiems stovyklautojams draugystės apyrankes. Stovykloje svečiavosi Veliuonos krašto is-

torijos muziejaus darbuotojas Gediminas Klangauskas. Stovyklauti buvo smagu, tad vaikai atsisvei-

kino vildamiesi, kad stovykloje susitiks ir kitais metais. 

 

Vadžgirio filialas 

02-08 Vadžgirio bibliotekoje vyko renginys „Naktis su knyga ir kinu“, į kurį susirinko jaunieji skai-

tytojai iš Vadžgirio miestelio ir kaimyninio Paskynų kaimo. Ir ne tik patys atėjo, bet ir mamas atsive-

dė. Pirmiausiai skaitė ir analizavo Stanislovo Abromavičiaus knygą „Vaikystė Sibiro toliuose“, vė-

liau žiūrėjo filmą apie tremtį „Ekskursantė“. Gerokai išalkę, per naktipiečius gardžiavosi savo pačių 

virta sriuba. Naktis prabėgo nepastebimai. Rytą pasimankštinę ir papusryčiavę naktinėtojai išsiskirstė 

po namus. 

 

Veliuonos filialas 

01-14 prasidėjo tradicinis pasakų skaitymų ciklas „Atėjo pasakų bobutė“ Veliuonos vaikų darželyje. 

Pasakų bobutė (bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė) ir Zuikė Pūkė (Kultūros centro direktorė Vio-

leta Grabauskienė) vaikams sekė pasakas. Per metus įvyko 23 skaitymai. 

 

Viešvilės filialas 

01-25 Mašinų modeliukų „HOT WHEEELS“ pristatymas. Viešvilės pagrindinės mokyklos 10 kla-

sės moksleivis Gražvydas Stanevičius įdomiai ir išsamiai pristatė savo modeliukų kolekciją. Joje – 

net 496 modeliukai. Visa kolekcija beveik mėnesį buvo eksponuojama bibliotekoje, tad ją apžiūrėti 

galėjo visi lankytojai. 

 

Žindaičių filialas 

03-02 Bibliotekoje vyko popietė, skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti „Graži esi, kalba gimtoji“. 

Vaikai dalyvavo viktorinoje, minė mįsles, sakė greitakalbes, prisiminė lietuviškus papročius ir tra-

dicijas. Mažosios žindaitiškės Auksė, Jakaterina ir Ieva iš Varlaukio sukūrė eiles apie Lietuvą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VI. METODINĖ VEIKLA 

 2018 m. metodinės veiklos tikslai buvo ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, supa-

žindinti juos su bibliotekinio darbo naujovėmis, diegti gerąją patirtį. Buvo organizuojami įvairūs 

kvalifikacijos kėlimo renginiai, profesiniai pasitarimai, kuriais siekta ugdyti bibliotekininkų novato-

riškumą, gebėjimą užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą.   
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Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms, o ypatingai naujai pradėjusiai dirbti Se-

redžiaus filialo bibliotekininkei Ilonai Maskolaitienei,  pagal poreikį teikė viešosios bibliotekos spe-

cialistai: Lina Lukošienė – bibliotekinio darbo metodikos klausimais, Rasa Miliūnienė konsultuoja 

interneto seansų apskaitos klausimais. Fondų organizavimo klausimus sprendžia Laima Pernaraus-

kienė, kraštotyros specialistė Jūratė Korsakaitė teikia informaciją apie kraštotyrinės veiklos organi-

zavimą. Skaitytojų skyriaus vyresniosios bibliotekininkės Sigita Baltrušaitienė, Erika Undraitienė, 

Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Birutė Petraitienė, Fondų organizavimo sky-

riaus vyresnioji bibliotekininkė Danguolė Čekienė, Skirsnemunės filialo vyresn. bibliotekininkė 

Giedrė Jasinskienė teikė konsultacijas kolegėms, 2019 m. pradėjusioms dirbti su LIBIS vartotojų 

aptarnavimo sistema. 

Darbuotojai buvo skatinami patys ieškoti inovacijų darbe, atnaujinti profesines žinias, 

ugdyti kūrybiškumą, rašyti projektus ir ieškoti alternatyvių bibliotekos veiklos finansavimo šaltinių. 

2019 m. filialai buvo dažnai lankomi. Išvykos buvo organizuojamos dėl įvairių prie-

žasčių: perkėlimo į naujas patalpas (Smalininkų filialas), patalpų remonto, konsultuojant darbuoto-

jas, kurių filialuose buvo įdiegta LIBIS vartotojų aptarnavimo sistema, kompiuterių gedimų, tikri-

nant bendrąją bibliotekų vidaus darbo tvarką ir kt.  

2019 m. įvyko 12 dalykinių filialų darbuotojų susirinkimų. Buvo aptarti bibliotekų 

veiklos uždaviniai, projektų rengimas, kraštotyros ir informacinė veikla, kūrybinės galimybės, ren-

ginių organizavimo ypatumai  ir kt., taip pat dalijamasi žiniomis, įgytomis įvairiuose seminaruose, 

konferencijose, mokymuose. Vyko išvažiuojamieji susirinkimai, kai aplankyto filialo darbuotoja 

galėjo savo darbo vietoje pasidalinti su kolegėmis patirtimi. Rugsėjį tokia išvyka organizuota į 

Smalininkų miesto filialą, kuris liepos mėnesį buvo perkeltas į atnaujintas patalpas Smalininkų Li-

dijos Meškaitytės pagrindinėje mokykloje.  

2019 metais: 

 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį  viešosios bibliote-

kos ir filialų veiklos statistinės ataskaitos; 

 Parengta 2018 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita; 

 Surinkti ir patikrinti filialų 2019 m. veiklos  planai; 

 Sudarytas bendras 2019 m. Viešosios bibliotekos ir filialų veiklos planas; 

 Išanalizuota 2018 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas;  

 Organizuota bibliotekininko diena, pasiūlytas kandidatas į Metų bibliotekininkus, organi-

zuojamas jo pagerbimas.  2018 m.  Metų bibliotekininke tapo Jurbarko rajono savivaldybės  

viešosios bibliotekos Fondų organizavimo skyriaus vedėja Laima Pernarauskienė; 

 Už profesionalų, puoselėjantį, buriantį bei pažangų darbą pasiūlyta įteikti Jurbarko rajono  

kultūros darbuotojų  apdovanojimus Jurbarko rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos 

Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei Giedrei Jasinskienei, Lybiškių filialo vy-

resniajai bibliotekininkei Laimutei Keterienei, Pašaltuonio filialo vyresniajai bibliotekinin-

kei Liudai Neverdauskei, Veliuonos filialo vyresniajai bibliotekininkei Violetai Šoblinskai-

tei, Vadžgirio filialo vyresniajai bibliotekininkei Erikai Žievienei, Viešvilės filialo vyresnia-

jai bibliotekininkei Vilijai Platonovienei. 

Jurbarko rajono bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su su vietos bendruomenėmis, mokyk-

lomis, kitomis organizacijomis, ieško naujų darbo formų. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai 

savo darbe taiko LNB Bibliotekininkystės centro darbuotojų parengtas rekomendacijas leidinyje 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veikla 

 

 56 

„Šiandien aktualu“, „Tarp knygų“, internete skelbiamomis naujienomis. Pozityvi ir profesionali 

bibliotekų veikla – tai bibliotekininkų profesionalumo, įgytų žinių pritaikymo darbe rezultatas, tuo 

pačiu ir metodinės veiklos tikslų įgyvendinimo rezultatas. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją, 

didina kitas kompetencijas. 2019 m. bibliotekos darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose ir moky-

muose: 

2019 m. vasario – balandžio mėn. Anglų kalbos kursai (organizatorius Užsienio kal-

bų mokymo centras) 

03-31 „Kalbinis ir dalykinis bibliotekininko raštingumas“ (organizatorius Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui centras) 

04-16 „Virtualių akinių panaudojimo teorija ir praktika“ (organizatorius Klaipėdos I. 

Simonaitytės viešoji biblioteka) 

04-26-27 „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“ (organizato-

rius Jurbarko švietimo centras) 

05-22 „Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai, 1-as ciklas“ 

(organizatorius „Prisijungusi Lietuva“) 

05-23 „Lyčių lygybė ir paslaugų teikimas“ (organizatorius Lietuvos moterų lobistinė 

organizacija) 

05-29 „Media-2“ (organizatorius Klaipėdos I. Simonaitytės viešoji biblioteka) 

08-05 „Laiko planavimas“ (organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

09-13 „Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip vystymosi partneriai“ (organizato-

rius VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras) 

10-09 „Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai įgyvendinant dokumentų valdymo 

reformą“ (organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

10-22 „Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir bibliotekininkų mokymai, 2-as ciklas“ 

(organizatorius „Prisijungusi Lietuva“) 

2019 m. spalio mėn. – gruodžio mėn. Mokymai „Psichikos sveikatos kompetencijų 

didinimas įmonių darbuotojams“ (organizatorius Tauragės visuomenės sveikatos biuras) 

11-14 Kraštotyros konferencija „Kad vaikai pažintų žemę, kuri juos peni ir nešioja“ 

(organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

12-04 „Nemokamos filmų bazės internete: Pristatymas ir patarimai“ (organizatorius 

„Meno avilys“) 

Filialų darbuotojus profesiniais klausimais pagal poreikį individualiai konsultuoja vie-

šosios bibliotekos darbuotojai, kiekvieną mėnesį vykstančiuose filialų darduotojų pasitarimuose 

aptariamos bibliotekinio darbo naujienos ir aktualijos. 

 

VII. PERSONALAS 

 

2019 m. bibliotekose dirbo 51 darbuotojas (47,5 etato), iš jų 40 bibliotekininkų. Viešojoje 

bibliotekoje dirbo 23 darbuotojai (24,5 etatai), iš jų 14 bibliotekininkų; filialuose – 26 darbuotojai 

(21,5 etato), iš jų 24 bibliotekininkai. 

Šiais metais įvyko vienas darbuotojo keitimas filiale – Seredžiaus filiale pradėjo dirbti Ilo-

na Maskolaitienė.  

Nepilną darbo dieną dirba filialuose 17 darbuotojų filialuose. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 Su aukštuoju – 20, iš jų su bibliotekiniu – 8; 
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 Su aukštesniuoju – 18, iš jų su bibliotekiniu – 11; 

 Kitas išsilavinimas – 2. 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Rajono bibliotekų materialinė bazė kasmet gerėja. Smalininkų miesto filialas buvo 

perkeltas į Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos patalpas. Bibliotekos patalpose 

įrengtas atskiras įėjimas skaitytojams, padarytas kosmetinis remontas. Viešvilės filiale padarytas 

kosmetinis remontas, Lybiškių filiale įrengtas sanitarinis mazgas. Tamošių filiale atnaujintos grin-

dys. Armeniškių filiale įrengtas naujas patogesnis įėjimas į biblioteką. 

Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja projektinėje veikloje. 2019 m. projektų 

finansavimui buvo skirta 35 560 eurų. 

Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė vietos veiklos grupei „Ne-

munas“ pateikė projektą „Ratuota biblioteka“, skirtą atokioms gyvenvietėms, kuriose nėra bibliote-

kos.  

Metų pabaigoje viešojoje bibliotekoje pradėtas įgyvendinti projektas „Edukacijų plat-

forma“, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis, jam skirta 23 000 eurų. Vaikų literatūros skyriaus žaislotekoje pakeista 

kiliminė danga, tarp žaislotekos ir interneto skaityklos įrengta slankioji stiklinė pertvara, įsigytas 

interaktyvus ekranas. 

 

Techninis aprūpinimas 

 

IT ūkį sudaro 174  kompiuteriai, iš jų 121 vartotojams, 53 darbuotojams: 

 Viešojoje bibliotekoje – 69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; 

 Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1 darbuotojams; 

 Kaimo filialuose – 102, iš jų 78 vartotojams, 24 darbuotojams. 

Viešoji interneto prieiga teikiama viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose.  

   

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 

Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 4 236 km. m, iš jų 3 176 kv. m naudingas: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m naudingas; 

 Smalininkų m. filiale – 88 kv. m; 

 Kaimo filialuose – 1 997 kv. m, iš jų 1 572 kv. m naudingas.  

IX. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS 

 

Pagrindiniai viešųjų bibliotekų finansavimo šaltiniai yra valstybės ir savivaldybių biu-

džetas. 2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo skirta 718 600 eurų. Didžią-

ją biudžeto dalį sudarė darbo užmokestis – 72,9 proc. Bibliotekoms labai svarbu, kad fondas nuolat 

pasipildytų naujais leidiniais. 2019 m. Kultūros ministerija skyrė 22 063 eurus knygoms, Jurbarko 

rajono savivaldybė – 16 000 eurų prenumeratai. 
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Lentelė Nr. 41 

Išlaidų str. Rajono 

biudžetas 

2018 m. 

Eur 

Rajono 

biudžetas 

2019 m. 

Eur 

Skirt.nuo 

2018 m. Eur 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

2019 m. Eur 

Viešieji darbai 

2019 m. 

Eur 

Darbo užmokestis 

 (su socialiniu draudimu) 

489 079 523 315 +34236 - - 

Ryšių paslaugoms 9 250 9 476 +217 - - 

Transportui išlaikyti 4 261 4 129 -132 - - 

Spaudiniams įsigyti 16 000 16 000 0 - - 

Kvalifikacijos kėlimui ir ko-

mandiruotėms 

880 915 +35 - - 

Kitoms prekėms 7 776 7 107 -669 - - 

Kitoms paslaugoms 7 840 9 015 +853 - - 

Komunalinės paslaugos (šildy-

mui, elektros energijai, kt.) 

39 903 41 057 +1 154 - - 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 22 990 1 000 -21 900 - - 

Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 

13 697 19 822 +6 125 - - 

Kultūrinėms programoms 5 010 2 250 -2 760 - - 

Iš viso: 616 686 634 077  - - 

 

Pajamos ir finansavimas 

                                                                                                             Lentelė Nr. 42 
Šaltinis 2018 m. 

tūkst. Eur 

2019 m. tūkst. Eur Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos 642,30 666,72 +24,42 

Fondų lėšos (projektams) 37,10 35,56 -1,54 

Už mokamas paslaugas 1,64 2,64 +2 

Už patalpų nuomą 1,30 1,70 +0,4 

Parama (2 proc. pajamų mok.) 0,45 0,58 +0,13 

Lėšos iš paramos gavėjų (dovanotos knygos) 16,20 11,40 -4,8 

Iš viso: 699,00 718,60 +19,6 

 

IŠVADOS 
 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra bendruomenės kultūros ir žmonių 

bendravimo centras. Bibliotekos įvaizdis keičiasi, tai nėra tik spaudinių kaupimo ir išdavimo vieta, 

bet kultūros, laisvalaikio, bendravimo vieta, teikianti daug šiuolaikiškų paslaugų. Patalpomis nau-

dojasi įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės organizacijos. 2019 metais čia veikė 

Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų užsiėmimai (geografijos ir turizmo, užsienio kalbų 

mokymo). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis asociacijomis leidžia plėsti paslaugų 

ir renginių įvairovę, tokiu būdu vartotojams pateikiant itin platų veiklų spektrą. 

Intensyvėjant diskusijai dėl demografijos tendencijų valdymo, rajono patrauklumo kū-

rimo, kultūros sistemos patrauklumo didinimo, biblioteka turi viziją pristatyti save  kaip vieną iš 

galimų sisteminių  problemų sprendimo  būdų. Stiprinti informacinę, edukacinę, kultūrinę bazę, 

kurti naujas paslaugas vartotojams, plėsti partnerystę ir bendradarbiavimą darbo su šeimomis srity-

je, inicijuoti patirties ir idėjų sklaidą. 

Gyvename kūrybiškai, draugiškai ir gražiai, ko linkime ir kitiems, o visas mūsų su-

stabdytas 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  

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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PRIEDAS NR. 1 

BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,  

INTERNETE, TELEVIZIJOJE 

/ 2019 m./ 

 

Sausis 

1. Murauskienė R. Kalėdų parkelio kūrėjams – padėka už miestui dovanotą grožį// Mūsų lai-

kas.- 2019, sausio 11, p. 8 

    Tarp apdovanotųjų ir Viešosios bibliotekos kolektyvas. 
 

2. Murauskienė R. Penkios rajono bibliotekos jau metus dirba kitaip// Mūsų laikas.- 2019, 

sausio 16, p. 6 

   Apie Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos projektą „Biblioteka kitaip“, skirtą kaimo vaikams ir jaunimui. 
 

3. Stanaitienė J. Žinių apie A. Smetoną – į Girdžių biblioteką// Šviesa.- 2019, saus. 23, p. 5 

   Dokumentų paroda apie A. Smetoną iš kolekcininko Vytauto Lekučio archyvų Girdžių miestelio bibliotekoje. 
 

4. Vadžgirys – Mažoji Lietuvos sostinė 2019 /Tarybos ir mero sekretoriatas  

// http://jurbarkas.lt/index.php?579252352,- 2019-01-24.   
 

5. Stanaitienė J. Infotaškas jaunimui neįdomus// Šviesa.- 2019, saus. 26, p. 7 

   Viešojoj bibliotekoje įkurtas Infotaškas jaunimui visiškai nelankomas. 
 

6. Stanaitienė J. Žinių apie A. Smetoną – į Girdžių biblioteką// 

http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Laisves-keliu/.- 2019-01-26 

http://jurbarkas.lt/index.php?579252352,-
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Laisves-keliu/.-
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    Girdžių miestelio bibliotekininkė Vilija Stoškienė su nuolatiniu savo pagalbininku – kolekcininku Vytautu 

Lekučiu surengė Prezidentui A. Smetonai skirtą parodą. 
 

7. Stanaitienė J. Infotaškas jaunimui neįdomus// http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Zvilgsnis.- 

2019-01-26 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje iškilmingai atidarytas Jaunimo informavimo taškas. Suburta savanorių ko-

manda buvo pasirengusi kartą per savaitę konsultuoti jaunimą apie savanorystę ir kitas veiklas, tačiau prabė-

gus beveik dviem mėnesiams galima teigti, kad Jurbarko jaunimui tokio taško nelabai reikia. 

 

Vasaris 
 

8. Pileckas L. „Gulago partizanai“ – lagerius sugriovę didvyriai// Šviesa.- 2019, vas. 6, p. 4 

   Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Gulago partizanai“ ir pademonstruotas filmas tuo 

pačiu pavadinimu. 
 

9. Į kaimo biblioteką ne tik skaityti, bet ir vaidinti, megzti ar duoną minkyti/ „Mūsų laiko“ inf. 

// Mūsų laikas.- 2019, vas. 22, p. 9 

   Apie Rotulių biblioteką. 
 

10. Sugrįžę į savąją Itakę ant Nemuno kranto : [pokalbis su Veliuonoje gyvenančia rašytojų 

šeima – praeityje chirurgu Gasparu Aleksa ir bibliotekininke Violeta Šoblinskaite-Aleksa] / 

[užrašė] Virginija Genienė. – // Valstiečių laikraštis.- 2019, vas. 9, p. 17–18. 
 

11. Nacionalinis diktantas – kovo 8 d./ Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specia-

listas Antanas Gvildys// http://jurbarkas.lt/index.php?336334892.-  2019-02-25   

    Nacionalinis diktantas bus rašomas Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 

 

12. Parodos „Dr. Juozapo P. Kazicko gyvenimo istorija“ atidarymas ir laiškų rašymo konkurso 

„Laiškas Išvykusiam draugui“ nugalėtojų apdovanojimai/  Informacija iš Jurbarko rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos// http://jurbarkas.lt/index.php?-250730111.- 2019-02-27  

 

13. Vilniaus knygų mugėje – biblioteka kitaip pagal Jurbarką// https://www.etaplius.lt/vilniaus-

knygu-mugeje-biblioteka-kitaip-pagal-jurbarka.- 2019-02-27 
 

Kovas 
 

14. Juškaitienė L. Laiškų konkursas 80-metę paskatino ieškoti giminaičių Argentinoje// Mūsų 

laikas.- 2019, kovo 1, p. 9 

   Apie Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos ir Kazickų šeimos fondo paskelbtą laiškų rašymo konkursą. 

Straipsnyje skelbiamas viešvilietės Aldonos Palavinskienės rašytas laiškas giminaičiams. 
 

15. Jurbarkiečiai jubiliejinėje knygų mugėje/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 6, p. 4 

Vilniaus  Knygų mugėje savo veiklas pristatė rajono bibliotekininkai. 

 

16. Ranka rašytų laiškų stebuklas/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 6, p. 3 

   Vas. 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorijos ir pa-

skelbti daugiau kaip mėnesį vykusio laiškų rašymo konkurso „Laiškas išvykusiam draugui“ nugalėtojai. 
 

17. Jurbarkiečiai jubiliejinėje knygų mugėje/ „Šviesos“ inform.// 

http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Trys-kampai.-2019-03-08 

    Penkis kaimiškus Jurbarko viešosios bibliotekos filialus apjungęs projektas „Biblioteka kitaip“ dide-

lio dėmesio sulaukė ir Vilniaus knygų mugėje.  
 

http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Zvilgsnis.-%202019-01-26
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Zvilgsnis.-%202019-01-26
http://jurbarkas.lt/index.php?336334892.-
http://jurbarkas.lt/index.php?-250730111.-
https://www.etaplius.lt/vilniaus-knygu-mugeje-biblioteka-kitaip-pagal-jurbarka.-
https://www.etaplius.lt/vilniaus-knygu-mugeje-biblioteka-kitaip-pagal-jurbarka.-
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Trys-kampai.-
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18. Diktantą rašė ir „senbuviai“ ir naujokai/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, kovo 13, p. 2 

   Nacionalinį diktantą Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje rašė 14 jurbarkiečių. 
 

19. Inkilų dekoravimo renginyje – gamtininkų patarimai/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, kovo 

15, p. 8 

   Kovo 8 d. Viešosios bibliotekos ir Panemunių regioninio parko darbuotojai kartu su miesto mokyklų pradi-

nukais patriotiškomis spalvomis margino inkilus ir klausėsi pasakojimų apie paukščius. 

 

20. Iškilminga vakarienė su Prezidentėmis ir...  rašytoja iš Veliuonos/ „Mūsų laiko“ inf. // Mū-

sų laikas.- 2019, kovo 8 d., p. 7 

    Veliuonos filialo bibliotekininkė, rašytoja V. Šoblinskaitė-Aleksa pakviesta į iškilmingą vakarienę Preziden-

tūroje, kuri surengta Jos Ekselencijos Sakartvelo Prezidentės Salome Zurabišvili oficialaus vizito proga. 
 

21. Galbuogienė R. „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorija“ parodė, kad jurbarkiečiai nepa-

miršo rašyti laiškų// Mūsų laikas.- 2019, kovo 8, p. 16 

   Vas. 22 d. Viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Dr. P. Kazicko gyvenimo istorija“. Taip pat vyko kon-

kurso „Laiškas išvykusiam draugui“ laureatų apdovanojimai. 
 

22. J. Žemaičio istorija vietinių atminty gyva ir įkvepianti/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 

2019, kovo 22, p. 16 

    Bibliotekininkės L. Lukošienė ir E. Žievienė atsakingai, su meile ruošėsi J. Žemaičio 11-osioms metinėms. 
 

23. Balandžio 5 – gegužės 4 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje veiks Kroatijos nematerialinio 

kultūros paveldo paroda / Kroatijos ambasados informacija, J. Jozič, ambasadoriaus asisten-

tė// http://jurbarkas.lt/index.php?-1650353989.- 29019-03-27 
 

24. Erdvė be sienų. – Nuotr. // Tarp knygų. –  2019, Nr. 3 (kovas), p. 38–39 

    Apie Bibliotekų erdvę 20–ojoje Vilniaus knygų mugėje, kurioje dalyvavo ir Jurbarko rajono bibliotekininkės. 

 

Balandis 
 

25. Bibliotekoje – paroda apie šviesuolį Vaižgantą/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, bal. 3, p. 2 

    Girdžių miestelio bibliotekoje bibliotekininkės V. Stoškienės ir kraštotyrininko V. Lekučio parengta literatū-

ros paroda Vaižgantui. 
 

26. Akcija/„Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, bal. 3, p. 1 

    Jurbarko viešoji biblioteka ir jos filialai jungiasi prie dešimtą kartą Lietuvoje vykstančios gerumo akcijos 

sergantiems vaikams onkologinėmis ligomis „Spalvotas pavasaris“. 
 

27. Bibliotekoje – paroda apie šviesuolį Vaižgantą/ „Šviesos“ inf.// 

http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala.- 2019-04-05 

    Girdžių bibliotekoje dokumentų paroda apie Vaižgantą. 
 

28. Juškaitienė L. Atsigręžė TIK į talentingą rašytoją// Mūsų laikas.- 2019, bal. 5, p. 8 

    Veliuonos bibliotekoje paminėtos rašytojo Petro Cvirkos 110-osios metinės. Vyko P. Cvirkos kūrybos skai-

tymai. 
 

29. Veliuonoje ir Jurbarke – unikalaus dokumentinio filmo peržiūra/ “Mūsų laiko“ inf. // Mūsų 

laikas.- 2019, bal. 5, p. 16 

    Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyko dokumentinio filmo „Sengirė“ peržiūra. 
 

30. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta „Kroatijos nematerialus kultū-

ros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“ paroda/ R. Stankutė Tarybos ir mero sekretoriato 

viešųjų ryšių specialistė// http://jurbarkas.lt/index.php?1846930551.- 2019-04-09. 

http://jurbarkas.lt/index.php?-1650353989.-
http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala.-%202019-04-05
http://jurbarkas.lt/index.php?1846930551.-
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31. Juškaitienė L. Į biblioteką – pažinti egzotiškos ir lietuviams artimos Kroatijos// Mūsų lai-

kas.- 2019, bal. 12, p. 5 

    Kroatijos diena Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 
 

32. Pilies kaimo virtuvė – pasitinkame Verbų sekmadienį/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 

2019, bal. 12, p. 16 

   Trečiadienio popietė Pilies bibliotekoje buvo skirta Verbų pynimui. 
 

33. Stanaitienė J. Antroji pažintis su Kroatijos turtai// Šviesa.- 2019, bal. 13, p. 9 

    Bal. 5 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta paroda „Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, 

įtrauktas į UNESCO sąrašą“   
 

34. Stanaitiene J. Įžvalgos apie kultūrininkų misiją ir jų kasdienybę// Šviesa.- 2019, bal. 17, p. 3 

   Kultūros darbuotojų pusryčiai su aktoriumi Valentinu Masalskiu Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 
 

35. Įžvalgos apie kultūrininkų misiją ir jų kasdienybę// http://jurbarkosviesa.lt/Priedai/.- 2019-04-

19 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo švenčiama Kultūros diena.  

 

36. Juškaitienė L. Kultūros diena Jurbarke su V. Masalskio šoko terapija ir indėnų šokiais// 

Mūsų laikas.- 2019, bal. 19, p. 9 

Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su režisieriumi, aktoriumi Valentinu Masalskiu. 
 

37. Metų bibliotekininkė – Laima Pernarauskienė/  Tarybos ir mero sekretoriatas, R. Stankutė 

Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė  // 

http://jurbarkas.lt/index.php?1861267838.- 2019-04-23. 
 

38. Stanaitienė J. Bibliotekininkų dūzgėse – saldus nuveiktų darbų medus// Šviesa.- 2019, bal. 

24, p. 1, 2 

   Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginys Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. Metų biblioteki-

ninke išrinkta Fondų organizavimo skyriaus vedėja L. Pernarauskienė. 
 

39. Murauskienė R. „Menų dūzgėse“ vainikuota Geriausia metų bibliotekininkė// Mūsų laikas.- 

2019, bal. 26, p. 1, 5 

 

40. Metų bibliotekininkė – Laima Pernarauskienė// https://www.etaplius.lt/metu-

bibliotekininke-laima-pernarauskiene.- 2019-04-27 
 

41. Juškaitienė L. R. ir K. Vasiliauskai atskleidė bendrą šeimos talentą// Mūsų laikas.- 2019, 

bal. 26, p. 9 

    Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta Rūtos ir Kęstučio Vasiliauskų tapybos darbų paroda. 
 

42. Stanaitienė J. Susipažinti su Eržvilko kraštu – į muziejų// Šviesa.- 2019, bal. 27, p. 1, 2 

   Eržvilko kraštas savo veiklas rajonui pristatė Jurbarko krašto muziejuje. Nusipelniusios Eržvilko kraštui pa-

minėtos Pašaltuonio fil. bibliotekininkė L. Neverdauskė ir Lybiškių fil. bibliotekininkė, kraštotyrininkė 

L.Keterienė.  

 

Gegužė 
 

43. Darbuose - išlietos emocijos/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, geg. 8, p. 5 

Bal. 24 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Rūtos ir Kęstučio Vasiliauskų tapybos darbų parodos atidary-

mas. 
 

http://jurbarkas.lt/index.php?1861267838.-
https://www.etaplius.lt/metu-bibliotekininke-laima-pernarauskiene.-
https://www.etaplius.lt/metu-bibliotekininke-laima-pernarauskiene.-
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44. Egzaminas// Šviesa.- 2019, geg. 8, p. 1 

   Geg. 9 d. Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Interneto skaitykloje vyks Europos egzaminas. 
 

45. Pažereckienė J. Filmas apie J. Žemaičio slaugytoją Marijoną Žiliūtę// Mūsų laikas.- 2019, 

geg. 17, p. 8 

   Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Jurbarko viešojoje bibliotekoje gyventojams buvo demonstruojamas 

dokumentinis filmas „Knygnešio duktė“. 
 

46. Savivaldybės vyr. specialistas laimėjo konkursą – dirbs Jurbarko bibliotekoje/ „Mūsų laiko“ 

inf.// Mūsų laikas.- 2019, geg. 22, p. 7 

    Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje Skaitytojų sk. vedėjo pareigose pradės dirbti Lukas Bakšys. 
 

47. Juškaitienė L. Kaip Jurbarkas sovietmečiu Nemuno laivininkystę išgelbėjo// Mūsų laikas.- 

2019, geg. 24, p. 7 

   Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta tauragiškio Gedimino Kasparavičiaus knyga „Nemunas Lietuvos 

gyvenime 1918 – 1990 metais“. 
 

48. Iššūkis// Šviesa.- 2019, geg. 29, p. 1 

    Birž. 1 d. prasideda ir visą vasarą tęsis ketvirtą kartą bibliotekose rengimas „Skaitymo iššūkis. 
 

49. Sąskrydis// Šviesa.- 2019, geg. 29, p. 1 

    Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojų komanda gegužės 17-18 d. dalyvavo XVIII Žemaitijos bib-

liotekininkų sporto sąskrydyje „N-18: patyriminio ugdymo projektas“, kuris vyko Akmenės r. 
 

50. Juškaitienė L. Įspūdžiai apie Ugandą – tiems, kurie sako, kaip Lietuvoje blogai// Mūsų lai-

kas.- 2019, geg. 31, p. 16 

   Ugandoje mėnesį savanoriavusi tauragiškė Rita Grigalienė Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengė foto pa-

rodą ir papasakojo patirtus įspūdžius. 

 

Birželis 
 

51. Sabataitytė I. Gegužės burtai gaivino širdis// Šviesa.- birž. 5, p. 4 

   Jurbarko neįgaliųjų literatų poezijos šventė „Gegužės burtai“ Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

52. Stanaitienė J. Kūrėjai išreiškė meilę Jurbarkui ir poezijai// Šviesa.- birž. 5, p. 5 

    Geg. 25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengtos krašto kūrėjų poezijos almanacho „Prigludę prie gim-

tojo slenksčio“ sutiktuvės. 
 

53. Išriedės ratuota biblioteka// Šviesa.- birž. 5, p. 4 

     Jurbarko viešosios bibliotekos projektas „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“, skirtas įvairaus amžiau 

žmonėms, gyvenantiems kaimo vietovėse. Bibliobusas važiuos į 4 Rajono kaimus, su edukacijomis dalyvaus 

įvairiuose renginiuose. 
 

54. „Skaitymo iššūkio“ startas – su eilėmis ir bardų muzika/ „Mūsų laiko“ inf.// Mūsų laikas.- 

2019, birž. 7, p. 8 
 

55. Juškaitienė L. Domino ne garsaus kraštiečio praeitis, o sveikatinimo patarimai// Mūsų lai-

kas.- 2019, birž. 14, p. 9 

   Viešojoje bibliotekoje su jurbarkiečiais susitiko žydų kilmės išeivi, garsus kineziterapeutas Samuelis Tucas. 
 

56. Juškaitienė L. Siūlymai Nemunui: atkurti tai, kas gerai veikė ir buvo apleista// Mūsų lai-

kas.- 2019, birž. 28 

    Jurbarko viešoji biblioteka ir Lietuvos kultūros politikos institutas surengė konferenciją „Koks mūsų Nemu-

nas ir gyvenimas panemunėse?“, kuri vyko birž.18 d. Viešojoje bibliotekoje. 
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57. Juškaitienė L. Ekspertai: Nemuno upės ir Baltijos jūros priešas – žemės ūkis// Mūsų laikas.- 

2019, birž. 26, p. 5 

    Birž 18 d. Viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas panemunėse?“. 

Svarbiausi ir išsamiausi pranešimai buvo apie gamtosaugą ir aplinkosaugą. 
 

58. Į bibliotekos kiemelį – pasiklausyti jaunųjų talentų// Mūsų laikas.- 2019, birž. 28, p. 16 

    Nuo birž. 25 d. Viešojoje bibliotekoje startavo bibliotekos iniciatyva „Laisvas mikrofonas“. Gyvo garso pa-

sirodymai bibliotekos vidiniame kiemelyje prasideda kiekvieną dieną nuo 18 val. 
 

59. Didžiapetrienė G. Ar išsaugosime savo pasididžiavimą – Nemuną?// Laikraštis „Valsčius“.- 

2019, birž. 28, p. 1, 5. 

    Apie Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją ir diskusiją tema „Koks mūsų Nemunas ir gyve-

nimas panemunėse“, kurioje dalyvavo ir Šakių savivaldybės atstovė vyr. specialistė Aurelija Papievienė. 
 

60. Muzika// Šviesa.- birž. 29, p. 1 

    Jurbarko r. viešoji biblioteka kviečia prisijungti prie iniciatyvos „Laisvas mikrofonas‘. Vidiniame bibliote-

kos kiemelyje kasdien nuo 18 val. skambės gyva muzika. 

 

Liepa 
 

61. Iš nereikalingų knygų – meno kūriniai/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, liep. 5, p. 8 

    VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Neįgaliųjų dienos centro lankytojų kūrybos paroda „Atradimai“ ati-

daryta Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 
 

62. Juškaitienė L. Kaip bibliotekininkai paskyniškius mokė lauko šaškes pasigaminti// Mūsų 

laikas.- 2019, liepos 12, p. 5 

    Jurbarko viešosios bibliotekos projektas „Ratuota biblioteka – mobili biblioteka“ Paskynų bendruomenės 

namuose kartu su paskyniškiais gamino lauko šaškes.  
 

63. Vaikams/ „Šviesos“ inf.// Šviesa.- 2019, liep. 17, p. 1 

    Vasaros šeštadieniais nuo 13 val. iki 15 val. Jurbarko viešojoje bibliotekoje veikia vasariškos dirbtuvėlės 

vaikams. 
 

64. Stovykla/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, liep. 20, p. 1 

    Liepos 23 – 24 d. Pilies kaimo bibliotekoje rengiama dviejų dienų stovykla vaikams. 
 

65. Stanaitienė J. Sinagogų aikštės memorialas – apie kiekvieną ir kiekvienam. Turinys: Idėja 

virto kūnu; Dėkojo už atminimą; Istorijos pamokos; Šeimos projektas; Prasminga simboli-

ka.// Šviesa.- 2019, liep. 17, p. 1, 4, 5 

    Liepos 19 d. Kauno g.  Sinagogų aikštėje atidarytas memorialas, įamžinantis Jurbarke gyvenusios gausios 

žydų bendruomenės atminimą. Po atidarymo susitikimas su projekto autoriais ir atidarymo svečiais vyko Vie-

šojoje bibliotekoje. 
 

66. Juškaitienė L. Diena, kai Jurbarkas tapo pavyzdžiu: atidengtas paminklas žydų gelbėto-

jams// Mūsų laikas.- 2019, liep. 26, p. 1,3-5 

    Jaukus susitikimas su memorialo kūrėjais Zundelovičiais vyko Viešosios bibliotekos parke. 
 

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

    Jurbarko viešosios bibliotekos kolektyvas kartu su I. Simonaitytės bibliotekos darbuotojais dalyvavo iškil-

mingoje Jūros šventės eisenoje Klaipėdoje.  

 

Rugpjūtis 
 

68. Nemuno šventė – ir linksmybės, ir rimti smalininkiečių darbai/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 

2019, rugpj. 7, p. 5 
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   Šventės metu simboliškai iš senų patalpų buvo perkraustyta Smalininkų miesto biblioteka į naujai atremon-

tuotas Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos patalpas. 
 

69. Padėka/ „Šviesos“ infm.// // Šviesa.- 2019, rugpj. 7, p. 1 

    Jurbarko r. viešoji biblioteka įvertinta Prezidento G. Nausėdos padėka už veiklas prisidedančias prie de-

mokratijos bei atvirumo įgyvendinimo ir piliečių skatinimą įsitraukti į gerovės valstybės kūrimą. 
 

70. Prezidento padėka Jurbarko viešajai bibliotekai/ „Mūsų laiko“ inf. // „Mūsų laikas.- 2019, 

rugpj. 9 d. p. 16 
 

71. Žolinė/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, rugpj. 10, p. 1 

    Pinti vainikus, prisiminti senąsias Žolinių tradicijas kviečia Veliuonos biblioteka. 
 

72. Murauskienė R. Kokių staigmenų pažers jubiliejinė Jurbarko krašto šventė?// Mūsų laikas.- 

2019, rugpj. 16, p. 5 

    Apie pasiruošimą Jurbarko krašto šventei. Viešoji biblioteka organizuoja „Šeimų dūzges“, kraštiečių  pikni-

ką parke prie bibliotekos, pokalbiuose bus bandoma atskleisti „jurbarkiškio kodą“, vakare rodomas kino fil-

mas. 
 

73. Pažereckienė J. Jubiliejiniai J. Tumo-Vaižganto metai paminėti Stakiuose// Mūsų laikas.- 

2019, rugpj. 16, p. 8 

    Rašytojo J. Tumo-Vaižganto  150-ųjų metinių paminėjimą Stakių Šv. A.  Paduviečio bažnyčioje suorganiza-

vo bibliotekininkės: I. Klemauskienė, J. Jucikienė ir R. Bakšienė. 
 

74. Vasara – knygų skaitytojų džiaugsmas/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, rugpj. 16, 

p. 8 

    Straipsnis apie Viešosios bibliotekos lankytojų skaitymo poreikius, išrinktos populiariausios knygos. 
 

75. Stanaitienė J. Rašytojų giraitė virsta traukos vieta// Šviesa.- 2019, rugpj. 21, p. 3 

     Rašytojos, Veliuonos miestelio bibliotekininkės Violetos Šoblinskaitės puoselėjama Rašytojų giraitė tampa 

traukos centru veliuoniškiams. 
 

76. Stanaitienė J. Jurbarkiškio kodas – daug sudedamųjų dalių ir spalvų// Šviesa.- 2019, rugpj. 

31, p. 6, 7 

    Apie Jurbarko krašto šventės ketvirtąją dieną (rugpj. 25 d.), kurią jau tradiciškai rengia Jurbarko r. sav. 

viešoji biblioteka. 

 

Rugsėjis 
 

77. Murauskienė R. Jurbarkiškio kodo paieškos – nuo Nemuno kelio iki daugiabalsės šnektos// 

Mūsų laikas.- 2019, p. 8, 9 

Rugpj. 25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko finalinis Jurbarko krašto šventės renginys „Ar žinai jurbar-

kiškio kodą?“. 
 

78. Stanaitienė J. Tarptautinė stovykla keičiasi, bet išlieka įdomi// Šviesa.- 2019, rugs. 7, p. 5 

    Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojai L. Bakšys ir R. Galbuogienė vadovavo Jurbarko jaunimui 

tarptautinėje stovykloje, kuri jau 23-ąjį kartą vyko Laakdalyje (Belgija). 
 

79. Veliuonoje įvyko literatūrinis vakaras „Veliuonos novelė 2019“/ Jurgita Paškauskė 

Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato viešųjų ryšių specialistė// 

http://jurbarkas.lt/index.php?-971053536, 2019-09-14.  
 

80. Stanaitienė J. Veliuonos novelė – atspari permainų vėjams// Šviesa.- 2019, rugs. 21, p. 6, 7 

 

 

http://jurbarkas.lt/index.php?-971053536
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Spalis 
 

81. „Misija Sibiras
,
 19“ ekspedicijos pristatymas/ 2019 m. spalio 4 d. Jurbarko viešojoje biblio-

tekoje viešės „Misija Sibiras'19“ dalyviai // www.jurbarkas.lt, 2019-10-03.   

    „Misija Sibiras'19“ — tai projektas, kurio pagrindinis tikslas — sutvarkyti ištremtų lietuvių kapines Sibire. 

Kasmetinės ekspedicijos į Rusiją prasidėjo 2006 metais. 
 

82. Vasarą leido su knyga/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2019, spal. 11, p. 7 

    Straipsnyje paskelbti skaitytojai įveikę skaitymo iššūkį „Vasara su knyga 2019“. 
 

83. Pažereckienė J. Susitikimas su „Misijos Sibiras“ dalyvėmis: svarbu suprasti, kiek daug mes 

turime LAISVĖS// Mūsų laikas.- 2019, spal. 11, p. 8 
 

84. Senjorams/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, spal. 19, p. 1 

    Spalio 21 -25 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyks teminės akcijos Senjorų dienos interne-

te“ renginiai. 
 

85. Kazakevičiūtė M. Girdžių miestelio biblioteka atšventė 70 metų jubiliejų// Mūsų laikas.- 

2019, spal. 31 d.  

 

Lapkritis 

 

86. Juškaitienė L. Jubiliejinė pyragų diena – netrūko nei naminių pyragų, nei aukotojų// Mūsų 

laikas.- 2019, lapkr. 8, p. 16 

    Tradicinė Pyragų diena Viešojoje bibliotekoje. 
 

87. Stanaitienė J. Į biblioteką – lyg į antrus namus. // Šviesa.- 2019, lapkr. 6, p. 3 

    Spalio 26 d. iškilmingai paminėtas Girdžių filialo 70-mečio jubiliejus. 
 

88. Juškaitienė L. Unikalią Nemuno krašto architektūrą fiksuoja bibliotekininkės ir mokslei-

viai// Mūsų laikas.- 2019, lapkr. 9, p. 9 

    Apie tradicinę rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią organizuoja Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka. Dau-

gelio pristatomų darbų autorės bibliotekininkės. 
 

89. Konferencija/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, lapkr.9, p. 1 

    Lapkr. 14 d. Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyks rajoninė kraštotyros konferencija. 
 

90. „Poezijos rudenėlis“ – kai susitinka eilės ir muzika// Mūsų laikas.- 2019, lapkr. 22, p. 16 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko jau 19-oji „Poezijos rudenėlio“ šventė. 

 

Gruodis 
 

91. Juškaitienė L. Prakalbinti Šimkaičių pastatai pasakoja ir tragiškas pokario laikų istorijas// 

Mūsų laikas.- 2019, gruod. 6, p. 7 

    Šimkaičių filialo bibliotekininkė J. Jucikaitė parengė išsamų kraštotyros darbą apie Šimkaičių miestelį. 
 

92. Karopčikienė D. Rašytojos viešnagė – malonumas skaitytojams// Šviesa.- 2019, gruod.11, 

p. 5 

    Apie susitikimą su rašytoja Birute Jonuškaite Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 
 

93. Karopčikienė D. Rajono kultūrininkams – padėkos už aistrą savo darbui// Šviesa.- 2019, 

gruod.11, p. 3 

    Jurbarko r. savivaldybės apdovanojimai įteikti ir 6 rajono bibliotekininkėms bei Viešosios bibliotekos direk-

torei R. Kalinauskienei. 

http://www.jurbarkas.lt/
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94. Rotuliškiams/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1 

    Gruod. 11 d. Rotulių bibliotekoje vyks adventinė popietė. 
 

95. Knygos/ „Šviesos“ inf. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1 

Gruod. 12 d. Viešojoje bibliotekoje jau devintą kartą vyks Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotos akcijos 

„Knygų Kalėdos“ renginys. 
 

96. Skaitymai/ „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2019, gruod. 11, p. 1 

     Jurbarko viešojoje bibliotekoje vaikams, kuriems sunkai sekasi skaityti rengiami smagūs skaitymai su šuni-

mi. 
 

97. Stanaitienė J. Švenčių laukimas su gera nuotaika ir prasmingais renginiais/ „Šviesos“ in-

form. // Šviesa.- 2019, gruod. 21, p. 3 

    Straipsnyje aprašomai ir gruod. 12 d. Viešojoje bibliotekoje vykusios akcijos „Knygų Kalėdos“ šventinis 

renginys. 
 

98. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Nuotr.// Tarp knygų.- 2019, Nr. 12 (gruo-

dis, specialus leidinys), p. 40 

    Jurbarko viešosios bibliotekos sveikinimai ir dovana Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

šimtojo gimtadienio proga. 
 

99. Juškaitienė L. Sėkmės paukštę pagauna tie, kurie nebijo suklysti// Mūsų laikas.- 2019, 

gruod. 28, p.1, 6 

    Jurbarko viešojoje bibliotekoje susirinkę jauni Jurbarko krašto verslininkai, meno žmonės dalijosi savo gy-

venimiškomis patirtimis su Jurbarko bendruomene.. Renginį suorganizavo Inga Molevaitė.  
 

100. Juškaitienė L. Jurbarkas šventes pasitinka ypatingai: su veltine prakartėle bei meduoliniu 

kalėdiniu miestu// Mūsų laikas.- 2019, gruod. 28, p. 5 

    Straipsnyje minimas Kalėdinis meduolinių namelių miestelis įkurtas Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 
 

101. Karopčikienė D. Žydintys Vadžgirio metai – su kultūros sotinės titulu// Šviesa.- 2019, 

gruod. 28, p. 1, 3  

    Gruod. 14 d. pristatyta ir iškilmingai pakelta Vadžgirio miestelio vėliava. Aprašomi ir kiti miestelio rengi-

niai, kuriuos rengė L. Lukošienė ir miestelio bibliotekininkė E. Žievienė. 

 

Televizijoje 

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

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

nė. 
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=dzmIEEUBjaM, Jurbarko žinios, 2019-01-23 

Jurbarko viešoji biblioteka kartu su Kazickų fondu organizuoja "Laiško emigrantui" konkursą. 

Interviu su Viešosios bibliotekos direktore R. Kalinauskiene. 
 

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

Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko kandidatų į Jurbarko rajono savivaldybės merus debatai. 
 

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

Kovo 8 - ąją, tarptautinę moters dieną ,Nacionalinio diktanto dalyviai rašė "Odę moterystei". Diktantas buvo ra-

šomas Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

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

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

policijos pareigūnu. 

https://www.youtube.com/watch?v=y73u12Z-Ogc
https://www.youtube.com/watch?v=dzmIEEUBjaM
https://www.youtube.com/watch?v=R6xxKkqkgZU
https://www.youtube.com/watch?v=4QOm1QjBlJ4
https://www.youtube.com/watch?v=GiXQE6dqsTQ
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6. https://www.youtube.com/watch?v=x28Fy9j5yeo, Jurbarko žinios, 2019-04-26 

Geriausia metų bibliotekininke išrinkta Laima Pernarauskienė. 
 

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

 

7. https://www.youtube.com/watch?v=98pBuTiZwls, Jurbarko žinios, 2019-05-13 

Politologas Linas Kojala viešojoje bibliotekoje pristatė savo knygą "Europa?". Renginys skirtas Europos dienai 

paminėti. 
 

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

Su naujausia knyga po visą Lietuvą keliaujanti žurnalistė ir rašytoja Rūta Janutienė neaplenkė ir Jurbarko. Prista-

tymas vyko Viešojoje bibliotekoje. 
 

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

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

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

Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta kilnojama paroda iš Ypatingojo archyvo. 
 

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

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje viešėjo garsus kineziterapeutas Samuelis Tacas. 
 

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

Jurbarko kultūros centro instrumentinė grupė "Jada" kviečia į antrąją muzikinę stovyklą "Nauji vėjai 2019". „Ja-

da“ ansamblyje groja du Viešosios bibliotekos darbuotojai: IT specialistas J. Masiulis ir pastato administratorius 

A. Locaitis. 
 

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

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

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

Jurbarko viešoji biblioteka visą vasarą jurbarkiečius kvies į edukacines šeštadienio popietes. Joninių išvakarėse 

buvo pinami vainikai. Interviu su bibliotekininke R. Miliūniene. 
 

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

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

2019". 
 

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

Sinagogų aikštės memorialo atidengimas Jurbarke. Susitikimų popietė su memorialo autoriais ir svečiais vyko Vie-

šojoje bibliotekoje. 
 

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

Veliuonoje vyko projekto „Pasimatymai rašytojų giraitėje – 2019“ pirmos dalies pristatymas. Interviu su Veliuonos 

miestelio bibliotekininke rašytoja V. Šoblinskaite. 
 

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

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

viešojoje bibliotekoje. 
 

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

Kraštiečių susitikimo metu ieškota atsakymo į klausimą "Koks yra jurbarkiškio kodas?". Paskutinė krašto šventės 

diena Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Interviu su Skaitytojų skyriaus vedėju L. Bakšiu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x28Fy9j5yeo
https://www.youtube.com/watch?v=yFznj571nEI
https://www.youtube.com/watch?v=98pBuTiZwls
https://www.youtube.com/watch?v=_RiTg7ekdhY
https://www.youtube.com/watch?v=gooiG6oa_KA
https://www.youtube.com/watch?v=zsAsQ56InkA
https://www.youtube.com/watch?v=vuf8v5zpeOk
https://www.youtube.com/watch?v=piB0IQ4pXko
https://www.youtube.com/watch?v=V-0cPbghLWo
https://www.youtube.com/watch?v=fNc745QrLnw
https://www.youtube.com/watch?v=ojSUCY4tiBA
https://www.youtube.com/watch?v=XN2QuDuH8wo
https://www.youtube.com/watch?v=tbOmAtiUZNw
https://www.youtube.com/watch?v=p4qQHNJ6GG8
https://www.youtube.com/watch?v=R6xxKkqkgZU
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20. https://www.youtube.com/watch?v=Nf2-8xz-n-4, Jurbarko žinios, 2019-09-16 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Koks mūsų Nemunas ir gyvenimas Pa-

nemunėse?“ 
 

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

Vadžgiryje vyko Jurbarko rajono kaimo bendruomenių sueiga. Pokalbis su viena iš sueigos organizatorių Vadžgi-

rio miestelio bibliotekininke E. Žieviene. Veliuonos novelės vakaro metu Įteikta 3 - oji Šarūno Šimulyno premija. 

Interviu su Veliuonos filialo bibliotekininke rašytoja V. Šoblinskaite. 

 

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

Akcijos „Vasaros skaitymo iššūkis“ baigiamasis renginys Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Jurbarko rajono skaity-

tojai šešti Lietuvoje. 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=_BJt7PPC25w, Jurbarko žinios, 2019-10-18 

Nuo kitos savaitės pirmadienio prasideda akcija "Senjorų dienos internete 2019 ". Interviu su Interneto skaityklos 

darbuotoja bibliografe R. Miliūniene. 
 

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

Pyragų diena Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
 

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

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

26. https://www.youtube.com/watch?v=gaTVukW-hNI  , Jurbarko žinios, 2019-11-15 

Kraštotyros konferencijoje atiduota duoklė mažąjai architektūrai. 
 

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

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžiai surengta Kalėdinė mugė. Interviu duoda 

bibliotekos direktorė R. Kalinauskienė ir Vadžgirio filialo bibliotekininkė E.  

      Žievienė. 
 

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

Jurbarko rajono kultūros darbuotojų apdovanojimai 2019. Jurbarko rajono savivaldybės mero padėkos įteiktos 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojoms: bibliotekininkėms G. Jasinskienei, L. Keterienei, 

L.Neverdauskei, V. Šoblinskaitei, E. Žievienei, V. Platonovienei ir direktorei R. Kalinauskienei 
 

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

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

E. Žieviene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė direktorė Rasida Kalinauskienė, tel. 8 447 72519, el. p. direktorius@jurbarko-rvb.lt 
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