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BENDROJI DALIS 

 

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

bibliotekoje buvo 2018-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. 

2018 m. rajono bibliotekose įvyko 1 351 renginiai ir juose apsilankė 22 938 lankytojai. 

2018 m. kovo 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai pradėjo vadovauti Ra-

sida Kalinauskienė, 2011 m. VDU įgijusi filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.  

 

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 

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

vienkiemių gyventojus. Bibliotekininkams talkino 250 knygnešių. Nebeliko prieš keletą metų vei-

kusių knygų išdavimo punktų, nes gyventojai ir į tolimesnes bibliotekas atvyksta patys, o kiti pasi-

tiki bibliotekininkių skaitymo patirtimi ir profesionalumu. 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Kauno filialo Jurbarko paslaugų punkto  veikla: 

LAB kilnojamoji bibliotekėlė  naujų knygų 2018 m. gavo du kartus paštu – vasario 26 ir spalio 12 

d. Gauta 71 knyga: 62 CD (56-ių pavadinimų) ir 9 keturių pavadinimų knygos Brailio raštu. Dau-

guma gautų knygų yra grožinė literatūra – 64, šešios knygos istorine tematika ir viena. Grąžinta t. p. 

du kartus, paštu išsiųsta 31 knyga, iš kurių 7 knygos (3 pavadinimai) Brailio raštu ir 24 CD (21 pa-

vadinimo).  

 

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Duomenys 
1. Vartotojų (skaitytojų) iš viso 7 

1.1 Iš jų perregistruoti( skaitė ir pernai) 5 

1.2 Naujai užregistruoti (šiais metais) 2 

1.5 Skaitytojai namudininkai (knygos į namus) 1 

1.6 Suteikta paslaugų (kiek kartų nunešta knygų) skaičius 12* 

1.7 Skaito Brailio raštu 1 

1.8 Moka Brailio raštą 2 

1.9 Skaito garsines knygas 7 

1.10 Skaito garsinius žurnalus 4 

2.  Apsilankymų iš viso 53 

3. Dokumentų (knygų) išdavimas iš viso: 541 

3.1 Brailio 12 

3.2 Garsinių  529 

3.3 Garsinių žurnalų 58 
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3.6 Išduota pavadinimais iš viso 511 

3.7 Garsinių knygų pavadinimų 503 

3.8 Brailio knygų pavadinimų 8 

4. LASS narių skaičius filiale 31 

 

LAB skaitytojų vis mažėja. Mažėja ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) 

narių. Visų pirma todėl, kad anksčiau buvusi didžiausia ir finansiškai stipriausia visuomeninė orga-

nizacija, aprūpindavusi narius darbu, butais, kompensacinėmis priemonėmis, dabar nebegali pasiū-

lyti beveik nieko. Medicina žengia į priekį ir daugelis ligų jau yra pagydomos. Jaunesni žmonės 

moka naudotis kompiuteriais ir įgarsintas knygas gali parsisiųsti iš Lietuvos aklųjų bibliotekos. Se-

niau nuo perskaitytų knygų kiekio priklausydavo, kada gausi naują grotuvą, o dabar nei LASS, nei 

LAB kompensacinių priemonių skirstymui įtakos neturi.  

Neįgaliesiems skaitytojams tenka padėti ne tik knygas pasirinkti. Jie ateina prašyti pa-

čių elenetariausių paslaugų ir pagalbos: perrašyti, atšviesti, atspausdinti, užrašyti adresą ant voko, 

nupirkti knygą internetu, persiųsti elektroniniu paštu ir pan. Neretai žmogui reikia tiesiog išsikalbė-

ti. Ypač dažnai įvairių paslaugų prašo literatas V. Čyžas. Jis – ne tik dažniausias bibliotekėlės lan-

kytojas - šviesiuoju metų laiku ateina į beveik visus bibliotekos renginius.  

Brailio raštu skaito tik viena skaitytoja. Jai knygas neša socialinė darbuotoja, kartais 

atveža ir ją pačią (skaitytoja nebevaikšto). Prie įgarsintų, visada paima ir vieną Brailio raštu. Ši 

skaitytoja būna nepatenkinta, kai pakliūva jau anksčiau skaityta knyga, todėl knygų parinkimas jai 

visada gerokai užtrunka. Dauguma skaito grožinę literatūrą, vyrai mėgsta žurnalus „GEO“, „Iliust-

ruotasis mokslas“, „Iliustruotoji istorija“, „Iš viso pasaulio“. 

LASS Jurbarko skyriaus ataskaitinis susirinkimas vyksta bibliotekoje. Vyresnioji bib-

liotekininkė kraštotyrai J. Korsakaitė pirmininkei padeda jį organizuoti, registruoti dalyvius, skai-

čiuoti balsus ir kt. Per išvykas J. Korsakaitė beveik visada palydi vieną ar kelis narius, fotografuoja. 

2018 m. buvo tik viena išvyka į Kauną, kurios metu LASS nariai aplankė kalėdinę eglę ir žiūrėjo 

muzikinį spektaklį „Eglė žalčių karalienė“. LASS nariai visada kviečiami į bibliotekos renginius. 

Kai kraštotyros skyriuje lankosi ekskursijos, ypač vaikai, jiems visada parodoma Brai-

lio rašto abėcėlė, knygos Brailio raštu ir palyginimui – tokia pat „normali“ knyga. Tai palieka įspū-

dį. Dukart per metus LAB Kauno filialui siunčiama darbo ataskaita (pusmečio ir metų). Rajono bib-

liotekos 2018 m. aptarnavo 137 neįgaliuosius ir 946 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, valytojas – 0,25 etato. 
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Kaimo filalai (23): vyresn. bibliotekininkai – 17,5 etatų, valytojai – 3,75 etato. 

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

 

Viešosios bibliotekos struktūros schema 

 

 
 

 

II. FONDO BŪKLĖ 

 

Fondo formavimas 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2018 metais Jurbarko rajono savivaldybės 

viešajai bibliotekai iš valstybės biudžeto skyrė 22 316 Eur naujiems dokumentams įsigyti. Jurbarko 

rajono savivaldybė periodinių leidinių įsigijimui skyrė 16 000 Eur bei 1 000 Eur knygoms. 

Iš viso bibliotekos fonduose 2019 m. sausio 1 d. yra 219 072 fiz. vnt. 50 198 pav. do-

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

knygos ir serialiniai leidiniai – 218079 ,  garsiniai – regimieji – 756 , natos – 111 , kiti skaitmeniniai 

dokumentai fizinėse laikmenose – 83, duomenų bazės fizinėse laikmenose – 2; kartografiniai – 20, 

vaizdiniai – 6, rankraščiai – 15. Didžiausią fondo dalį sudaro dokumentai lietuvių kalba t. y. 210 

166 fiz. vnt. (96%), anglų – 1 231 (0,5%), rusų – 6 541 (3%), vokiečių – 847 (0,4%), kitomis – 287 

(0,1%).  

2018 metais buvo atlikti Armeniškių, Rotulių ir Pašaltuonio filialų dokumentų fondo 

patikrinimai bei šių fondų rekatalogavimo darbai. Per ataskaitinius metus surekataloguoti 5 383 fiz. 

vnt. dokumentų. Šiuo metu surekataloguota 87% visų kaimo filialų fondo. Sekančiais metais numa-

tyta tai atlikti Lybiškių ir Kartupių filialuose ir taip užbaigti viso Jurbarko viešosios bibliotekos 

fondo rekatalogavimą. 

Direkto-

rius  

Vyriausiasis 

metodininkas 
Vyriausioji 

buhalterė 

Pastato 

 administrato-

rius 

Skyriai 

Skaitytojų Vaikų 

literatūros 

Fondų 

organizavi-

mo 

Abonementas Interneto 

skaitykla 

Žaisloteka 

Abonementas Periodikos 

skaitykla 

Interneto 

skaitykla  

Informacijos ir 

kraštotyros fondas 

ir skitykla 

Filialai 

Miesto 

Smalininkai 

Kaimo 

23 kaimo filialai 

Armeniškiai 

Baltraitiškė 

Eržvilkas 

Girdžiai 

Juodaičiai 

Jurbarkai 

Kartupiai 

Klausučiai 

Lybiškiai 

Pašaltuonys 

Pauliai 

Pilies I 

Raidonė 

Rotuliai 

Seredžius 

Skirsnemunė 

Stakiai 

Šimkaičiai 

Tamošiai 

Vadžgirys 

Veliuona 

Viešvilė 

Žindaičiai 

Ūkio sky-

rius 
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Fondo būklė 

     Lentelė Nr. 1 
Fondas Fondo 

dydis 2017 

m. pabai-

goje (fiz. 

vnt.) 

Gauta 

2018 m.  

(fiz. vnt.) 

Gauta 

pav. 

Nurašyta 

2018 m. 

(fiz. vnt.) 

Nurašyta 

pav. 

Fondo 

dydis 2018 

m. pabai-

goje (fiz. 

vnt.) 

Pava-

dinimai 

Skir-

tumas 

(fiz. 

vnt.) 

Viešoji bib-

lioteka 

59 133 2 864 1 565 2 079 483 59 918 41 421 +785 

Smalininkų 

m.  

15 774 714 282 860 260 15 628 10 551 -146 

Kaimo filialai 153 794 11 887 1 469 22 155 546 143 526 18 094 -10 268 

Iš viso: 228 701 15 465 1 934 25 094 386 219 072 50 198 -9 629 

 

Fonde yra grožinės ir šakinės literatūros 

Lentelė Nr. 2 
Fondas Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 

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

Viešoji biblioteka 27 233 46,1 27 548 46,0 31 900 53,9 32 370 54,0 

Smalininkų m.  8 586 54,4 8 476 54,2 7 188 45,6 7 152 45,8 

Kaimo filialai 103 457 67,3 96 350 67,1 50 337 32,7 47 176 32,9 

Iš viso : 139 276 60,9 132 374 60,4 89 425 39,1 86 698 39,6 

 

Grožinės ir šakinės literatūros santykis išliko stabilus, didžiąją dalį fondo, t. y. 60,4 % 

sudaro grožinė literatūra. 

 

Fonde yra periodinių leidinių 

                                                                                                                                           Lentelė Nr. 3 
Fondas 2017 2018 

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

Viešoji biblioteka 10748 18,2 10716 17,9 

Smalininkų m.  1595 10,1 1605 10,3 

Kaimo filialai 21841 14,2 22658 15,8 

Iš viso: 34184 15,0 34979 16,0 

 

Periodiniai leidiniai sudaro 16% visos fondo sudėties. 
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Aprūpinimas dokumentais 

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

                                                                                                                        Lentelė Nr. 4 
Fondas 2017 m. 2018 m. 

Viešoji biblioteka  5,4 5,5 

Smalininkų m.  12,0 12,2 

Kaimo filialai 10,0 9,6 

Iš viso: 8,3 8,1 

 

1 gyventojui tenka vidutiniškai  0,57 fiz. vnt. naujų dokumentų. 

                                                                                                                         Lentelė Nr. 5 
Fondas 2017m. 2018 m. 

Viešoji biblioteka  0,27 0,26 

Smalininkų m.  0,51 0,56 

Kaimo filialai 0,64   0,79 

Iš viso: 0,49 0,57 

 

1 vartotojui tenka 32,2 fiz. vnt. fonde esančių dokumentų. 

                                                                                                                        Lentelė Nr. 6 
Fondas 2017 m. 2018 m.  

Viešoji biblioteka  26,8 25,9 

Smalininkų m.  57,6 36,5 

Kaimo filialai 33,1 35,3 

Iš viso: 32,0 32,2 

 

1 vartotojui tenka  2,27 fiz. vnt. naujų dokumentų. 

                                                                                                                        Lentelė Nr. 7 
Fondas 2017 m. 2018 m.  

Viešoji biblioteka  1,33 1,24 

Smalininkų m.  2,45 1,67 

Kaimo filialai 2,13 2,92 

Iš viso: 1,89 2,27 

 

Dokumentų gavimas 

Lyginant su 2017 metais, šiais buvo gauta 1 958 fiz. vnt. ir 233 pav. dokumentų dau-

giau t. y.  inventorintų – 683 fiz. vnt., o periodinių leidinių 1 249 fiz. vnt daugiau. 

 

                                                                                   Diagrama Nr. 2 
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2018 m. Kultūros ministerija naujų dokumentų įsigijimui skyrė 22 316 eurų. Už šias 

lėšas įsigyti 2 942 fiz. vnt. (1 030 pav.) dokumentų. Knygos buvo perkamos naudojantis Centrine 

viešųjų pirkimų  informacine sistema – CVP IS, apklausos būdu, renkantis mažiausią tiekėjo pasiū-

lytą kainą. Bibliotekos fondai naujais dokumentais pildomi, remiantis kiekvieną savaitę leidžiama 

„Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje“, leidyklų atsiun-

čiamais naujų knygų sąrašais bei kitais informacijos šaltiniais. 

 

Pagrindiniai tiekėjai:   

■ UAB „Alma littera sprendimai“  – 1404 fiz. vnt. (11 344,74 Eur); 

■ UAB „Patogu pirkti“ – 75 fiz. vnt. (464,19 Eur); 

■ UAB „Baltų lankų leidyba“ – 209 fiz. vnt. (1875,01 Eur); 

■ UAB „Jotema“ –  162 fiz. vnt. (1 233,67 Eur); 

■ UAB „Nieko rimto“ – 237 fiz. vnt. (1 101,03 Eur); 

■ UAB „Svajonių knygos“  – 175 fiz. vnt. (911,88 Eur) 

■ UAB „VIPsupply“ – 62 fiz. vnt. (573,10 Eur) 

■ UAB „Tyto alba“ – 226 fiz. vnt. (1 879,72 Eur) 

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

■ VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 105 fiz. vnt. (773,84 Eur) 

■ K. Mickevičiaus leidykla „Briedis“ – 100 fiz. vnt. (866,75 Eur) 

■ UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ – 8 fiz. vnt. (47,48 Eur) 

■ UAB „Kitos knygos“ – 19 fiz. vnt. (155,75 Eur) 

■ UAB „Sofoklis“ – 45 fiz. vnt. (343,53 Eur) 

■ UAB „PL TRYS NYKŠTUKAI“ – 29 fiz. vnt. (83,64 Eur) 

■ VšĮ „Terra Publica“ – 22 fiz. vnt. (140,99 Eur) 

■ UAB „ Vagos prekyba“ – 35 fiz. vnt. (300,68 Eur) 

■ Knygų autoriai – 29 fiz. vnt. (220 Eur) 

 

Jurbarko rajono savivaldybė knygų įsigijimui skyrė 1 000 eurų. Šios lėšos labai rei-

kalingos, kai norima įsigyti kraštiečių išleistų knygų. 2018 metais už šias lėšas buvo nupirkta iš V. 

Šoblinskaitės – 5 knygos („Tėtė: kalbininkas Adomas Šoblinskas: bibliografijos liudijimai“), V. 

Kutkevičiaus – 20 knygų („Kirtis su paplėštais“, „ Svečiai prie Alvydės šiupinio“), E. Ignatavičiaus 

– 23 knygos („Nepabūgę laisvės“). Kraštotyros fondui nupirkti 9 trūkstami numeriai iš serijos „Kū-

rėjų pėdsakais“ (sud. B. Kondratas). Autoriaus Arvydo Anušausko knygos „Aš esu Vanagas“ prista-

tymo metu, buvo nupirktos 26 knygos, kurias gavo ir visi kaimo filialai.  

Dovanos. Kiekvienais metais bibliotekai dovanojamų knygų kiekis auga. 2017 metais 

skaitytojai bibliotekai padovanojo 1 734, o 2018 metais – 2 104 knygas. Vykdome griežtą atranką, 

todėl į fondus patenka tik naujos arba senesnės, tačiau aktualios, geros būklės knygos. Prie fondų 

gausėjimo labai prisideda akcija „Knygų Kalėdos“. Šių metų akcijos metu iš viso padovanotos 948 

naujos arba tik kelių metų senumo knygos. Šiais metais labai aktyvūs buvo filialų skaitytojai, kurie 

atsiliepė į akcijos šūkį „Dovanok knygų šalies bibliotekoms“ ir padovanojo beveik pusę visų akcijo-

je gautų knygų.  Daugiausiai gavo Viešvilės (152 kn.), Skirsnemunės (80 kn.), Veliuonos (69 kn.), 

Pilies I (51 kn.) ir Vadžgirio (33 kn.) filialai.  

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

kitų institucijų. Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Alvydas Vaitkevičius Jurbarko bib-
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liotekai ir jos filialams dovanojo 106 knygas apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Izraelio ambasada 

bibliotekos fondą papildė 6 naujomis šiuolaikinių Izraelio rašytojų knygomis lietuvių kalba. UAB 

Agrokoncernas – 46 knygas iš serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Signatarų namai – 

47 knygas apie signatarus A. Račą, E. Vilką ir M. Čobotą. 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eržvilko, Pilies, Skirsnemunės ir 

Šimkaičių filialų bibliotekininkės teikė paraiškas dėl „Metų knygos rinkimų“ knygų komplektų ga-

vimo. Keturių filialų paraiškos patenkintos ir fondai pasipildė vaikų knygų, paauglių bei publicisti-

kos ir dokumentikos knygų komplektais, iš viso buvo gauta 18 knygų.   

Parama. Jau kelinti metai iš eilės paramos fondas „Švieskime vaikus“ suteikia para-

mą knygomis. Šiais metais bibliotekos ir jos filialų fondai pasipildė 450 vaikiškų knygų už 345,50 

eurų. Šio fondo išleista knygutė „Pypas ir jo nutikimai“ (aut. A. Jurašius) yra įtraukta į Metų knygų 

penketuko rinkimus, vaikų literatūros kategorijoje. 

UAB „Antalis“ suteikė paramą 22 knygomis už 136,62 eurus. Buvo galima patiems 

išsirinkti iš pateikto knygų sąrašo, tad pasirinktos tos knygos, kurių biblioteka neturėjo. 

Lietuvos kultūros tarybos platinami leidiniai. Iš viso biblioteka gavo 225 fiz. vnt. 

222 pav. dokumentų.  

 

Gauta grožinės literatūros 

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 8 
Fondas 2017 2018 Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 187 837 1 120 870 -67 +33 

Smalininkų m. 240 174 258 198 + 18 +24 

Kaimo filialai 4 235 844 4 242 979 +7 +135 

Iš viso: 5 662 947 5 620 1 083 -42 +136 

 

Gauta šakinės  literatūros 

                                                                                                                                        Lentelė Nr. 9 
Fondas 2017 2018 Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 742 632 1 744 695 +2 +63 

Smalininkų m. 432 53 456 84 +24 +31 

Kaimo filialai 5 671 322 7 645 490 +1 974 +168 

Iš viso: 7 845 754 9 845 851 +2 000 +97 

 

Per metus gauta prenumeruojamų periodinių leidinių 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 11 
Fondas 2017  2018 

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

Viešoji biblioteka          874 74 758 66 

Smalininkų m.  338 22 358 20 

 Kaimo filialai        4 600 43 5 630 62 

Iš viso: 5 812 86 6 746 78 

 

2018 metais Jurbarko rajono savivaldybė laikraščių ir žurnalų prenumeratai skyrė 16 

000 eurų. Iš viso buvo užsakyti 13 pav. laikraščiai ir 65 pav. žurnalai, o kaimo filialai gavo 9 pav. 

laikraščius ir 53 pav. žurnalus. Visiems filialams pratęsta rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų 
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laikas“ prenumerata. Periodinių leidinių prenumerata buvo vykdoma per šiuos spaudos platintojus: 

AB „Lietuvos paštas“, UAB „Lietuvos žinios“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Skaitmeninio sertifi-

kavimo centras“, UAB „Kaimo žinios“, UAB „Pačiolio prekyba“ bei UAB „Apskaitos ir audito 

žinios“.  

 

Per metus gauta periodinių leidinių 
                                                                                                                             Lentelė Nr. 10 

Fondas 2017 2018  

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

Viešoji biblioteka          1 115 126 1 050 132 

Smalininkų m. 427 50 413 21 

 Kaimo filialai          5 351 91 6 679 98 

Iš viso: 6 893 132 8 141 140 

 

Periodiniai leidiniai sudarė 52,6 % visos 2018 metų gauties. Spaudos, radijo ir televi-

zijos rėmimo fondas Jurbarko viešajai bibliotekai ataskaitiniais metais buvo užprenumeravęs 6 pav. 

laikraščius ir 45 pav. žurnalus.  

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti (EUR) 

                                                                                                       Lentelė Nr. 12 
 2015 2016 2017 2018 

Kultūros ministerijos skirtos 

lėšos 

0,66 0,75 0,78 0,82 

Savivaldybės skirtos lėšos 0,48 0,54 0,60 0,63 

 Iš viso: 1,14 1,29 1,38 1,45 

 

Dokumentų nurašymas 

2018 metais Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo daugiau nurašyta negu gauta. Di-

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

atlikti trijų filialų t. y. Armeniškių, Rotulių ir Pašaltuonio dokumentų fondų inventorizacijos bei 

keičiantis darbuotojai Pilies I filiale. Dėl daug metų netikrintų fondų, reikėjo nurašyti susidėvėjusius 

bei aktualumą praradusius dokumentus. 29,4 % visų nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žur-

nalai. 

2018 m. nurašyta: 

■ Viešoji biblioteka – 2079 fiz. vnt. 483 pav. (3,5 %); 

■  Smalininkų m. – 860 fiz. vnt. 260 pav. (5,5 %); 

■   Kaimo filialai – 22155 fiz. vnt. 546 pav. (14,4 %). 

 

Dokumentų nurašymo priežastys: 

 

■ Susidėvėję ir vartotojų sugadinti – 22725 fiz. vnt.  

■ Praradę aktualumą – 2311 fiz. vnt.  

■ Vartotojų prarasti – 30 fiz. vnt.  

                     ■ Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 28 fiz. vnt. 
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Rajono bibliotekų fondo apyvarta 

                                                                                                                                      Lentelė Nr. 13 
Fondas Bendroji apyvarta Grožinės literatūros apy-

varta 

Šakinės literatūros 

apyvarta 

Viešoji biblioteka 0,8 1,1 0,6 

Smalininkų miesto biblioteka 1,0 1,1 0,8 

Kaimo filialai 0,9 0,5 1,7 

Viso: 0,9 0,7 1,3 

 

Viešosios bibliotekos  atsarginis fondas 

2019 m. sausio 1 d. atsarginiame fonde yra 4100 fiz. vnt. dokumentų už 1 018,41 Eur.  

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Rajono gyventojų skaičius pagal paskutinius statistikos duomenis dar sumažėjo. Pagrindinė 

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

 

Rajono gyventojų skaičius (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                         Lentelė Nr. 13 
JURBARKO SVB 2016  2017 2018 

Viešoji biblioteka 11 159 10 971 10 829 

Smalininkų m. fil. 1 368 1 312 1 285 

Kaimo fil. 15 838 15 392 14 982 

 Iš viso: 28 365 27 675 27 096 

 

Rajono gyventojų sutelkimo procentas  (pagal mikrorajonus) 

                                                                                                                       Lentelė Nr. 14 
JURBARKO SVB 2016  2017 2018 

Viešoji biblioteka 20,1 20,1 21,4 

Smalininkų m. fil. 39,7 20,9 33,3 

Kaimo fil. 32,3 30,2 27,2 

 Iš viso: 27,8 25,8 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. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 Viešoji biblioteka 10 971 10 829 2 209 2 313 20,1 16,6 

 Smalininkų m.  1 312 1 285 274 428 20,9 24,9 

        

1. Armeniškiai 436 432 195 190 44,7 44 

2. Baltraitiškė 374 374 202 190 54 52,1 

3. Eržvilkas 970 963 353 250 36,4 26 

4. Girdžiai 1 070 1 030 273 200 25,5 19,4 

6. Juodaičiai 294 294 147 142 50 48,3 

7. Jurbarkai 850 800 165 135 19,4 16,9 

8. Kartupiai 447 444 144 108 32,2 24,3 

9. Klausučiai 1 047 1 041 277 229 26,5 22 

10. Lybiškiai 407 407 128 154 31,4 32,4 

11. Pašaltuonys 359 342 128 117 35,7 34,2 
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12. Pauliai 270 265 114 107 42,2 40,3 

13. Pilies I 734 577 265 167 36,1 21,7 

14. Raudonė 860 846 112 128 13 15,1 

15. Rotuliai 682 673 158 135 23,2 20,1 

16. Seredžius 837 804 246 207 29,4 25,7 

17. Skirsnemunė 1 565 1 614 439 445 28,1 21,9 

18. Stakiai 229 200 118 112 51,5 56 

19. Šimkaičiai 438 438 225 190 51,4 43,4 

20. Tamošiai 330 310 114 99 34,5 31,9 

21. Vadžgirys 636 605 187 184 29,4 30,4 

22. Veliuona 850 850 318 290 37,4 28 

23. Viešvilė 1 067 1 038 234 197 21,9 19 

24. Žindaičiai 640 635 112 92 17,5 14,5 

 Kaimo filialuose 15 392 14 982 4 654 4 068 30,2 27,2 

 Rajone  27 675 27 096 7 137 6 809 25,8 27,8 

  - 690 -579 - 754 -328 - 2 +2 

 

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

2018 m. – 651. 

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

m. – 202, o 2018 m. – 177. 

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 16 
JURBARKO SVB Vidutinis gyventojų skaičius 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius 

vienai bibliotekai 

2017 2018 Skirt. 2017 2018 Skirt. 

Viešoji biblioteka 10 971 10 829 -142 2 209 2 313 +104 

Smalininkų m. fil. 1 312 1285 -27 274 428 +154 

Kaimo fil. 669 651 -18 202 177 -25 

Iš viso: 1 107 1 084 -23 285 272 -13 

 

Vartotojų skaičius 

                                                                                                                                       Lentelė Nr. 17 
JURBARKO SVB Vartotojų skaičius 

2017 2018 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 2 209 2313 +104 

Smalininkų m. fil. 274 428 +154 

Kaimo fil. 4 654 4068 -586 

Iš viso: 7 137 6809 -328 

 

Daugiausia vartotojų buvo Skirsnemunės filiale – 445 , Veliuonoje – 290, Eržvilke – 250, 

Klausučiuose - 229, mažiausiai  Tamošiuose - 99, Žindaičiuose – 92, Pauliuose – 107. Septynioli-

koje kaimo bibliotekų lankėsi iki 200 vartotojų, penkiose – nuo 200 iki 300, vienoje nuo 400 iki 

500. 

 

Vartotojų sudėtis 

Iš 2018 m. rajono bibliotekose užregistruotų 6 809 vartotojų  5 137 buvo suaugusieji (75 

proc.), 1 672 vaikų ir moksleivių iki 14 metų (25 proc.). 
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Suaugusiųjų vartotojų sudėtis  

                                                                                                                                         Lentelė Nr. 18 
 Dar-

bi- 

nin-

kai 

% Tar-

nau 

tojai 

% Ūkinin-

kai, 

versli-

ninkai 

% Pensi 

nin-

kai 

% Bedar 

biai 

% Kiti % 10-12 

kl. 

moksl. 

Stud. 

% 

VB 176 9 433 23 40 2 239 13 323 16 236 13 466 24 

Smalininkų 

miesto fil. 

20 6 35 11 6 2 82 26 39 12 5 2 133 41 

Kaimo fil. 542 19 432 15 171 6 779 27 458 16 208 7 314 10 

Iš viso: 738 14 900 18 217 4 1100 21 820 16 449 9 913 18 

 

Apsilankymų skaičius 

2018 metais Viešojoje bibliotekoje vartotojai apsilankė 4 562 kartus daugiau, o tuo 

tarpu filialuose jaučiamas apsilankymų stygius – lankytojų užfiksuota 7 548 apsilankymais mažiau.  

  

                                                                                                  Lentelė Nr. 19                                                       

 

 

Bibliotekų lankomumas. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                              Lentelė Nr. 20 
Jurbarko SVB 2017 2018 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 21,5 22,5 +1 

Smalininkų m. fil. 32,1 25,6 -6,5 

Kaimo fil. 17,8 18,5 +0,7 

Iš viso 19,5 20,3 +0,8 

 

IŠDUOTIS 

 

             2017 m. rajono bibliotekose išduota 225 096 fiz. vnt. (2016 m. – 265 956) įvairių dokumen-

tų, t.y. 40 860 fiz. vnt. mažiau nei 2016 m. Skaitytojai pageidauja naujų leidinių, kurių trūksta.  Be 

to daug informacijos ieškoma ir gaunama internetu. 

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

2017 2018 Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 54 549 50 510 -4 039 

Smalininkų m. filiale 16 637 15 615 -1 022 

Kaimo filialuose 153 910 131 290 -22 620 

Iš viso 225 096 197 415 -27 681 

 

Išduota dokumentų į namus 

Pagrindinė bibliotekų teikiama paslauga – dokumentų išduotis į namus. Iš 197 415 fiz. vnt. 

dokumentų, kuriais naudojosi rajono bibliotekų vartotojai, 133 847 fiz. vnt. išduota į namus, t.y. 68 

proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 35 302 fiz. vnt., 70 proc. 

JURBARKO SVB Apsilankymų skaičius 

2017 2018 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 47 466 52 028 +4 562 

Smalininkų m. filiale 8 807 10 957 +2 150 

Kaimo filialuose 82 716 75 168 -7548 

Iš viso 138 989 138 153 -836 
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 Smalininkų m. filiale – 11 528 fiz. vnt., 74 proc.  

 Kaimo filialuose – 87 017 fiz. vnt., 66 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. 2018 m. 

vietoje naudota 63 568 fiz. vnt., t.y. 32,2 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 15 208 fiz. vnt.,  30,1 proc.  

 Smalininkų m. fil. – 4087 fiz. vnt.,  26,2 proc. 

 Kaimo filialuose – 44 273 fiz. vnt.,  33,7 proc. 

Grožinės literatūros išduotis 

Grožinė literatūra  sudarė 45,2 proc. nuo visos išduoties (2017 m. – 42,8 proc.).     

                                                                                                             

                                                                                                                               Lentelė Nr. 22 
Jurbarko SVB Išduota grožinės literatūros  

2017  2018 

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

Viešojoje bibliotekoje 32 031 58,7 29 778 59,0 

Smalininkų m. filiale 8 652 52 9639 61,7 

Kaimo filialuose 57 870 37,6 49 899 37,5 

Iš viso: 98 553 43,8 89 316 45,2 

 

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 

2017  2018 

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

Viešojoje bibliotekoje 22 518 41,3 20 720 41,1 

Smalininkų m. filiale 7 985 48,0 5976 38,3 

Kaimo filialuose 96 040 62,4 81 391 62,0 

Iš viso: 126 543 56,2 108 087 54,8 

 

Periodinių leidinių išduotis (bendrame išduotų dokumentų kiekyje) 

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

per 2018 m. išduota 102 138 fiz. vnt. periodinių leidinių, t. y. 51,7 proc.                                                                      

            Lentelė Nr. 24 
Jurbarko SVB Išduota periodinių leidinių 

2017 2018 

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

Viešojoje bibliotekoje 16 596 30,4 14 033 27,8 

Smalininkų miesto filiale 3 693 22,2 4 783 30,6 

Kaimo filialuose 96 267 62,6 83 322  63,5 

Iš viso: 116 556 51,8 102 138 51,7 

 

Skaitomumas 

Vidutinio skaitomumo rodiklis mažėja dėl sumažėjusio vartotojų skaičiaus.   
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                                                                                                                                         Lentelė Nr. 25 
Jurbarko SVB 

 

2015 2016 2017 2018 

Viešojoje bibliotekoje 28,8 25,6 24,7 21,8 

Smalininkų m.  filiale 43,4 44,0 60,7 36,5 

Kaimo filialuose 38,8 36,1 33,1 32,3 

Iš viso: 36,4 33,7 31,5 29,0 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

Vartotojams rajono bibliotekose skirta 319 vietų, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje   – 90; 

 Smalininkų m. filiale    –  9; 

 Kaimo  filialuose        – 220. 

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų vietų skaičius 

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

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

2, kaimo filialuose – 50.  

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams  

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

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

 

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos: 

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

 Filialuose dirbama: 

 pilnu etatu  ir 1,5 etato dirbančiuose  (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. 

 

Darbo dienos: 

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

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

 Kaimo filialuose – įvairiai: 

šeštadieniais dirba 8 filialai (poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis); 

šeštadieniais nedirba 15 filialų (poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis); 

 

Tarpbibliotekinis  skolinimas šalies viduje 

Šiais metais padidėjo tarpbibliotekinio skolinimosi paklausa šalies viduje. Nors dokumentų 

persiuntimo išlaidos nuolat brangsta, reikalingus dokumentus skaitytojai užsisako. 2018 m. skaity-

tojų pageidavimu  išsiųsta 12 užklausų (2016 m. – 41, 2015 m. buvo tik 8). Gauta dokumentų – 19; 

iš jų originalų – 11, kopijų –8. 
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Knygų užsakymas ir rezervavimas. Knygų grąžinimo įrenginys 

 

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

naudotis bibliotekos paslaugomis: dokumentų paieška elektroniniame kataloge, leidinių užsakymu 

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

paslauga „Klausk bibliotekininko“ (5 užklausos). Vartotojams buvo teikiama nuotolinio dokumentų 

užsakymo paslauga. Nuotoliniu būdu vartotojai užsisakė ir rezervavo, o vėliau pasiėmė 789 knygas. 

Lyginant su 2017 m. 131 knyga daugiau.  

Per savitarnos įrenginį 2018 m. buvo grąžinta  851 dokumentas. Skaitytojai patenkinti ir 

knygų užsakymo/rezervavimo paslauga. 

 

RENGINIAI 
                                                                                                                Lentelė  Nr. 26 
Jurbarko SVB Renginių skaičius 

Iš viso 

Iš jų Renginių lankytojų skaičius 

Dokum. paro-

dų 

Žodinių rengi-

nių 

 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 

Viešojoje  

bibliotekoje 

176 160 244 95 103 65 141 8 598 6 390 9 678 

Smalininkų m. 36 34 37 25 24 9 13 211 125 220 

Kaimo  

filialuose 

673 859 1 070 457 485 402 585 6 974 11 264 13 040 

Iš viso: 885 1 053 1 351 577 612 476 739 15 783 17 779 22 938 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KULTŪROS RENGINIŲ KRONIKA 

 

Biblioteka yra viešoji erdvė. Erdvė, kurioje galima susiburti, skaityti, leisti laisvalaikį, su-

sipažinti, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti... Tokia yra ir mūsų Jurbarko rajono  

savivaldybės viešoji biblioteka. Pas mus ateina skaitytojai, kuriems suteikiama galimybė pabėgti į 

kitą pasaulį, pasiėmus kelionės bendrininką – knygą. Čia buriasi vietos bendruomenė, vyksta sava-

laikė informacijos sklaida, turiningai leidžiamas laisvalaikis, vyksta daugybė renginių ir t.t. 

2018 metais parengtos 87 parodos (literatūrinės ir meno), suorganizuoti 35 renginiai. Ren-

giniuose apsilankė – 6 830 lankytojų. 

Viešoji biblioteka turi gražias patalpas, dideles erdves, todėl puiki galimybė rengti įvairias 

parodas, renginius. 2018 metais buvo parengta daug gražių meno parodų, kuriomis gėrėjosi ne vie-

nas jurbarkietis, ne vienas mūsų miesto svečias. 

2018 metais šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – metį, todėl daug renginių buvo 

skirti paminėti šiai datai. 

 

Valstybinių švenčių paminėjimai, tradicijas ir papročius puoselėjantys renginiai  

 

01-13 Vaikų darželio ir spec. mokyklos „Ąžuoliukas“ vaikučių piešinių paroda „Lietuvai – 100“. 

02-02 Ekspedicijos „Misija Sibiras 17“ pristatymas. Kiekviena „Misija Sibiras“ ekspedicija yra 

vienas didelis pilietiškumo pasakojimas, kurio metu išsaugome istoriją kartu. 

02-13 parengta literatūros paroda „Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų“. 

02-13 Rajoninio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių piešinių 

konkurso „Lietuvai 100“ paroda. 
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02-13 Senų spaudinių paroda „Leidiniai apie Lietuvą (1918-1938)“. (Iš kraštiečio Algio Morlenco 

asmeninio archyvo). 

03-08 Lietuvos moksleivių dailės olimpiados „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, da-

bartis, idėja Lietuvai“ darbai Viešojoje bibliotekoje. 

04-21 Bibliotekos darbuotojai dalyvavo akcijoje „Darom 2018“, skirtoje Lietuvos valstybės atkū-

rimo šimtmečiui. Paruošėme automobilų stovėjimo aikštelės sieną projekto „Rašytojai ir jaunieji 

iliustratoriai bibliotekoje“ įgyvendinimui ir tvarkėme taką link Imsrės bei jos pakrantę. Kartu talki-

no Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius su žmona Ramute. 

08-26 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „ŠEIMŲ TILTAI“, skirtas šeimoms ir Lietu-

vos šimtmečiui. 12 val. viskas prasidėjo nuo Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Moc-

kevičiaus sriubos. Pasistiprinę sriuba ir čirviniais blynais, renginio svečiai susipažino su projekto 

„Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ rezultatais. Prie projekto metu nuspalvintos ir pie-

šiniais išmargintos lauko sienos visų svečių laukė Kakė Makė (vyres. bibliotekininkė Lina Mazi-

liauskienė).  

                     Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knygos „Jurbarko miesto ir 

valsčiaus kronika 1918-1940“ pristatyme sulaukta daug darbių svečių. Pilnutėlėje salėje autorius 

pasidalino atsiminimais, mintimis apie Jurbarką ir čia gyvenančius, gyvenusius žmones. Kraštiečų 

sueigoje taip pat aptartos 2018 m. išleistos Antano Balašaičio ir Vytauto Urbanavičiaus knygos. 

Šventėje atidengti suoleliai, dedikuoti kraštiečiams, padėkota autoriams: Juozui Videikai už suole-

lius Arnoldui Piročkinui ir Aldonai Elenai Puišytei, Juozui Budzinauskui už suolelį Stasiui San-

tvarui, Linai Maziliauskienei už suolelį Violetai Šoblinskaitei ir Gasparui Aleksai, Irmantui Nor-

kūnui už suolelį Jurbarko krašto knygnešiams, Edmundui Štului už suolelį Antanui Giedraičiui – 

Giedriui ir Edmundui Mockui už suolelį Jonui Juškaičiui. Visai šeimai skirtoje sekmadienio šven-

tėje ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams ir tėveliams. Atvykusiųjų laukė nuotaikingos pramo-

gos ir nuotykiai: nuo smalsumą žadinančių kūrybinių dirbtuvėlių iki įdomių atradimų ir smagių pa-

žinčių. Bibliotekoje organizuota knygų mugė, žydinčių knygų, sėklų skirtukų gaminimo, miego 

žaislų siuvimo fabrikėliai. Mažieji ir jų tėveliai galėjo susipažinti su stalo teatru, piešti ant vandens, 

dalyvauti šaškių, stalo žaidimų turnyruose, pinti iš laikraščių, piešti mandalas, kurti pasakas su tik-

romis dramos teatro lėlėmis. 

10-06 Pristatyta Lietuvos archyvų paroda „Lietuvos šimtmečio puslapiai“. Eksponavimo idėja – 

Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, parodą parvežė iš Utenos TIC – nuo-

latinis bibliotekos bičiulis ir rėmėjas Daivaras Rybakovas, poetinį žodį skaitė parodos atidarymo 

metu – K. Glinskio teatro režisierė Danutė Samienė. 

11-24 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko kraštiečių literatų susitikimas ir 

almanacho „APIE TAVE IR TAU, TĖVYNE“ pristatymas, skirtas atkurtos Lietuvos 100 – me-

čiui. Skambėjo eilės ir bardų dainos. Rengėjai: literatų klubas „Švieselė“, Viešoji biblioteka.  

 

Istorinių, dokumentinių,  meninių filmų pristatymai ir peržiūros 

 

02-07 Pristatytas Agnės Zalauskaitės režisuotas istorinis dokumentinis filmas „Nepaprasta auka“ 

apie pasipriešinimo kovų pradininką, pulkininką Juozą Vitkų – Kazimieraitį. Filmą pristatė Seimo 

narys Žygimantas Pavilionis. 

04-05 Dokumentinio filmo  „Iki pabaigos. Ir dar šiek tiek“. Dalyvavo filmo režisierius, mūsų biblio-

tekos globėjas, kraštietis Rimas Bružas. Pasibaigus filmui vyko diskusijos.    
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10-03 Spalio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje startavo kino projektas „Izrae-

lio kinas tavo mieste“. Pirmąjį Izraelio kino filmą jurbarkiečiai įvertino puikiai – nuotaikinga ko-

medija „Nulis motyvacijos“ suteikė galimybę linksmai praleisti trečiadienio vakarą. Su Izraelio kinu 

susipažinti atvykusius pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, 

atnešęs puikią žinią, kad Izraelio ambasada Jurbarko moksleiviams ruošia ypatingą dovaną – kelio-

nę. Filmas rodomas originalo – hebrajų  - kalba su lietuviškais subtitrais. 

10-10 18 val. įvyko antrasis Izraelio kino vakaras. Buvo rodomas filmas „Vestuvių lėlė“. 

10-17 18 val. įvyko trečiasis Izraelio kino vakaras. Žiūrėjome filmą „Pavėluotos mintys“. 

10-24 18 val. įvyko ketvirtasis Izraelio kino vakaras. Žiūrėjome filmą „Betliejus“. 

11-23 Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Jurbarko bibliotekoje bei Izraelio ambasados 

padovanotos savo šalies rašytojų knygos už puikų bendradarbiavimą, organizuojant Izraelio kino 

seansus Jurbarke.  

2018 m. skaitytojų aptarnavimo renginiai 

 

Viešoji biblioteka turi gražias patalpas, dideles erdves, todėl puiki galimybė rengti 

įvairias parodas, renginius. 2018 metais buvo parengta daug gražių meno parodų, kuriomis gėrėjosi 

ne vienas jurbarkietis, ne vienas mūsų miesto svečias. 2018 metais parengtos 87 parodos (literatūri-

nės ir meno), suorganizuoti 35 renginiai. Parengtos 36 literatūrinės parodos, skirtos poetams, rašyto-

jams, visuomenės veikėjams, valstybinėms šventėms, įvairioms tradicijoms, papročiams paminėti. 

Renginiuose apsilankė – 6830 lankytojų. 

01-05 Iliustracijų paroda „Tautiškos giesmės kelias į tautą“ (skirta Vinco Kudirkos mirties ir jo su-

kurtos „Tautiškos giesmės“ 115 – osioms metinėms). 

01-12 Piešinių paroda „Bibliotekos darbuotojai piešia ant vandens“. 

01-15 Fotografijų paroda „Gyvenimas ant nulinės ribos“ (parodos atidarymas ir pristatymas „Uk-

rainos vakaro“ metu). 

01-15 Fotografijų paroda „KNYGOSŪKIO“ KŪRĖJAI IR ŽAIDIMO AKIMIRKOS“. 

01-16 Jurbarko Konstantino Glinskio teatro 2017 m. veiklos „FOTO PARODA“. 

01-25 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 6 klasės mokinių darbų paroda 

„ŽUANO MIRO PASAULIS“. 

02-07 Prancūzų poeto ir scenaristo Jasques Prevert koliažų darbų paroda. 

02-14 Fotografijų paroda „Etno motyvai mados fotografijoje“. 

03-13 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 6 klasės mokinių sakralinio pa-

veikslo paroda „IKONA. ŠVENTIEJI“. 

03-21 Klaudijaus Driskiaus fotografijų paroda „Laisvųjų testamentai“. Pats autorius pristatė parodą, 

dalyvavo ambasadorius Vygaudas Ušackas. Parodoje eksponuojami Lietuvos partizanų ir ryšininkų 

portretai, kurie 1944-1958 m. kovojo visose devyniose partizanų apygardose, o dabar gyvena Aukš-

taitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje, Žemaitijoje bei didžiuosiuose Lietuvos miestuose, taip pat Lenkijo-

je, Vokietijoje ir Latvijoje. Paroda buvo pristatyta Vilniuje, o kelionę po Lietuvą pradėjo iš Jurbar-

ko. 

11-03–23 Kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“. 

Parodos pristatyme dalyvavo Kroatijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis, įgaliotasis minist-

ras Krešimir Kedmenec ir kiti ambasados darbuotojai. Pristatymo metu skambėjo Aleksandro Ka-
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čanausko bei kroatų kompozitoriaus Vatroslavo  Lisinskio kūriniai, kuriuos atliko bibliotekos dar-

buotoja Lina Lukošienė. 

03-27 Dailininkės Sigutės Ach piešinių paroda „Vaikų kambarys“. 

03-29 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „ABST-

RAKTUS PASAULIS“. 

04-03 Menininko Jean Marc Godes fotografijų paroda „Knygų gyvenimas“. 

05-16 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus 3 klasės mokinių darbų paroda 

„Ką slepia taškeliai?“. Užkoduotas Australijos aborigenų menas. 

05-24 Lietuvos – Indijos forumo ir Azijos menų centro Indijos meno festivalio SURSADHANA 

fotografijų paroda INDIART SCENA. 

06-09 Fotografijos paroda „ŽEMĖS MEILĖ“. Irina Aleksandrova Petrosianc – profesionali muzi-

kantė, pedagogė ir kūrybinės mokyklos, įsikūrusios Maskvoje, vadovė. Parodoje pristatomos vado-

vės nuotraukos, kurias apipavidalino Vilniaus grupės mokiniai, naudodami įvairias technikas. Kiek-

viena Irinos Aleksandrovos fotografija ir jos mokinių mintis susijungia bendroje spalvų ir šviesos 

muzikoje. 

06-23 Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro dailės darbų pa-

roda „KURČIŲJŲ MENO PASAULIS – PAMATYKIME IR SUSIPAŽINKIME“. Paskaitą „PA-

SAULIO KURTIEJI DAILININKAI“ skaitė Joana Vanagienė. Trumpai pristatyta kurčiųjų meno 

istorija, apie savo kūrybą gestų kalba pasakojo jaunieji dailininkai Ieva Augaitytė ir Vytautas Vana-

gas. 

09-14 Tarptautinė keliaujanti moksleivių fotografijos paroda „EUROPOS GATVĖSE“, kurioje eks-

ponuojami ir Naujamiesčio progimnazijos mokinių darbai. Parodą pristatė Naujamiesčio progimna-

zijos direktoriaus pavaduotoja Loreta Undraitytė.  

10-12 Veliuoniečio dailininko JUOZO ŽUKO darbų paroda. 

10-18 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „LIDOS 

TAKELIAIS“, skirta miniatiūrų dailininkės Lidijos Meškaitytės 90 – mečiui. 

11-06 „RŪTOS JAŠINSKAITĖS – BAKŠIENĖS FOTO DROBIŲ PARODA“. 

11-12 Paroda „RAOUL WALLENBERG: AŠ NETURIU KITO PASIRINKIMO“. Parodos organi-

zatoriai – Švedijos Karalystės ambasada Lietuvoje ir Švedijos institutas. 

11-19 Genovaitės Babonienės tapybos darbų paroda. 

11-28 Dailės paroda „SPALVŲ ŽAISMAS“ (per suaugusiųjų mokymosi savaitę piešti darbai). 

12-20 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių erdvinės kompozicijos 

paroda „Po angelo sparnu“. 

 

Parengtos 6 vienos knygos parodos „1“: 

 

03-21 „S. Čiurlionienė – Kymantaitė „Iš mūsų literatūros“ (išleista 1912 m.); 

04-23 „Rožė Meškauskaitė – Poškienė „Pro laiko langą“ (Haiku – iš rytų kilusi ir visame pasaulyje 

paplitusi poetinė forma); 

06-05 „Robertas Antinis „Stalas“; 

07-16 „Artūras Valionis „Daugiau šviesos į mūsų vartus“; 

09-12 „Tarpukario Lietuvos reklama“; 

11-08 „Versopolis“. 
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Knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, žymiais žmonėmis Viešojoje bibliotekoje 

 

02-23 Jurbarko viešojoje bibliotekoje naujausią savo apsakymų knygą „Kirtis su paplėštais“ pri-

statė rašytojas, kraštietis, „Švieselės“ klubo narys Vytautas Kutkevičius. Dvidešimt pirmą knygą 

pristatęs rašytojas atskleidė, kad planuoja išleisti dar vieną. Renginį vedė Jurbarko Antano Giedrai-

čio – Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Bartusevičienė. 

04-21 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Janinos Dobilaitės – Pra-

naitienės knyga „Gyvenimo laiškai“. 

05-15 „Poezijos pavasaris 2018“ popietė „Poezijos stotelė“ Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. 

06-25 Lietumi dvelkiantį birželio 25 d. pirmadienį, bibliotekoje svečiavosi trys įdomūs keliautojai: 

Marius Abramavičius su sūnumi Gabrieliumi ir Ali Baba iš Irano. Keliautojas, dailininkas, rašytojas 

Marius Abramavičius pristatė dvi savo kelionių knygas apie Iraną ir Azerbaidžaną („Azerbaidžanas. 

Klajūno užrašai“, „Iranas – kita Mėnulio pusė“). Svečias Ali – papasakojo apie savo šalį, savo įspū-

džius iš kelionių po pasaulį, padeklamavo eiles farsi (persų) kalba. Dvi valandos itin šilto ir betar-

piško bendravimo neprailgo. Po renginio svečiai aplankė Jurbarko K. Donelaičio bažnyčią, pasigė-

rėjo Rasos Grybaitės vitražu. Buvo galima nusipirkti knygų. 

07-17 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta prof. Vytauto Radžvilo 

knyga „Kiek kartų gali atgimti tauta?“. Dalyvavo autorius. 

07-31 150 – ųjų Vydūno gimimo metinių proga Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su 

Vydūno draugija ir jos nariais. VD pirmininkas Tomas Stanikas skaitė paskaitą. Buvo galima nusi-

pirkti naujų Vydūno knygų. Gerą nuotaiką dovanojo Vadžgirio vaikų folkloro ansamblis „Šebukai“. 

09-06 Susitikimas su Seimo nariu Vytautu Baku. 

10-11 15 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje įvyko kny-

gos „Gintaro mintys. Iš meilės Tau“ pristatymas ir susitikimas su autoriumi Gintaru Karlausku. 

10-20 Edukacinis koncertas „Giedokite Viešpačiui naują giesmę“ (XVI – XVII a. Karaliaučiaus 

kompozitorių muzika). Dalyvavo svečiai iš Latvijos, Vokietijos, Lietuvos, Italijos. 

10-23 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje visą dieną skambėjo bibliotekos darbuo-

tojų įrašytos Sąjūdžio aktyvistės, žurnalistės, poetės Albinos Danisevičiūtės eilės. Garsiniai skaity-

mai skirti poetės 15 – osioms mirties metinėms paminėti. 

10-23 Arvydo Juozaičio knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ pristatymas. 

11-10 Literatūrinė popietė „PRIE KŪRYBOS ŠALTINIO“ kartu su rajono literatais ir Jurbarko 

bardais. 

11-30 Jurbarko Diskusijų klubas ir Jurbarko viešoji biblioteka pakvietė į naujausios dr. Arvydo 

Anušausko knygos „AŠ ESU VANAGAS“ (apie legendinį lietuvių nacionalinio pasipriešinimo va-

dą Adolfą Ramanauską – Vanagą) pristatymą. Dalyvavo autorius, Seimo narys Arvydas Anušaus-

kas. 

12-13 Literatūrinis renginys „VYDŪNAS ŽMOGUI, TAUTAI, PASAULIUI“ (skirtas Vydūno me-

tams). Renginį vedė Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai, K. 

Glinskio teatro aktoriai. 
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Renginiai, skirti kraštiečiams ir jų kūrybai 

04-20 Vienas iš didesnių renginių buvo poetės, pedagogės Daliutės Žibaitienės 80-mečiui skirta 

poezijos popietė. Muziką susirinkusiems dovanojo bibliotekos vyriausioji metodininkė L. Lukošie-

nė. D. Žibaitienė visada mielai atvyksta į gimtąjį Jurbarką, į biblioteką, visada dovanoja savo kny-

gas. Jos gimtieji namai – prie pat bibliotekos. 

05-03 Kraštietis, bibliotekos globėjas E. R. Baltrušaitis atvyko susitikti su žemiečiais, atsiveždamas 

pasakojimą apie savo giminaitį Jurgį Baltrušaitį, kurio pavardę jis „pasiskolino“. 

10-17 Po kelerių metų pertraukos atgimė rajono kraštotyros konferencija. Rajono kraštotyrininkai 

pristatė savo darbus, savo idėjas. Už nuoseklų ir kruopštų kraštotyrinį darbą patiems aktyviausiems 

buvo įteiktos padėkos. Konferencijai neabejotinai pasisekė ir dėl svečio – kraštietis „Misija Sibiras“ 

ekspedicijų dalyvis, teleoperatorius, nufotografavęs kone visas lietuvių tremtinių kapines, Gintautas 

Alekna visiems buvo labai įdomus pranešėjas, juolab, kad visas jo pasakojimas buvo iliustruotas 

vaizdine medžiaga. Be to, svečias atvežė ir pristatė didžiulę (60) savo fotodarbų parodą „Kur gyve-

no lietuviai...“. Dar vienas pranešėjas buvo tautodailininkas Juozas Videika, papasakojęs apie kryž-

dirbystę meistro akimis.  

 

Jurbarko viešosios bibliotekos svečiai, edukacinės darbuotojų kelionės 

 

03-21 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi kultūros darbuotojai iš Pagė-

gių ir Punsko.  

04-27 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų išvyka į Rygą, į naci-

onalinę biblioteką. 

04-30 Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas. 

Buvo dalintasi gerąja patirtimi, idėjomis, planuotos bendros veiklos, svečiams pristatytas projektas 

„Biblioteka kitaip“. 

06-20 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai vyko į Klaipėdos apskrities 

viešąją I. Simonaitytės biblioteką, kur Saulės laikrodžio kiemelyje pristatė Jurbarko rajono savival-

dybės viešąją biblioteką per projektą „Biblioteka kitaip“. Šauniosios ir darbščiosios bibliotekininkės 

Erika Žievienė, Vilija Martinaitytė – Platonovienė, Nijolė Berulienė, Giedrė Jasinskienė, Silvija 

Pužeckaitė ir Danutė Kėžinaitienė vykdė edukacijas, kvietė pasigaminti knygų skirtukų, magnetukų, 

dalyvauti akvarelės liejimo terapijoje. 

06-27 Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios 

bibliotekos ir jos filialų darbuotojai, Aptartos bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta gerąja patir-

timi, taip pat aplankytas Veliuonos bibliotekos filialas. 

07-11 Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka atsiliepė į Jurbarko rajono savivaldybės ad-

ministracijos direktoriaus pavaduotojo Dariaus Juodaičio kvietimą savanoriauti ir taip prisidėti pri-

imant bei užimant vaikus, atvykusius į Jurbarką iš Ukrainos, kurių tėvai šiuo metu yra kare arba 

sužeisti, žuvę. Bibliotekos darbuotojai vaikams pasiūlė įvairių veiklų: dalyvauti smiginio, šaškių 

turnyruose, viktorinoje, burbulų pūtimo varžybose. Taip pat vaikai pavaišinti tradiciniu mūsų šalies 

saldumynu – šakočiu. Svečiams aprodyta biblioteka, apsikeista kontaktais. 

07-11 Viešojoje bibliotekoje lankėsi Saulė Gaižauskaitė, Nyderlandų – Lietuvos kultūros centro 

vadovė. Aptartos tarptautinės, keliaujančios moksleivių fotografijų parodos – „Europos gatvėse“, 
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kurioje eksponuojami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokinių darbai, pristatymo Jurbarke 

galimybės. 

07-27 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvavo Jūros šventės eiseno-

je, į kurią jurbarkiečius pakvietė Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Žygiuodami 

Klaipėdos apskrities bibliotekų darbuotojai skelbė vasaros iššūkį – „Vasara be knygos – ne vasara“, 

o šventine atributika pasipuošę eisenos dalyviai dovanojo puikią nuotaiką. Turininga diena prasidė-

jo nuo Klaipėdos r. Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir jos filialų lankymo. Atvykusius šiltai 

priėmė bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė – pa-

pasakojo apie vykdomas veiklas, įgyvendinamus projektus. Diena buvo šauni – prisisemta idėjų, 

gerosios patirties ir bendrumo jausmo!. 

08-03 Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka vyko sveikinti Pagėgių savivaldybės viešąją 

biblioteka, gavusią Vydūno vardą. 

08-13 Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką aplankė nuostabūs ir labai šilti žmonės – dai-

nininkai (brolis ir sesuo) Petrikiai. Dainų nepadovanojo, tačiau džiaugėsi gražia Jurbarko biblioteka. 

09-27 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai pasisemti gerosios darbo pa-

tirties, pamatyti inovatyvių idėjų vyko į Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką ir į Lietuvos Na-

cionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Taip pat aplankytas Lietuvos dailės muziejus ir Vilniaus 

katedros požemiai. 

10-10 Šiandien švenčiama“Vietos savivaldos diena“. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Prienų rajono 

savivaldybės delegacija. Juos svetingai priėmė Jurbarko rajono savivaldybės ir viešosios bibliotekos 

atstovai. 

11-09 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai viešėjo Švedijos ambasadoje 

Vilniuje. Dalyvavo ypatinguose pietuose su Švedijos ambasadore Lietuvoje Maria Christina 

Lundqvist. Pateiktas specialus pietų meniu – Švedijos ambasados dovana Lietuvai valstybingumo 

atkūrimo šimtmečio proga. Pietų metu apsikeista dovanomis, Švedijos ambasadorei įteikta Jurbarko 

rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus kvietimas apsilankyti Jurbarko krašte. 

     

Bibliotekos darbuotojų dalyvavimas akcijose, iniciatyvose 

 

03-19 Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje startavo „Savaitė be patyčių“. Padarytas stendas 

apie patyčias, siūlėme „Bilietą į knygų pasaulį...“. Raginome skaityti, mąstyti, diskutuoti ir gyventi 

be PATYČIŲ! 

04-13 Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo padėką iš Vaikų linijos už dalyvavimą 

2018 metų kovo 19-25 dienomis Veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ 2018“. 

04-13 Kultūros dienos paminėjimas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiojoje 

salėje. Renginį vedė Jurbarko rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto centro vedėjas Anta-

nas Gvildys. Dalyviai mokėsi, sportavo, dainavo, žaidė „Knygosūkį“ (žaidimą pravedė vyresn, bib-

liotekininkės S. Baltrušaitienė, E. Undraitienė). 

06-01 Jurbarko bardų klubo narių koncertas „Žingsnis į vasarą“ Jurbarko viešosios bibliotekos kie-

melyje. Bibliotekos darbuotojos Sigita Baltrušaitienė ir Aldutė Masaitytė pristatė skaitymo iššūkį 

„Vasara be knygos – ne vasara!”. 

09-14 Renginio metu buvo padėkota visiems, kurie dalyvavo vasaros „Skaitymo iššūkyje“, apdova-

noti visi, kurie įveikė „Skaitymo iššūkio“ užduotis. Už muziką dėkingi bibliotekos vyresn. metodi-

ninkei Linai Lukošienei ir Naujamiesčio progimnazijos moksleivei Rugilei Urbaitei. 
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10-04 2018 m. spalio 4-6 dienomis Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka bei Lie-

tuvos mažų ir didesnių leidėjų asociacija sukvietė į VI Klaipėdos knygų mugę. Šis renginys – puiki 

šventė visiems knygų mylėtojams. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos 7 darbuotojai taip 

pat vyko į Knygų mugės atidarymą. Tą pačią dieną įvyko respublikinės skaitymo skatinimo akcijos 

„Vasara su knyga“ regioninių rezultatų paskelbimas ir aktyviausių bibliotekų apdovanojimas – 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka buvo tarp jų, įvertinta III – ąja vieta. 

10-22-26 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko „Vokiečių kalbos savaitė „O KAIP VOKIŠKAI?“ 

10-22 Startavo Vokiečių kalbos dienų savaitė „O kaip vokiškai?“. Renginyje su vokiečių klasikine 

muzika supažindino pedagogė, kompozitorė ir dainininkė Rūta Šličkutė. 

10-24 Trečioji vokiečių kalbos savaitės „O KAIP VOKIŠKAI?“ diena. JRSVB skaitykloje  diskusi-

jai rinkosi bibliotekos lankytojai ir jurbarkiečiai, kurie savo darbo karjerą pradėjo užsienyje. Jūratė 

Jucikienė Vokietijoje ir Austrijoje išdirbo virš penketo metų. Dabar ji – Jurbarko viešosios Pilies I 

filialo vyresnioji bibliotekininkė. Linas Steponaitis baigęs mokyklą išvyko dirbti į Vokietiją. Grįžęs 

į gimtąjį kraštą, sukūrė verslą. Yra UAB „Noidas“ vadovas. Rimantas Žičkus vadovauja UAB 

„ZTS“. Diskusija su grįžusiais iš Vokietijos ir dirbančiais Jurbarke kraštiečiais vyko įdomiai, jau-

kiai, geriant arbatą ir valgant Jūratės Jucikienės keptą pyragą. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Ir kūnui, ir sielai“ 

 

2018 metais Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė Neformaliojo su-

augusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Ir kūnui, ir sielai“. Tikslinė dalyvių grupė – 

neformalus „Knygių“ klubas, „Sveikuolės“ ir senjorai. Projekto tikslas – skatinti vyresnio amžiaus 

žmonių užimtumą, aktyvų laisvalaikį, turiningą bendravimą, mažinti vienišumą, uždarumą, atskirtį 

nuo visuomenės, atrasti naujas erdves, praplėsti akiratį, tobulėti, būti visuomeniškiems. 

03-16 „Knygių“ klubo nariai vyko į Skirsnemunės biblioteką. Ten susirinkusiems apie meilę Tėvy-

nei ir darbus jos labui, emigraciją, šeimos vertybes – šiltai ir nuoširdžiai pasakojo Elena Bradūnaitė 

– Aglinskienė, poeto Kazio Bradūno dukra. Renginys visiems labai patiko. 

09-19 „Knygių“ klubo moterys prisijungė prie „Judėjimo savaitės“. Keliauta ne dviračiais, bet pės-

čiomis. Aplankytas Vinco Grybo memorialinis muziejus, apžiūrėta skulptoriaus Vinco Grybo proa-

nūkės Eglės Blažiūnaitės skulptūros „Vaikystės vėjai“ paroda. Apsilankyta Jurbarko krašto muzie-

juje ir Jurbarko krašto muziejaus parodų ir koncertų salėje parengtoje tapytojo Valentino Jankauskio 

tapybos darbų parodoje „Menas – tai mano emocijos“. Pažintinė kelionė pėsčiomis labai patiko vi-

soms „knygėms“.  

10-16 „Knygių“ klubas vyko į Panemunės pilį. Kelionės tema – „Iš naujo atrandame savo gimtąjį 

kraštą“. Nauji įspūdžiai, žinios. Gidas papasakojo pilies istoriją, pristatė šiuo metu eksponuojamą 

Ievos Skauronės parodą „Turėjo būti graži vasaros diena“, grožėtasi nuostabia gamta, pilies restora-

ne – skanauti įvairūs patiekalai. „Knygės“ ir kiti senjorai dalyvavo Suaugusiųjų mokymosi savaitėje 

„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.  

11-20 Edukacija „Interaktyvūs pavakariai“, kurios metu suaugusieji piešė su Point NET programa. 

Užsiėmimą vedė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Rasa 

Miliūnienė. 

11-22 Edukacija „Spalvų žaisvas iš praeities į ateitį“. Suaugusieji piešė ebru technika (ant vandens). 

Visiems labai patiko. Susipažino ir su kinetiniu smėliu. Užsiėmimą vedė Jurbarko rajono savival-

dybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė. Viešosios bibliotekos 
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skaitykloje buvo parengta dailės paroda „Spalvų žaismas“. Joje – per suaugusiųjų mokymosi savaitę 

piešti darbai. 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo pažymėjimą iš LSŠA prezidentės 

Vilijos  Lukošiūnienės, kuriame pažymima, kad JRSVB – 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savai-

tės „Lietuva mokosi: iš praeities ateitį“ dalyvis. 

12-06 Susitikimas su poete, prozininke, muziejininke Aldona Ruseckaite popietėje „Mano likimas – 

būti įklimpusiai į literatūrą“. Dalyvavo ne tik „Knygių“ klubas, bet ir kiti bendruomenės nariai. 

Klausėmės rašytojos, skambėjo Vytauto Mačernio eilės, skaitomos Konstantino Glinskio teatro ak-

toriaus Raimondo Buitkaus. Norintieji galėjo nusipirkti knygų. 

Projektas naudingas ne tik „Knygėms“,  „Sveikuolėms“, bet ir kitiems miesto ben-

druomenės nariams. Vyresnio amžiaus žmonėms padeda geriau integruotis į visuomenę, skatina jų 

efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaiko darbingumą ir fizinį aktyvumą, kelia žinių ir 

kultūros lygį. Senjorai gyvena oriai, sveikai ir prasmingai, tobulėja dvasiškai, įgyja naujų žinių, bū-

na visuomeniški. 

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai 

 

04-23 Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

pradėjo Lietuvos BIBLIOTEKŲ SAVAITĘ kviesdama visus skaityti, klausyti poezijos bibliotekos 

prieigose, mėgautis knyga. Pirmieji penki lankytojai atėję į biblioteką ir neturintys skaitytojo pažy-

mėjimo galėjo jį gauti nemokamai. 

         16 val. – edukacinė popietė darbuotojams „Mandalų terapija“. 

         17 val. vyko BIBLIOTEKININKO DIENOS šventė. Išrinkta geriausia 2017 metų bibliote-

kininkė. Ja tapo Veliuonos vyresnioji bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė. Šis garbingas vardas jai 

suteiktas už Veliuonos krašto bendruomenės telkimą, skaitymo skatinimą, aktyvų darbą su vaikais ir 

jaunimu bei bendradarbiavimo tinklo kūrimą. 

04-24 Susitikimas su rašytoju, gamtininku, fotografu, aplinkosaugininku Selemonu Paltanavičiumi. 

04-25 Fotografijų parodos „Kalnų spalvos“ atidarymas kartu su autoriumi Vytautu Zinkevičiumi. 

04-26 Filmo „Močiute, Guten Tag!“ pristatymas ir peržiūra kartu su režisiere Vilma Samulionyte. 

04-27 Bibliotekos darbuotojų ekskursija į Rygos nacionalinę biblioteką. 

04-28 Įvyko literatūrinė Česlovo Stonio kompozicija „Amžinai, amžinai neramus“ (Paulius Širvys 

eilėse, dainose, prisiminimuose). Kompoziciją atliko Česlovas Stonys, aktorius Saulius Sipaitis bei 

operos solistas Pranas Zaremba. 

Fondų organizavimo skyriaus iniciatyvos 

 

11-06 Pyragų diena. Jurbarko VB Fondų organizavimo skyriaus vedėja Laima Pernarauskienė jau 

ketvirti metai organizuoja „Pyragų dieną , kuri vyksta kiekvienais metais lapkričio 6 d. Tai viena iš 

TV3 ir SEB banko organizuojamos „Išsipildymo akcijos“ sudedamųjų dalių.  Šiais neeiliniais 

2018 metais, kai visa šalis minėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, bibliotekos darbuo-

tojos išsikėlė tikslą iškepti šimtą pyragų. Tikslui pasiekti buvo pasitelktos ne tik viešosios bib-

liotekos darbuotojos, bet ir filialų.   Galima pasidžiaugti visų geranoriškumu, užsidegimu ir noru, 

kuo daugiau surinkti lėšų sergantiems sunkiomis ar retomis ligomis  Lietuvos vaikams, įvairiai rei-

kalingai  medicininiai įrangai ar vaistams pirkti.  Pyragų tikrai buvo iškepta daugiau kaip šimtas. 

Susivienijusi kilniam tikslui bibliotekos bendruomenė nuo ankstaus ryto iki pat vakaro vaišino visus 
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atvykstančius pyragais, arbata ir rinko lėšas. Jaukią ir svetingą „Pyragų dienos“ aplinką sukūrė 

Vadžgirio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė. Smagu, kad prie šios iniciatyvos su 

savo pyragais prisidėjo ir kitos įstaigos: Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 4A klasė ir mokytoja 

Eglė Juškaitienė, Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų darbuotojos, Žindaičių bendruo-

menė, Vertimų kaimo bendruomenė, asociacijos „Kūrybos idėja“, „Gaivimina“, UAB „VA PRO-

JEKTAI“, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Lietu-

vos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Vaikų dienos centras. Iš viso paaukota 584 eurai, kurie 

pervesti į  TV3 „Išsipildymo akcijos“ banko sąskaitą.  

Tai yra rekordinė suma, lyginant su ketverių metų akcijos organizavimo patirtimi.  

12-14 Akcija „Knygų Kalėdos“  – tai jau aštuntus metus vykstanti akcija, kurios tikslas – dovanoti 

šalies bibliotekoms naujų knygų. Šią gražią ir prasmingą akciją inicijuoja Lietuvos respublikos pre-

zidentė Dalia Grybauskaitė. 2018 metų akcijos šūkis – dovanokime knygų SAVO bibliotekai. Ruoš-

tis šiai akcijai buvo pradėta dar pavasarį. Fondų organizavimo skyriaus vedėja ir akcijos Knygų Ka-

lėdos koordinatorė Laima Pernarauskienė teikė paraišką Jurbarko rajono savivaldybės kultūros pro-

gramai. Projektas „Knygų Kalėdos“ gavo savivaldybės finansavimą ir buvo nupirktos dvi  spintos – 

vitrinos, kurių vertė 800 eurų. Šiose vitrinose bus eksponuojamos senos ir retos knygos, reikalau-

jančios ypatingos priežiūros ar kiti jautrūs aplinkai eksponatai. Pirmoji pristatyta ekspozicija vitri-

noje – senoviniai  kalėdiniai atvirukai. Šios parodos atidarymas įvyko gruodžio 14 d. per Knygų 

Kalėdų mugę. Ji bibliotekoje vyksta jau antrus metus. Tai didelė šventė tiek bibliotekos lankytojams 

tiek patiems darbuotojams. Mugėje prekiaujama tik rankų darbo gaminiais. Iš viso buvo užsiregist-

ravę 30 prekybininkų. Šiemet buvo įtrauktos ir kaimo filialų darbuotojos, kurios sėkmingai parda-

vinėjo savo rankdarbius. Atidarymas prasidėjo Nykštukų koncertu (A. Pocevičiūtė, K. Pernaraus-

kaitė, L. Lukošienė, A. Locaitis). Vyko įvairios edukacijos, fotografė Agnietė Petrikaitienė kvietė į 

kalėdinę fotosesiją, Ūkio skyriaus darbuotojai išvirė nuostabų kalėdinį troškinį, kuriuo buvo pavai-

šinti visi bibliotekos lankytojai. Svarbiausias šio renginio tikslas – dovanojamos knygos bibliotekai. 

Renginio metu padovanotos 69 knygos.  

 

VB FILIALŲ RENGINIAI SUAUGUSIEMS SKAITYTOJAMS 

 

Kaimo filialuose 2018 m. iš viso suorganizuota 550 renginių (203 žodiniai renginiai ir 347 

parodos) suaugusiems bibliotekų lankytojams. 

Armeniškių filialas 

02-16 kartu su Armeniškių kaimo bendruomene, biblioteka surengė popietę „Lietuvos valstybei - 

100“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Susirinkusieji giedojo valstybės 

himną, klausėsi  kanklininkių Austėjos Milčiūtės ir Ugnės Klasauskaitės  atliekamų muzikos kūri-

nių bei buvo pakviesti pasivaišinti Lietuvos gimtadieniui skirtu tortu.  

„Drauge mes esame JĖGA!“ -  vakaronė, sukvietusi prie bendro stalo kaimynus, panorusius pa-

bendrauti, geriau pažinti vieni kitus, aptarti rūpimus klausimus, pasidalinti savo pasiekimais, savo 

patirtimis. Bendros suneštinės vaišės, skambios Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-

daugiafunkcinio centro kaimo kapelos „Aidija“ ir muzikanto iš Klausučių Vytauto Ramanausko 

dainos ir muzika pradžiugino susirinkusiuosius. Ilgai tą vakarą netilo kaimynų klegesys. Pasveikinti 

gražios mūsų iniciatyvos atvyko atstovai iš Vosbutų ir Seredžiaus bendruomenių. Vakaronės orga-

nizatoriai: biblioteka ir Armeniškių kaimo bendruomenė.  

 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 26 

Baltraitiškės filialas 

02-16 2018-ieji metai buvo Atkurtos Lietuvos šimtmečio metai. Šią svarbią datą visus metus akcen-

tavo biblioteka. Skaitytojų, vaikų pagalba buvo sukurta Šimtmečio sienelė, daug tautinių akcentų 

bibliotekoje priminė, kokią svarbią datą Lietuvai minime. Vasario 16-ąją Baltraitiškės bendruome-

nės namuose biblioteka surengė poezijos ir muzikos šventę  „Eilės ir dainos tau, Lietuva“. Prie ren-

ginio prisidėjo Veliuonos kultūros centro Baltraitiškės skyrius. Eiles skyrė vaikai ir jaunimas, o mu-

zikinę dalį atliko Evelina Baranauskaitė ir Remigijus Zaleckas. Dainininkams buvo padovanota 

Trispalvė ir A. Užkuraičio karpinys. Renginio dalyviai galėjo nusifotografuoti prie Šimtmečio sie-

nelės. 

 

Eržvilko filialas 

07-28 Biblioteka organizavo naktinius skaitymus „Paulius Širvys eilėse, dainose ir prisiminimuo-

se“, kurie vyko Eržvilko šv. Jurgio bažnyčioje. Šiltas ir vaišingas vakaras su aktoriais Česlovu Sto-

niu, Sauliumi Sipaičiu, Pranu Zaremba, Eržvilko bendruomene buvo puikia dovana poezijos ir mu-

zikos mėgėjams. 

 

Girdžių filialas 

11-06 Bibliotekoje vyko smagus  rytmetis, skirtas pyragų dienai. Į rytmetį rinkosi  Girdžių gaspadi-

nės nešinos savo pačių keptais skanėstais. Renginio metu kiekviena gaspadinė  pristatė savo keptus 

pyragus, atsakinėjo klausimus apie pyragus, rinkome skaniausią pyragą.   Ragavome sveikuolių 

pyragą, kurį pristatė Irena Jasiulytė, pyragėlius su kopūstais, obuolių, draugystės, karališką varškės 

pyragą, jogurtinį, koriuką ir kt. Renginio metu gaspadines linksmino Onutė Patašienė.   

 

Juodaičių filialas 

09-21 Bibliotekoje lankėsi tautinių juostų audėja Monika Tautkienė. Audėja papasakojo kaip ir ka-

da pradėjo austi, aprodė ir papasakojo apie savo gaminius. Renginys buvo skirtas Lietuvos valsty-

bės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 

 

Jurbarkų filialas 

06-15 Jurbarkų seniūnijos salėje vyko susitikimas su rašytoja Violeta Šoblinskaite ir Gasparu Alek-

sa. Dalyvavo 35 lankytojai. Renginį vedė Gasparas Aleksa. Renginyje koncertavo Jurbarko kultūros 

centro Žindaičių skyriaus moterų ansamblis „Raskila“.  

12-05 Jurbarkų bibliotekos filiale vyko renginys Neįgaliųjų dienai paminėti – „Gyvenu, nes esu rei-

kalingas“. Susirinko 17 dalyvių. Renginyje dalyvavo Jurbarko literatų klubo „Švieselė“ nariai, kurie 

savo eilėmis privertė nubraukti ne vieną ašarą. Kadangi buvo advento laikotarpis, ant stalo degė 

keturios žvakės, papuoštos advento vainiku. Laisvūnė Mockaitienė pristatė dvi savo darbų parodas: 

,,Mano juostose – mano gyvenimas” ir ,,Kalėdų dovana” – kalėdinių atvirukų siuvinėjimas ir angelų 

mezgimas. Renginio dalyviams buvo įteiktos kalėdinės dovanėlės.  

 

Kartupių filialas 

02-15 Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Vienybėje mūsų galia“. 

Renginyje dalyvavo Raseinių rajono Viduklės   kultūros namų ansamblis „Ringė“, vadovaujamas 

Gerdos Lapinskaitės. Eiles apie Lietuvą skaitė A. Česnulevičius, S. Grybaitė, G. Matusevičienė,    

D. Puidokienė. Bibliotekoje paruošta knygų paroda „Tikėjimas – mūsų laisvė“. 
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Klausučių filialas 

11-11 Bibliotekos skaitytojos, kultūrinių renginių lankytojos klausėsi paskaitos, kurią skaitė psicho-

logė Nijolė Janonytė. Tai paskaita pagal projektą ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“.  

 

Lybiškių filialas 

06-13 Biblioteka organizavo atminimo valandą Varlaukio geležinkelio stotyje „Ant geležinkelio 

bėgių“, skirtą Vilties ir Gedulo dienai paminėti. Bibliotekininkės iniciatyva dalyvavo Klaipėdos 

dramos teatro aktorius, režisierius, buvęs tremtinys Kęstutis Macijauskas, kuris skaitė eiles, pasa-

kojo savo istoriją. Taip pat tremtinių dainas dainavo Eržvilko kultūros centro moterų duetas, kalbėjo 

valdžios atstovai, buvę tremtiniai. Už iniciatyvas, skaudžios tautos istorijos atminimo puoselėjimą 

bibliotekininkė apdovanota LPKTS Padėkos raštu. 

10-15 Bibliotekininkė organizavo ekskursiją po Lybiškių kaimą. Varlaukio mokyklos vaikai ir 

darbuotojai apsilankė buvusioje geležinkelio stotyje, apžiūrėjo Derliaus šventės eksponatus, stebėjo 

UAB “Lybiškiai“ darbininkų gaminamą produkciją. Po to bibliotekoje vaišinosi obuolių sultimis 

bei skanumynais. 

 

Pašaltuonio filialas 

08-7-10 „Tiek metų ėjau į tave, Lietuva“ – minėjimas skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-

mečiui paminėti. Vakaras prasidėjo himno giedojimu, vaikai skaitė eiles apie Lietuvą. Šventinį kon-

certą dovanojo Batakių bendruomenės moterų ansamblis. Pristatyta graži  nuotraukų paroda „Pašal-

tuonio praeitis foto nuotraukose“. 

 

Paulių filialas 

02-16 Surengta šventė kartu su bendruomene skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100- mečiui pami-

nėti. Padedant kaimo ūkininkams suorganizuotas traktorių paradas, kuris važiavo per visą Paulių 

kaimą. Techniką išpuošėme balionais ir vėliavomis. Vakare vyko minėjimas skirtas Lietuvos 100- 

mečiui. Koncertavo moterų ansamblis iš Vytėnų. 

 

Pilies I filialas 

12-17 Pilies kaimo gyventojai rinkosi į susitikimą su broliu Vincentu. Visus atėjusius brolis Vin-

centas apdovanojo šventais paveikslais, lankstinukais, šventomis knygelėmis, šviečiančiais rožan-

čiais, vėliau visi kartu sėdome prie Adventinio stalo. Renginys buvo pradėtas Vytėnų poetės Ange-

lės Jocienės pačios kūrybos skaitomu eilėraščiu apie Adventą, vėliau žodis suteiktas Broliui Vin-

centui, kuris kalbėjo apie viską kas žemišką, užsiminė apie tėvą Stanislovą, pagrojo gitara, visi kar-

tu pagiedojome.  

12-20 Vyko akcija „Knygų Kalėdos“: tas, kuris bibliotekai padovanoja knygą, tas vaišinamas arbata 

ir pyragu „Eglutė“. Biblioteka gali džiaugtis, nes padovanotos 63 knygos, iš kurių buvo pastatyta 

„knygų eglutė“. „Knygų Kalėdų“ akcija užbaigėme 2018 metų renginius Pilies bibliotekoje.  

 

Raudonės filialas 

06-13 Tautos gedulo ir vilties dienai paminėti vyko susitikimas su Andriumi Bautroniu – istorijos 

mokytoju dirbančiu Raseiniuose, Šaulių sąjungos Ariogalos 209 kuopos vadu, 2014 m. „MISIJA 

SIBIRAS“ dalyviu ir įdomiu žmogumi. Koncertavo Raudonės kaimo kapela. 

11-24 Raudoniškio bardo Zenono Veličkos gitaros popietė – koncertas. 
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Rotulių filialas 

11-15 Rotulių moterys garsėja savo mezginiais, todėl lapkričio 15d.  bibliotekoje rinkosi pačios 

aistringiausios šio užsiėmimo mėgėjos. Buvo ne tik įdomu apžiūrėti viena kitos mezginius, pasida-

linti idėjomis, mezgimo technika, bet ir smagiai šnekučiuotis prie vaišių stalo, aptariant  perskaity-

tas bei skaitomas knygas. Smagu, kai yra galimybė pabendrauti su bendraminčiais! 

12-11, 12 ,,Papuoškime savo kaimo eglę pačių pagamintais žaislais!“ -  tokią akciją sugalvojo Rotu-

lių bendruomenė, kartu su biblioteka. Gruodžio 11-12 dienomis  bibliotekoje vyko kūrybinės dirb-

tuvėlės. Nors ir nedidelis būrelis talkininkų, tačiau papuošimų prigamino tikrai daug!   

 

Seredžiaus filialas 

08-02 Seredžiuje, beržų prieglobstyje įsikūrė „Knygų inkilas“. Prie bibliotekininkės Rasos Kamins-

kienės idėjos įgyvendinimo prisidėjo vietos gyventojai ir serediškiai,  gyvenantys užsienyje. Buvo 

surengta lyrinė popietė po atviru dangumi. Skambėjo Lauros Jaraitės ir Mindaugo Stigos atliekama 

muzikinė programa. Knygų inkilas buvo apklijuotas sparnuotomis frazėmis apie gyvenimą, laimę, 

meilę, knygą, draugystę, kurias popietės dalyviai po bibliotekėlės atidengimo pasiėmė dovanai. 

Skambant muzikai Seredžiaus bibliotekininkė kartu su seniūnaite Jolanta Paužienė laikė simbolinę 

atidengimo juostą, o Viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskiene kartu su miestelio seniū-

ne Rimante Pavalkiene perkirpdamos juostą atidarė bibliotekėlę - inkilėlį. Knygų inkilėlis buvo pri-

pildytas popietės dalyvių suneštomis knygomis, žurnalais, spalvinimo knygelėmis, flomasteriais ir 

pradėjo savo švietėjišką darbą, taip džiugindamas miestelio gyventojus, svečius ir užsukančius tu-

ristus. 

 

Skirsnemunės filialas 

02-09 Biblioteka organizavo renginį „Į tremtį atsigręžus“, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui pa-

minėti. Miestelio gyventojai ir svečiai turėjo galimybę susitikti su: ekspedicijos MISIJA SIBIRAS´ 

16 dalyviu Simonu Jazavita (Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto muziejus), Kauno IX 

forto muziejaus direktore Jūrate Zakaite, direktorės pavaduotoju Mariumi Pečiuliu, bei tremtine 

Angele Lazdauskaite į renginį atvykusia iš Vilniaus. Renginio metu buvo prisimintas skaudus Lie-

tuvos istorijos laikotarpis, vyko dokumentinio filmo „2 SAVAITĖS, TRUKUSIOS 1 POLIARINĘ 

DIENĄ“ peržiūra. Tremtinė Angelė Lazdauskaitė prisiminė savo vaikystės išgyvenimus, patirtus 

tremtyje Igarkoje. Renginyje dalyvavęs Jurbarko r. meras Skirmantas Mockevičius sakė, kad labai 

prasmingai pradedame minėti Lietuvos šimtmetį. Viso renginio metu tvyrojo labai jautri atmosfera. 

Dalyviai dalinosi savo tėvų, senelių prisiminimais, dėkojo jaunajai kartai už pilietiškumo puoselė-

jimą, atminties įprasminimą. Renginio sumanytojas ir rėmėjas – bibliotekos globėjas Marius Pečiu-

lis. 

03-16 Knygnešio diena bibliotekoje paminėta gražiu renginiu „Žemę taip svaiginančiai myliu“ (K. 

Bradūnas). Susitikti su bibliotekos skaitytojais bei lankytojais atvyko poeto K. Bradūno dukra Elena 

Bradūnaitė – Aglinskienė. Autobusu iš Vilniaus, kuprine ant pečių, nešina knygomis bibliotekai, 

padovanojusi renginio dalyviams neišdildomą įspūdį – taip trumpai galima būtų pristatyti viešnią. 

Apie meilę Tėvynei, artimiesiems, šeimos vertybes, vaikų auklėjimą ir kultūros supratimo skiepiji-

mą, būnant toli nuo Lietuvos ir kaip tai svarbu šiandien, anų ir šių dienų emigraciją, Kazio Bradūno 

ir jo amžininkų indėlį į literatūrą – sklandžiai savo mintimis su renginio dalyviais dalinosi E. Bra-

dūnaitė – Aglinskienė. Mintis ir žodžius paįvairino pačios atliekama daina apie Šilainę (žemę, įsiūtą 

į drobės skiautę, pasiimtą su savimi į tremtį). Poeto Kazio Bradūno eiles išraiškingai skaitė mokyto-
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ja Rūta Zmejauskienė. Prie arbatos puodelio p. Elena dėkojo už jai padovanotą nuostabią dieną. 

Atvažiuodama grožėjosi Nemunu plaukiančiomis ledo lytimis, jų sangrūdomis, stebėjosi Skirsne-

munės bibliotekos jaukumu, dėkojo už medų ir naminę duoną. Po renginio daug klausimų ir padėkų 

sulaukėme mes - bibliotekos darbuotojos. Keletas jų: „kaip pavyko atrasti tokį žmogų“, „gaudžiau 

kiekvieną sakinį ir žodį“, „negaila net penktadienio pavakarės“ ir pan.. Žmonės neskubėjo skirstytis, 

norėjo pabendrauti asmeniškai. Į popietę atvyko ir Jurbarko VB Knygių klubo narės. 

 

Smalininkų filialas 

08-04 „Šaškių – šachmatų turnyras skirtas mokytojui Algirdui, Gabrieliui Žukui atminti“. Turnyrą 

2016 m.  sugalvojo buvusi smalininkietė , A. Žuko mokinė Irena Girdžiūtė, kuri yra ir bibliotekos 

globėja. Jei 2016 metais mūsų turnyre dalyvavo 20 dalyvių: šachmatininkų -14, šaškininkų -6, tai 

šiemet buvo 39 dalyviai iš visos Lietuvos: 29 šaškininkai ir 10 šachmatininkų. Turnyre teisėjavo 

Alytaus šaškių klubo „Alitas“ narys Dainius Bukleris. Pasak Smalininkų seniūno Ramūno Almino, 

A. Žukas buvo pilietiškas žmogus, aktyvus bendruomenės narys. „Džiaugiuosi, kad suvažiavo žmo-

nės, kurie yra intelektualios sporto šakos mėgėjai, ir taip įprasminamas mūsų gerbiamo mokytojo 

atminimas. Dėkoju bibliotekai ir Irutei, kad jau ne pirmą kartą rengia šį turnyrą, – sakė R. Alminas. 

A. Žuko atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Prisiminti ir jau Anapilin iškeliavę smalininkiečiai 

Henrikas Bareckas, Antanas Sutkus ir Edmundas Sirunavičius – aistringi šaškių ir šachmatų mėgė-

jai. Mokytojo atminimo turnyrą mes pasistengėme padaryti ne tik varžybomis, bet ir gražia švente 

dalyviams ir sirgaliams. Parke ant Nemuno kranto buvo parodyta pantomimos miniatiūra „Ėjimo 

atgal nėra“, kurią specialiai šiam renginiui sukūrė vilnietė aktorė Silvija Bilskytė ir atliko pasitelku-

si į pagalbą ir būrelį smalininkiečių. Algirdo Gabrieliaus Žuko atminimo turnyro šachmatų rungtyje 

nugalėjo jurbarkietis V. Jankūnas, tik vienu tašku nuo jo atsiliko A. Žukauskas, trečia vieta atiteko 

šilutiškei Irenai Grauslienei. Vaikų grupėje geriausiai sekėsi Ąžuolui Norkūnui iš Jurbarko, bendro-

je įskaitoje užėmusiam 4 vietą. Antra vieta – irgi jurbarkiečiui Skomantui Juškaičiui, trečia – smali-

ninkiečiui A. Šniokaičiui. Šaškių turnyro absoliutus nugalėtojas – Arūnas Bučinskas iš Šiaulių, ant-

ra vieta atiteko kauniečiui Emilijui Jurkynui, trečia – klaipėdiečiui Sauliui Griciui. Moterų grupėje 

laurus nuskynė kaunietės Vida Žukauskienė ir Genovaitė Bukauskienė, trečia – klaipėdietė Elena 

Baltrimienė. O jaunimo grupėje niekam nenusileido smalininkiečiai: pirma vieta – V. Kazlauskaitei, 

antra – A. Matkevičiui, trečiąją užėmė klaipėdietis Danielius Lelevičius. 

 

Stakių filialas 

Metų pradžioje, kol vyko remontas bibliotekoje, visus norinčius ir mokančius megzti, kviečiau 

megzti vilnones kojinytes anksčiau laiko gimusiems vaikams. Numegzta 170 porų kojinyčių. Tai 

buvo mūsų bibliotekos dovana šimtmečio proga Kauno klinikų ankstukams. Kovo mėnesį rinkome 

gražiausią lietuvišką žodį (gražiausi – mama ir meilė), balandį dalyvavome talkoje „Darom“.  

 

Šimkaičių filialas 

02-03 Biblioteka buvo prisijungusi prie elektroninio balsavimo, kurio metu buvo renkamas 2018 

metų Europos medis. Šiuo balsavimu norėjosi padėti mūsų Raganų eglei tapti matomai ir tuo pačiu 

populiarinti Lietuvos gamtą. Suskaičiavus balsus, mūsų Raganų eglė užėmė 10 vietą iš 13, o pirma 

vieta atiteko  Švilpiko kamštiniui ąžuolui iš Portugalijos.  

06-03 Paminėtos Paalsio I kaimo mokytojos Zenonos Masaitytės 100-osios gimimo metinės. Ren-

ginio organizatoriai – buvę jos mokiniai. Sekmadienio popietę, po šv. Mišių Šimkaičių bažnyčioje, į 
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biblioteką susirinko šešiolika buvusių mokytojos auklėtinių, atvyko dukterėčia Benedikta Masaity-

tė-Sarapinienė. Susirinkusieji dalijosi vaikystės prisiminimais, skaitė Z. Masaitytės eiles, dainavo 

lietuvių liaudies dainas.  

Biblioteka gavo lipduką ir jau galima tai matyti žemėlapyje (www.draugiskigyvunams.lt). Specialūs 

„Draugiški gyvūnams“ lipdukai skirti įmonėms, kurios yra draugiškos gyvūnams ir įsileidžia. Lip-

duko paskirtis – informuoti lankytojus, kad jūsų įmonė įsileidžia gyvūnus. Tai populiariausias ir 

labiausiai paplitęs žymėjimas Lietuvoje, gerai atpažįstamas gyvūnų augintojų. 

 

Tamošių filialas 

12-17 „Edukacinis užsiėmimas: piešimas ant puodelių ir drobinių maišelių“. Bibliotekos skaitytoja 

Aušra Kučinskienė pakvietė visus į biblioteką, kad parodytų kaip galima pasidaryti gražių dovanėlių. 

Susirinkusios dalyvės piešė ant puodelių, o po to ant drobinių maišelių. Aušra papasakojo, kokius 

dažus reikia naudoti, kaip puodelius reikia dėti į orkaitę ir juos „kepti“. Šis užsiėmimas labai patiko, 

o lektorė prižadėjo dar atvykti ir parodyti, kaip gaminti papuošalus. 

 

Vadžgirio filialas 

Projektas „BIBLIOTEKA KITAIP“: „Porceliano puodelių dekoravimas ir pokalbiai su Nomeda 

Marčėnaite“. Renginio moderatorė - žymi menininkė, keramikė, knygų autorė ir iliustratorė Nome-

da Marčėnaitė. Renginio metu viešnia pristatė dvi savo knygas ir mokė dekoruoti porceliano puode-

lius.  

 

Veliuonos filialas 

05-17 Į Veliuoną užsuko Tarptautinis poezijos pavasario festivalis. Aktoriai Artūras Dubaka ir Ba-

lys Ivanauskas Kultūros centre parodė spektaklį „Vakaras P“. 

09-28 Tradicinis novelės  vakaras „Veliuonos novelė 2018“, kurios Jubiliejinių metų tema buvo 

„Lietuva – kaimynų ir bičiulių apsupty“. Renginio svečiai: Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė 

Birutė Jonuškaitė, „Nemuno“ žurnalo vyriausioji redaktorė Erika Drungytė, Nacionalinės premijos 

laureatas Vladas Braziūnas, poetas ir vertėjas Vytas Dekšnys. Buvo perskaitytos latvių, lenkų, balta-

rusių, ukrainų, rusų ir kartvelų autorių novelės, svečiai apsilankė Petro Cvirkos memorialinėje so-

dyboje Klangiuose, Veliuonos parapijos klebonas Šarūnas Leskauskas aukojo už mirusius krašto 

rašytojus, taip pat už mirusius P. Cvirkos premijos laureatus šv. Mišias. Po pamaldų rašytojai apžiū-

rėjo naujas Veliuonos bibliotekos patalpas, Šarūno Šimulyno memorialinę ekspoziciją.  

 

Viešvilės filialas 

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“, kartu, bendradarbiaujant su MLJK kultūros centro meno vadove 

Sniežana Šašiene, buvo vykdytos šios veiklos: „Augalų rinkimas ir džiovinimas nurašytose knygo-

se“ , „Sekretai ant smėlio“ , Viktorina „Pasukime galveles“ , „Mandalų spalvinimas garsinio skai-

tymo fone“ , „ Piešimas ant asfalto“, „Smėlio pilys“, „1-osios „automobilių ralio“ varžybos „Viešvi-

lė – 17“. Edukacinis užsiėmimas „Vėjo malūnėliai“! Veiklos vyko birželio-liepos mėnesiais, kiek-

vieną ketvirtadienį. 

 

Žindaičių filialas 

02-23 Bibliotekoje vyko popietė skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti „Graži, esi kalba gimtoji“. 

Dar kartą įsitikinome kokia graži ir turtinga mūsų gimtoji kalba. Išsiaiškinome, kad vienos dalyvės 

gimusios Aukštaitijoje, kitos Suvalkijoje, trečios Žemaitijoje. O eiles skaitėme dzūkiška ir žemai-

http://www.draugiskigyvunams.lt/?fbclid=IwAR0fTjkRv12a8xEqC2TpENMkZ1g0C7RNSuR1qANZwxr9D__K5Y_R2gAYQeo
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tiška tarme. Didžiausio susidomėjimo sulaukė žindaitiškės Aldonos Borkertienės sukurtos eilės, o 

Angelė Jakaitienė ne tik rašo eiles, bet ir išleidusi savo eilėraščių knygą. Šių moterų skaitomos eilės 

ne vienai išspaudė ir ašarą. Bibliotekos darbuotoja paruošė ir įvairiausių užduočių, tai ir mįslės, pa-

tarlės, atspėti kūrinių autorius, piešiniams sukurti ketureilius ir netgi lietuviškus keiksmažodžius 

prisiminėme, kurie sukėlė daug juoko. Žindaičių skyriuje dirbanti meno vadovė Andžela  su popie-

tės dalyvėmis padainavo ir lietuvių liaudies dainą. 

 

Atlygintinos (atsitiktinės) paslaugos 

 

Atlygintinų (atsitiktinių) paslaugų kainos patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

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

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

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

nėms organizacijoms, pasirašiusioms su biblioteka bendradarbiavimo sutartis oeganizuoti renginius, 

susijusius su bibliotekos nuostatuose apibrėžta veikla. Tokių naudotojų per metus buvo daug, todėl 

lėšų už patalpų nuomą sukaupta nedaug. 

Už patalpų nuomą per 2018 m. gauta  1 300 Eur (2018 m. – 2 200 Eur.) 

Už kitas paslaugas iš viso – 1 643 Eur: 

- Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas – 579  Eur; 

- Skaitytojų pažymėjimai –  581 Eur; 

- Delspinigiai –54  Eur; 

- TBA paslaugos – 19 Eur; 

- Kt. paslaugos –  410 Eur. 

 Viešojoje bibliotekoje – 1011 Eur;  

 Filialuose – 632 Eur; 

 Iš viso: 1643 Eur. 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, viešieji ryšiai 

 

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

guma žmonių pamatė ir įsitikino, kad jos nėra tik spaudinių kaupimo ir išdavimo vieta, bet kultūros, 

laisvalaikio, bendravimo vieta, teikianti daug šiuolaikiškų paslaugų. Šį požiūrį iš dalies pakeitė di-

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

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

riausybinių organizacijų palaikymą bei paramą. 

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

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

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

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

formaciją internete. 

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

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

darbuotojai. Mėnesio kultūros renginių planai yra publikuojami Jurbarko rajono savivaldybės ir bib-
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liotekos tinklapiuose. Čia talpinama naujausių renginių ir įvykių reklama, anonsai. Žiniasklaidos 

atstovai naudojasi šia informacija ir pasirenka, kokį renginį aplankyti bei plačiau aprašyti spaudoje. 

Anonsuojant renginius ir paslaugas naudojamos įvairios reklamos priemonės: afišos (plati-

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

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

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

elektroniniu paštu ar telefonu. 

2018 m. spaudoje užfiksuotos 102 publikacijos apie Jurbarko rajono savivaldybės viešąją 

biblioteką. Iš jų: 

 „Tarp knygų“ – 2,  

 „Darbas“ (Pasvalio r. laikraštis) – 1, 

  „Gintaro gimtinė“ – 1.  

 98 straipsniai rajoniniuose laikraščiuose; „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“. 4 publikacijos parašytos 

RSVB darbuotojų, kiti korespondentų ir kitų asmenų.  

 Kitoje el. erdvėje  www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.musulaikas.lt  ir kit.) - 22 

 Balticum televizijoje „Jurbarko žinios“ – 27 reportažai. 

 www.jurbarko-rvb.lt – 198 publikacijos. 

 https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-

biblioteka-1612942342273717/ – 492 pozicijos. 

 VB filialų FB profiliuose – 1 501 pozicija. 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 

Kraštotyros fondą papildė dovanos. Dovanoja autoriai arba besisvečiuojantys bibliotekoje, 

pristatantys  naujas knygas. Išleistas savo knygas bibliotekos fondui visada padovanoja „Švieselės“ 

literatai. Šiemet savo knygą „Gyvenimo laiškai“ padovanojo literatė Janina Pranaitienė. Kraštotyri-

ninkė Regina Kliukienė dovanojo dvi knygas apie Šilalės kraštą, kraštietis kalbininkas Antanas Ba-

lašaitis  - savo knygą „Žodžiai ir žodynai“ bei žurnalo  „Gimtoji kalba“ ketvirtą numerį su mūsų 

kalbininkų publikacijomis, Romualdas Norkus  dvi „Santaras“ atsiuntė paštu – kaip atsiprašymą, 

kad negali dalyvauti kraštiečių susitikime, o dar krūvelę padovanojo besisvečiuojant Vilniuje,  jubi-

liejinį leidinį „100 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija. Metų knyga 2018“ bei laikraš-

čio „Spindulys“ rugsėjo mėnesio numerį padovanojo gimnazijos biblioteka. Šiemet Jurbarko turiz-

mo ir verslo centras padovanojo 5 leidinius: „Olimpizmo idėjų įkvėpti“, „Lietuvos pilys ir dvarai“, 

„Panemune“, „Jurbarko krašto amatų ir tautodailės puoselėtojai“ bei atvirukų rinkinį „Jurbarko 

kraštas“. Kai kurių  leidinukų TIC padovanoja ne po vieną egzempliorių – jie panaudojami dova-

noms bibliotekos svečiams. 

Žmonės dovanoja ir kitų kraštotyrinio pobūdžio darbų. Raseinių bibliografas Jonas 

Brigys atsiuntė 5 archyvinių dokumentų bylas, 2 filmukus apie E. Ignatavičių. Daliutės Žibaitienės 

prašymu, Šilutės biblioteka atsiuntė nuskenuotus jos laiškus. Literatas V. Čyžas nuolat atneša Šiau-

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

parodoms leidiniai ir straipsniai. Atšviestos 4 knygos, 4 iliustracijos, atspausdinta, iškirpta 911 

straipsnių. Įsegta mažiau – 721 kraštotyrinio pobūdžio ir 57 kiti straipsniai. Be to, fondą papildė 

atvirukai, laiškai, lankstinukai, skrajutės, eilėraščiai, kvietimai ir kt. 

 Žmonės neretai pasiūlo ir nusikopijuoti jų turimos medžiagos – kraštotyrinio pobū-

džio straipsnių, eilėraščių iš rinkinių ir pan. 

http://www.jurbarkas.lt/
http://www.jurbarkosviesa.lt/
http://www.musulaikas.lt/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka-1612942342273717/
https://www.facebook.com/Jurbarko-rajono-savivaldyb%C4%97s-vie%C5%A1oji-biblioteka-1612942342273717/
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 Fondas papildytas 29-iais naujais bibliotekininkių kraštotyros darbais. Daugiausia tai 

bibliotekų metraščiai (22), 2 bibliotekos kronikos, 3 bibliotekų aptarnaujamų mikrorajonų kronikos. 

Bibliotekininkių buvo prašyta surinkti medžiagą apie jų mikrorajonuose esančius kryžius. Tokį dar-

bą pateikė Raudonės filialo bibliotekininkė, parašiusi net tris darbus – bibliotekos metraštį, Raudo-

nės kroniką ir jau minėtą apie kryžius. Po du darbus – metraščius ir kronikas pateikė Girdžių ir 

Skirsnemunės bibliotekininkės. Šiek tiek žinių apie aptarnaujamus kaimus metraščiuose pateikė 

Šimkaičių bibliotekininkė, o Žindaičių filialo darbuotoja kaimo ir bibliotekos gyvenimą fiksavo 

vienoje kronikoje. Dar 8 kraštotyros darbus skaidrėse pateikė mokiniai. Skaidres „Iškilūs Jurbarko 

krašto kalbininkai“ padovanojo ir dr. Vilija Sakalauskienė, dalyvavusi bibliotekoje vykusiame ren-

ginyje. 

Fondas papildytas 28 teminės medžiagos segtuvais (pernai 20). Straipsniai atšviečiami 

ne tik iš rajono ir respublikinės spaudos, naujų knygų, bet ir iš privačių asmenų paskolintų arba pa-

rodose eksponuojamų dokumentų. Viso atšviesta 612 straipsnių, dar 121 darbas – (straipsniai, by-

los, kraštotyros darbai, nuotraukos) atspausdintas. 3 straipsniai užsakyti per TBA. Įsegta į bylas: 

747 straipsniai (pernai 709), 14 kvietimų, 12 laiškų, 10 eilėraščių, 15 nuotraukų, 1 skelbimas, 2 

programos, 27 skrajutės, 37 atvirukai, 11 spausdintų sveikinimų, 4 etiketės, 8 lankstinukai, 1 brošiū-

ra, 4 sąrašai. 

 

Bibliografinis darbas 

 

2018 m. sulaukta 211 užklausų (2017 m. – 174). Atsakyta teigiamai į 202. Iš jų buvo: 

adresinių - 50, 28 faktografinės, 10 tikslinamųjų ir 114 teminių, iš kurių 77 -  kraštotyrinės. Teminių 

užklausų pagal mokslo šakas daugiausia buvo iš istorijos mokslo: 0 – 15, 2 – 1, 3 – 5, 5 – 3, 6 – 5, 7 

– 8, gr. – 25, 8 – 2, 9 – 48. Neretai vieną užklausą galima priskirti kelioms mokslo šakoms, tada iš 

jų pasirenkama viena, kuri aktualiausia (pvz. jei skaitytojas klausia medžiagos „apie pilis“, tai čia 

gali būti ir istorija, ir architektūra, ir renginiai, ir žmonių biografijos.  

Dažniausiai klausiama susitikus gyvai, o 18 užklausų gauta telefonu, 2 - internetu. 

Raštu atsakyta į 34 užklausas. Ieškant atsakymų naudojami įvairūs šaltiniai: internetas (43 atvejai), 

LIBIS (19), kartoteka (41), bibliotekos fondas – knygos (70), teminiai straipsnių rinkiniai (65), 

kraštotyros darbai, informaciniai leidiniai, bibliotekos dokumentai (6) ir žinoma, asmeninės biblio-

tekininkės žinios. Kartais tenka kreiptis į kitas bibliotekas (2) ar į privačius asmenis (5). Neigiami 

atsakymai dažniausiai į adresines užklausas – tokiu atveju skaitytojai nukreipiami į abonementą, 

paaiškinus, kaip jie gali užsisakyti leidinį per TBA.  

Šiemet nemažai užklausų sulaukta iš gimnazijos: kadangi mokykla šventė šimtmetį, 

tai jie norėjo rasti medžiagos apie buvusius direktorius, tikslinosi, kokie žymūs žmonės joje mokėsi. 

Be įprastų užklausų apie Jurbarko istoriją, žymius jo žmones, vieną ar kitą knygą, proginių linkėji-

mų, pasitaiko ir gan įdomių. Pvz., vienas autorius, rašantis Lietuvos kino istoriją, prašė medžiagos 

apie Jurbarko kino istoriją. Bibliotekoje tokios medžiagos nėra, bet su Smalininkų filialo pagalba 

suradome jam vieno kino kūrėjo kontaktus. Buvo prašymas surasti Šaulių organizacijos nuotraukų. 

Klausta, kiek klasių būdavo Jurbarko gimnazijoje 1929-1940 metais. Prašyta medžiagos „Jurbarko 

ženklo kūrimui“. Leidykla „Vaga“ atsiuntė tris senų laikų Jurbarko nuotraukas su prašymu pasakyti, 

kokios čia vietos ir atsiųsti dabartines jų nuotraukas. (Perfotografavo Justas Masiulis). 

Parašyta 31 kartotekinė kortelė : 19 kraštotyrinio pobūdžio aprašų, 6 sveikinimų, 3 ci-

tatų, 8 adresų. Įdėtos 48 kortelės, 3 vizitinės kortelės. (Įdėta: 13 sveikinimų, 8 adresų, 4 citatų, 23 
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kraštotyros aprašų kortelės). Atskiri kartotekos skyreliai buvo paredaguoti. Planuota padaryti naujus 

skirtukus kartotekai, nes išskirta naujų skyrelių, bet bibliotekininkė Virginija paklausta apie tai, vis 

neturėdavo laiko, todėl darbas liko neatliktas. 

 Ruošiant parodas ar renginius, dažniausiai sudaromos ar papildomos kraštiečių  bib-

liografijos, atspausdinami ir įsegami naujesni straipsniai. 

 Lankytojų 2018 m. kraštotyros skaitykloje buvo apie 742. Daugiau kaip pusmetį skai-

tykloje dukart per savaitę mokydavosi šachmatininkai (455 lankytojai). Lankėsi 92 ekskursantai, 53 

LAB lankytojai, 71 renginių lankytojas (mokiniai). Vietoje skaityti 118  dokumentų: (0-3, 1-2, 2-1, 

3-41, 5-3,  7-5, 8-9, gr.-7, 9-44).  

 

Ryšiai su kraštiečiais 

 

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

kais, kiti el. paštu, treti – telefonu. Jie pasveikina, paskambina padėkoti už gražų atviruką, nuotrau-

kas, atsiųstus straipsnius, už šiltą priėmimą. Bibliotekininkė vienaip ar kitaip (laiškais, telefonu ar 

gyvai) bendravo su  jurbarkiškiais G. Alekna, A. Balašaičiu, R. Baltrušaičiu, R. Batūra, B. Beniu-

šiene, E. Budziene, J. Brigiu, J. Juškaičiu, F. Kavoliute, G. Kulikausku, S. Liutkiene, V. Pilipaus-

kaite-Butkiene, A. Piročkinu, A. Puišyte, L. Špoku, V. Šulskiu, S. Tumėnu, K. Venckuviene, D. 

Žibaitiene ir kt.  

Sausio 11 d., A. Pauliukaitienei paprašius, Vilniuje gyvenantiems jurbarkiečiams pa-

siūlyta nueiti į jurbarkiečių (Jurbarko kultūros centro K. Glinskio mėgėjų teatro) spektaklį Dramos 

teatre.  Nuėjusieji tuo labai džiaugėsi. A. Balašaičiui bibliotekininkė tarpininkavo ieškant medžia-

gos apie žodyno talkininkę mokytoją Eleonorą Petraitytę. Šilutėje gyvenanti Eugenija Budzienė 

prašė padėti suorganizuoti mokytojos Zenonos Masaitytės minėjimą – teko šiek tiek paplušėti, aiš-

kinantis, kur atsidūrė mokyklos muziejukas, kur dabar ją pažinoję žmonės, kas gali pagelbėti ir pan. 

Renginukas įvyko Šimkaičių bibliotekoje. Straipsnis apie Z. Masaitytę nusiųstas jos knygos sudary-

tojui V. Šulskiui. Ponia Eugenija džiaugėsi renginiu ir dėkojo už bendradarbiavimą.  

Šiemet vyko renginiai dalyvaujant kraštiečiams G. Aleknai, A. Balašaičiui, E. Ignata-

vičiui, A. Piročkinui, V. Urbanavičiui, D. Žibaitienei. Dėl knygų pristatymo niekaip nepavyko susi-

tarti su G. Kulikausku – autorius pernelyg užimtas. Vasaros pabaigoje bibliotekoje vyko kraštiečių 

susitikimas, kurio „vinis“ buvo A. Piročkino knygos pristatymas. Renginį vedė kraštiečiai F. Kavo-

liutė ir R. Baltrušaitis. 

 

Ryšiai su kitomis įstaigomis 

 

Bendradarbiaujama su Jurbarko kultūros centru (KC), teatru, A. Sodeikos meno mo-

kykla, A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija ir Vytauto Didžiojo progimnazija, LASS Jurbarko sky-

riumi, Kalbos draugija, Krašto muziejumi, literatų klubu „Švieselė“, rajono laikraščių redakcijomis 

ir kt. Partneriai prisimenami ne tik tada, kai jų prireikia, bet ir pasveikinami su pasiekimais ar šven-

čių proga.  

J. Baltrušaičio minėjimui A. Sodeikos meno mokyklos mokytoja Rosita Česnulevičiū-

tė specialiai paruošė A. Skriabino kūrinį. Šis minėjimas derintas su Krašto muziejumi, įkomponuo-

tas į bendrą J. Batrušaičiui skirtų renginių savaitę. Kaip ir kasmet, su Lietuvių kalbos draugija, or-

ganizuota spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. T. p. bibliotekininkė draugijos pirmininkei 

padėjo ruošti ataskaitinį susirinkimą, organizavo draugijos pasveikinimą 20-mečio proga. Jurbarko 
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LASS draugijai bibliotekininkė padeda organizuoti metinį susirinkimą, lydi juos išvykose, kuriose 

dirba ir jų fotografe; padeda organizuojant kitus reikalus. KC režisierei B. Bartkutei rengiant „Mar-

gučių maratoną“, bibliotekininkė pateikė 23 velykaičių margintojų kontaktus, pati dalyvavo rengi-

nyje. Bartkutė padovanojo savo gamintą paukštį, kuris papuošė salę renginio metu, o vėliau buvo 

padovanotas poetei D. Žibaitienei. A. Danisevičiūtės minėjimui Krašto muziejuje parengta literatū-

ros paroda.  

Bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė nufotografavo duobėtąjį Antkalniškių akmenį ir su 

aprašymu nusiuntė Kultūros paveldo centrui. J. Korsakaitės įsitikinimu daugiau alkakmenių rajone 

nėra ir, jei šis būtų oficialiai pripažintas, būtų vienintelis toks. Centras informaciją persiuntė Kultū-

ros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriui. 

 

Filialų kraštotyros darbas 

 

2018 m. parengti 29 nauji kraštotyros darbai – bibliotekos metraščiai ir kronikos bei kiti 

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

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

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

čių filialuose), Ožio diena (Šimkaičių filiale). Vyksta edukaciniai užsiėmimai advento laikotarpiu, 

renginiai, skirti tradicijų saugojimui ir gilesniam jų pažinimui: kiaušinių marginimas tradiciniais 

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

 

Bibliografinis-informacinis darbas 

 

Pagrindinis informacinio darbo tikslas teikti vartotojams inovatyvias interaktyvias bei 

tradicines informacines paslaugas, skatinti naujovių įžvalgas, sudaryti palankias sąlygas visuomenės 

socialinės integracijos procesams, skatinti skaitmeninio ir informacinio raštingumo plėtrą, nuolatinį 

mokymąsi, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo. 

Interneto skaitykloje įrengtos 24 darbo vietos vartotojams. Metų pabaigai darbo vietų 

sumažinta iki 10. Kompiuteriai panaudoti kitoms reikmėms. Kompiuteriuose instaliuota programinė 

įranga suteikia galimybes vartotojams naudotis deklaracijų pildymo programa ABBYY e Form Fil-

ler 2,5, Skype, Microsoft Office programų paketu ir kitomis taikomosiomis programomis. Atlieka-

mos kopijavimo, skenavimo, spausdinimo paslaugos. Šios paslaugos mokamos. Vartotojai pasigen-

da elektroninio parašo skaitytuvų, kuriais naudojosi ankstesnėje Interneto skaitykloje, A3 formato 

spausdintuvo, kokybiško spalvoto spausdintuvo. Bibliotekoje ir jos prieigose veikia Wi-Fi ryšys, 

todėl pastebima, kad ne tik bibliotekos patalpose, bet ir šalia bibliotekos beišjungiančių prie interne-

to. Bibliotekai tai nieko nekainuojanti paslauga, o lankytojams papildoma galimybė nešiojamuoju 

kompiuteriu  ar mobiliuoju telefonu prisijungti prie interneto. 

 

Informacinis fondas 

 

Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir fi-

nansines galimybes. Fonde komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų bibliografija, univer-

salios ir specialios enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, vadovai, kartografiniai 

leidiniai. 2019 m. pradžiai informacinį fondą sudaro 5734 egz. 2018 m. gauta – 271 egz., (2017 m. - 
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268 egz.). Skaitykloje kaupiama kompiuterijos mokslo literatūra, kompaktinių diskų fondas nuolat 

papildomas naujais. Veikia Europos informacijos centro leidinių bibliotekėlė. 

 

Vartotojų orientavimas ir mokymas 

 

2018 m. skaitykloje užregistruoti 5124 lankytojai (2017 m. – 6 366 lank.). Ženkliai 

sumažėjo lankytojų moksleivių. Jų tarpe išpopuliarėjo išmaniosios technologijos, internetas jiems 

tapo pasiekiamas iš bet kur. Tie, kurie dar lankosi skaitykloje pirmenybę teikia socialiniams tink-

lams ir žaidimams. Vyresni vartotojai naudojasi el. bankininkyste, moka mokesčius, ieško darbo, 

domisi informacija apie keliones, prekes, grįžę pasisvečiuoti emigrantai bendrauja su likusiais už-

sienyje artimaisiais, vėliau spausdinasi kelionės bilietus išvykimui. Skaitykloje lankosi ir turistai iš 

kitų valstybių. Lankytojai įvairūs. Vieni labiau įgudę dirbti kompiuteriu, kitiems dar trūksta žinių, 

todėl teikiamos konsultacijos. Per metus suteiktos 972 konsultacijos darbo kompiuteriu ir interneto 

išteklių klausimais, (2017 m. – 945). Konsultacijos teikiamos pageidaujamomis konkrečiomis te-

momis, pavyzdžiui: elektroninis paštas, skype,  facebook, e-bankininkystė, ESO el. paslaugos, e-

prekyba, e-valdžia, registracija pas gydytojus, paieška internete. Gyventojai mokomi naudotis elekt-

roniniu bibliotekos bei suvestiniu katalogais, Nacionalinės bibliografijos duomenų banku, doku-

mentų fondais. Užsisakyti, rezervuoti, internetu prasitęsti dokumentų skolinimosi terminus. 

2018 m. vyko tradiciniai gyventojų  „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio“ mo-

kymai grupėse. Mokymų metu ugdomi vartotojų gebėjimai naudotis informacinių technologijų ga-

limybėmis, informacijos paieškai ir bendravimui, supažindinami su kompiuterio sandara, programi-

ne įranga, tekstų rengimo programa, mokomi naudotis el. paštu. Stengiamasi lanksčiai prisitaikyti 

prie jų poreikių, naudojamos mokymams skirtos knygos bei mokomieji filmukai. Viso mokymuose 

dalyvavo 37 gyventojai. 

                      Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skait-

meninė bendruomenė“ buvo paskelbta teminė akcija „Senjorų dienos internete 2018“. Projekto 

partnerė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka lapkričio 5-9 d. pakvietė dalyvauti or-

ganizuojamuose renginiuose. Įvyko 5 dienų mokymai skirtingomis temomis (e. sveikata, laisvalai-

kio informacija internete, e. pirkiniai, e. paslaugos, e. saugumas ir bendravimas internetu). Viso 

šiuose mokymuose dalyvavo 75 senjorai. 

Vyko individualūs mokymai. Mokėsi 4 asmenys. Mokymų ir konsultacijų bendra 

trukmė 338 val. Individualūs mokymai ir konsultacijos  registruojami į tam skirtas apskaitos for-

mas. Žinios už kiekvieną praėjusį mėnesį perduodamos el. paštu vyr. metodininkei.  

2018 m. atsakyta į 39 užklausas elektroninėmis priemonėmis. Bibliotekos tinklapyje 

veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“. Gautos 5 užklausos. 2018 m. viso gauta 500 užklausų, 

(2017 m. 738). Atsakyta į 486, neįvykdytų – 14. Gauta užklausų: teminių – 235, faktografinių – 

118, adresinių –96, tikslinamųjų- 51.  

Daugiausia užklausų tautosakos, etnografijos temomis, tautinį kostiumą, kalendorines 

šventes. Domėjosi psichologijos, istorijos, verslo vadybos, Europos teikiamos paramos, turizmo, 

darbo su neįgaliaisiais, pedagogikos, statistikos, liaudies medicinos, įvairių ligų gydymo klausimais. 

Skatinant skaitytojų informacinį savarankiškumą mažėja poreikis kreiptis pagalbos į bibliotekinin-

kus, todėl užklausų skaičius mažėja. Atsakant į užklausas naudotasi Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banku (NBDB), ieškota informacijos laisvai prieinamose interneto svetainėse, knygų fon-

duose ir kartotekose. Daugiausiai užklausų pateikė moksleiviai ir studentai. 
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Katalogai ir duomenų bazės 

 

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

liotekos elektroninio katalogo, duomenų bazių: Naxos Music Library - 0 paieškų, EBSCO pub-

lishing (8 duomenų bazių paketo) - 128 paieškos), Litlex - 57 paieškos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Duomenų bazėmis galima naudotis iš kiekvieno bibliotekoje esančio kompiuterio. Iš viso 2018 m. 

užregistruoti 166764 virtualūs apsilankymai, seansų skaičius – 4 568. 2 vartotojams suteikta nuoto-

linė prieiga. Duomenų bazėmis naudojasi nedaug skaitytojų. Priežastys įvairios: kalbos barjeras, 

naudojimosi duomenų bazėmis įgūdžių stoka, mieste liko tik viena gimnazija (kitos dvi performuo-

tos į progimnazijas), mažai mieste liko jaunimo. Dažnas vartotojas pageidauja jau surinktos spaus-

dintos informacijos, o dar geriau ją gauti elektroninėmis priemonėmis.  

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

niai įrašai į NBDB. 2018 m. parengti 645 analiziniai įrašai (2017 m.- 855) iš vietinių laikraščių 

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

 

Renginiai 

 

03-02 Bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Dalyvavo 14žmonių. 

03-24 Vyko netradicinė lietuvių literatūros pamoka Naujamiesčio progimnazijos aštuntokams. Atli-

kę paiešką internete moksleiviai deklamavo lietuvių autorių eilėraščius. Dalyvavo 11 moksleivių ir 

mokytojas S. Ambrazaitis. 

04-10 Duomenų bazės ir naudojimosi jomis galimybės pristatytos Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojams.  

05-09 „Europos egzaminas“, kuriame dalyvavo nemažai žmonių, norėjusių pasitikrinti savo žinias 

apie Europos Sąjungą. 

08-3, 10, 29 Buvo vykdomas projektas „Kino naktis“. Bibliotekos vidiniame kiemelyje po atviru 

dangum pademonstruoti trys kino seansai (vienas filmas finansuotas iš Jurbarko r. jaunimo veiklos 

skatinimo projekto „Vasarokim kartu!“ l467. Tris vasaros vakarus laisvalaikį praleido 168 gyvento-

jai. 

11-20 Interneto skaitykloje vyko edukacinis užsiėmimas „Interaktyvūs pavakariai“. Dalyviai buvo 

mokomi piešti su su Point NET programa. Dalyvavo 9 senjorai. 

Biblioteka dalyvavo suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Lietuva mokosi iš praeities į ateitį“. 2018 m. 

bibliotekų lankytojai išklausė 12 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotų 

vaizdo transliacijų. Viso dalyvavo 38 klausytojai. 

 

Parodos 

 

09-26 Europos kalbų diena. Ši diena skirta Europos kalbų įvairovei ir svarbai pažymėti, skatinti 

mokytis kalbų visą gyvenimą. Bibliotekoje šiais metais ant laiptų pakopų užrašyta  labai šilta frazė: 

„Aš skaitau” (28 kalbomis). 

 

Parengti darbai 

 

 Sudarytas sąrašas „Biblioteka ir bibliotekininkai spaudoje, televizijoje ir virtualioje erdvėje 

2017 m.“; 

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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 Paruošta prezentacinė medžiaga „Duomenų bazės Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje“; 

 Paruošta prezentacinė medžiaga rašytojo, kraštiečio, literatų klubo „Švieselė“ nario V. Kut-

kevičiaus naujos knygos pristatymui „Vytauto Kutkevičiaus kūryba“; 

 Paruošta nuotraukų iš asmeninio archyvo prezentacija literatų klubo „Švieselė“ narės J. Do-

bilaitės-Pranaitienės knygos „Gyvenimo laiškai“ pristatymui. 

 

Informacinių užklausų skaičius 

                                                           Lentelė Nr. 27 
Eil. 

Nr. 

Jurbarko SVB 2018 

Gauta Atsakyta Proc. 

1. Viešojoje bibliotekoje 3 682 2 740 74,4 

2. Smalininkų m. fil. 15 15 100,00 

3. Kaimo fil. 2 343 2 126 91,00 

 Iš viso: 6 040 4 881 80,81 

 

Informacinio fondo dydis fiz. vnt. 
                                                                                                           Lentelė Nr. 28 

Eil. 

Nr.  

Jurbarko SVB 2016  2017 2018 Skirtumas 

1. Viešojoje bibliotekoje 5 522 5 816 6 091 +275 

2. Smalininkų m. filiale 935 942 950 +8 

3. Kaimo filialuose 3 949 3 271 2 982 -289 

 Iš viso: 10 406 10 029 10 023 -6 

 

Gyventojų konsultavimas ir viešosios interneto prieigos taškų veikla filialuose 2018 m. 

 

Kasdien kompiuteriai bei išmanieji telefonai vartotojams suteikia vis naujesnes paslaugas 

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

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

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

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

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

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

lomos nemokamai – skiriamos visuomenės švietimui. 

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

gijimas trunka ilgai, o bibliotekininkėms reikia dirbti šiandien. 

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

žiniomis dalijasi greitai ir informatyviai. 

Kiekvieną mėnesį filialai pateikia ataskaitą apie gyventojų konsultavimą. Metų pabaigoje 

LNB pateikiama bendroji viešosios bibliotekos suteiktų konsultacijų ataskaita. 

 

Gyventojų konsultavimas 2018 m. 

 

Bibliotekos pavadinimas Suteikta konsultaci-

jų 

Apmokytų ir konsultuotų žmo-

nių skaičius 

Jurbarko SVB 2175 3279 
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Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais. Bendras viešo-

sios bibliotekos filialų interneto seansų skaičius 2018 m. – 15 139, vartotojams padarytos 1 989 ko-

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

  

2018 me-

tai 
Laikotarpis 

Gyventojų skaičius (dalyvavusių 

mokomuosiuose renginiuose) 

IŠ 

VISO 

Gyventojų skaičius (pateiku-

sių skaitmenininio raštingu-

mo užklausas) 

Gyventojų skai-

čius (dalyvavu-

sių skaitmeninio 

raštingumo 

renginiuose) 

Gyventojų 

skaičius (daly-

vavusių kituose 

mokomuosiuose 

renginiuose) 

Gyventojų 

skaičius 

Sausis 0 224 224 213 

Vasaris 0 352 352 224 

Kovas 78 352 430 177 

I ketvirtis 78 928 1006 614 

Balandis 10 478 488 139 

Gegužė 0 352 352 111 

Birželis 0 352 352 29 

II ketvirtis 10 1182 1192 279 

Liepa 0 252 252 32 

Rugpjūtis 0 132 132 46 

Rugsėjis 0 352 352 123 

III ketvirtis 0 736 736 201 

Spalis 12 371 383 138 

Lapkritis 84 373 457 45 

Gruodis 0 372 372 149 

IV ketvirtis 96 1116 1212 332 

IŠ VISO (per metus) 184 3962 4146 1426 

IŠ VISO (per metus 

apmokyti ir konsultuoti 

gyventojai) 

5572 

 

V. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

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

skaičius. 2018 m. rajone skaitytojų vaikų turime 3 497. Jurbarko mieste gyvenančių vaikų skaičius, 

įskaitant ir ikimokyklinio amžiaus vaikus – 1 616.  

 

Vaikų skaitytojų sutelkimas 

                                                                                                                    Lentelė Nr. 29 
Jurbarko SVB Vaikų skaičius 

mikrorajone 

Skaitytojų vaikų 

skaičius 

Sutelkimo proc. Proc. nuo bendro 

skaitytojų skai-

čiaus 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Viešosios biblio-

tekos VLS 

1 637 1 616 393 400 24 24,8 17,8 17,3 
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Smalininkų m. 

fil. 

219 184 89 108 40,6 58,7 32,5 25,2 

Kaimo filialuose 1 890 1 697 1 267 1 164 67 68,6 27,2 28,6 

Iš viso: 3 746 3 497 1 749 1 672 46,7 47,8 24,5 24,6 

 

Skaitytojų vaikų apsilankymų skaičius. Vidutinis lankomumas 

                                                                                                                    Lentelė Nr. 30  
Jurbarko SVB Apsilankymų skaičius  Vidutinis 

lankomumas 

2017 2018 skirtumas 2017 2018 

Viešosios bibliotekos VLS 14 823 18 381 +3 558 37,7 46,0 

Smalininkų m. filiale 3 422 2 950 -472 38,4 27,3 

Kaimo filialuose 36 063 31 434 -4 629 28,4 27,0 

                   Iš viso: 54 308 52 765 -1 543 31,0 31,6 

 

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

Jurbarko SVB 

 

2016  2017 2018 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

11 995 10 736 9 472 -1 264 

Smalininkų m. fil. 9 995 5 666 2 621 -3 045 

Kaimo fil. 54 579 38 232 30 217 -8 015 

                     Iš viso: 76 569 54 634 42 310 -12 333 

 

Vidutinis vaikų skaitomumas 

                                                                                                                Lentelė Nr. 32 
 2016 2017 2018 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

27,2 27,3 23,7 +0,4 

Smalininkų m. fil. 72,9 63,6 24,3 -39,3 

Kaimo fil. 37,2 27,8 26,0 -1,8 

                     Iš viso: 37,5 31,2 25,3 -5,9 

   

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

                                                                                                                                  Lentelė Nr. 33 
 Grož. lit.  Proc. Šakinė lit. Proc. 

Viešojoje bibliotekoje 5 192 54,8 4 280 45,2 

Smalininkų m. fil. 1 832 69,9 789 30,1 

Kaimo fil. 21 350 70,7 8 867 29,3 

                      Iš viso: 28 374 67,1 13 936 32,9 

 

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

 Period.leid. Proc. 

Viešosios bibliotekos VLS 3 551 37,5 

Smalininkų m. fil. 620 23,7 

Kaimo fil. 12 824 42,5 

                                  Iš viso: 16 995 40,17 

 

Renginiai vaikams 

 

Rajono bibliotekose vaikams 2018 m. suorganizuotas 501 žodinis renginys. Iš jų: 
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 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 106; 

 Smalininkų m. fil. – 6; 

 Kaimo filialuose – 389; 

Dokumentų ir kt. parodų, skirtų vaikams, surengta 178. Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje (VLS) – 16; 

 Smalininkų m. fil. – 12; 

 Kaimo filialuose – 150. 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla. Skaitytojai. Išduotis 

2018 m. Vaikų literatūros skyriuje skaitė 783 skaitytojų – 7 mažiau, nei 2017 m. Vaikų iki 

14 m. – 400, vyresniųjų klasių moksleivių ir studentų – 157. Naujų skaitytojų buvo 164, perregist-

ruotų – 619.  

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

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

 

Išduotis ir lankomumas (bendras su VLS skaitančiais suaugusiaisiais) 

 Lentelė Nr. 35 
Metai Lankytojų skaičius Vidutinis lankomu-

mas 

Išduotis Išduotis vienam 

skaitytojui 

2015 15 728 22,8 13 991 20,3 

2016 18 218 23,8 15 520 20,3 

2017 17 923 22,7 14 381 18,2 

2018 22 468 28,7 13 293 17,0 

 

Išduotis vaikams ir lankomumas 

Lentelė Nr. 36 
Metai Lankytojų vaikų 

skaičius 

Vidutinis vaikų lan-

komumas 

Išduotis vaikams Išduotis vienam 

vaikui 

2015 13 229 31,7 10 026 24 

2016 15 101 34,3 11 995 27,3 

2017 14 823 37,7 10 736 27,3 

2018 18 381 46,0 9 472 23,7 

 

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. 

2015 9790 70 4201 30 4404 31,5 

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

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

2018 7 902 59,4 5 379 40,6 4 181 31,5 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis vaikams 

 Lentelė Nr. 38 
Metai Grožinės lit. iš-

duotis 

Proc. Šakinės lit. iš-

duotis 

% Periodikos išduo-

tis 

Proc. 

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

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

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

2018 5 192 54,8 4 280 45,2 3 551 37,5 
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2018 m. buvo perskaityta 2117 pavadinimų grožinės literatūros knygų, jos buvo išduo-

tos 5726 kartus. Skaitomiausia metų knyga – D. Walliams „Močiutė plėšikė“ – buvo perskaityta net 

23 kartus. Vis dar labai populiari „Nevykėlio dienoraščio“ serija – 6 šios serijos dalys pateko į skai-

tomiausių knygų dešimtuką ir kiekviena buvo perskaityta ne mažiau kaip po 17 kartų. Populiariausi 

lietuvių rašytojai – G. Adomaitytė, R. Una, K. Kasparavičius, G. Guna Eklė ir dar keletas.  

 

Kompiuteriai 

  Vaikų literatūros skyrius turi 10 vartotojams skirtų kompiuterių, visi jie yra interneto 

skaitykloje.  2018 m. interneto skaitykloje registruota 15 unikalių vartotojų. Dalis vartotojų prie 

interneto prieigos prisijungia naudodami laikiną vartotojo vardą ir slaptažodį – tai miesto svečiai, 

trumpam užsukę į biblioteką. Sumažėjo viešos prieigos prie interneto poreikis – 2018 m. įvyko 

3917 interneto seansai, 2017 m. – 5516. Taip pat sumažėjo ir bendra seansų trukmė – nuo 6379 val. 

59 min. 36 s 2017 m. iki 4851 val. 21 min. 39 s 2018 m. Sumažėjo ir kompiuterių naudojimo koefi-

cientas – 2018 m. jis buvo 23,56 % (2017 m. – 30,98%). 

 

Fondas 

2018 m. Vaikų literatūros skyrius gavo 666 leidinius – 527 knygas, 136 žurnalus, 2 

laikraščio komplektus, 1 garsinį dokumentą. Nurašyta 616 dokumentų. Nurašymo priežastys – susi-

dėvėję ir skaitytojų sugadinti, praradę aktualumą dokumentai. 2018 m. gruodžio 31 d. fonde buvo 

14786 dokumentai, iš jų 10573 egz. grožinės literatūros ir 4213 – šakinės. 2018 m. buvo prenume-

ruojama 17 periodinių leidinių: 15 žurnalų („Bitutė“, „Flintas“, „Justė“, Kutis“, „Laimiukas“, „Na-

minukas“, „NG Kids“), „Nykštukas“, „Penki“, „Panelė“, „Rubinaitis“, „Smegenūzai“,  „Su P.E.R.“,  

„Tarp knygų“, „Vakaro žvaigždelė“ ir du laikraščiai („Mūsų laikas“ ir „Šviesa“). 

 

Informacinis fondas 

2018 m. gruodžio 31 d. Vaikų literatūros skyriaus fonde buvo 357 informaciniai leidi-

niai. Per metus atsakyta į 184 užklausas, daugiausiai teminių (168). Dažniausiai buvo pateikiamos 

užklausos gamtos tema (60).  Nemažai užklausų buvo apie visuomenės mokslus (29), istoriją. 

2018 m. bibliotekoje apsilankė 5 ekskursijos iš Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, vaikų dar-

želio „Ąžuoliukas“.  

 

Bendradarbiavimas 

Vaikų literatūros skyrius jau ne vienerius metus bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo 

ir  Naujamiesčio progimnazijomis, Jurbarkų darželiu – mokykla, vaikų darželiais „Ąžuoliukas“ ir 

„Nykštukas“, Jurbarko vaikų dienos centru. Šių įstaigų ugdytiniai ir lankytojai dalyvauja bibliote-

kos renginiuose, pedagogai padeda juos organizuoti.  Biblioteka sėkmingai įgyvendino projektą 

„Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“. Jį įgyvendinant daug prisidėjo Jurbarko Antano 

Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai ir jų mokytojos Inesa Bosaitė ir Lina Rušienė.  

Vaikų literatūros skyrius bendradarbiauja ir su Jurbarko kultūros centru. Kiekvienais metais biblio-

tekoje vyksta tradiciniai kalėdiniai rytmečiai vaikams, kuriuos veda  Jurbarko kultūros centro vado-

vė Birutė Bartkutė ir jos vadovaujama vaikų folkloro grupės „Imsriukai“. 

 

Projektai 

2018 m. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos įgyvendino 3 projektus. A. Masaitytė 

2017 m. Lietuvos kultūros tarybos Skaitymo skatinimo iniciatyvų programai pateikė projektą „Ra-



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 43 

šytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“. Projekto įgyvendinimui Kultūros taryba skyrė 2900 

eurų. 2018 m. A. Masaitytė pateikė šį projektą Jurbarko kultūros programai daliniam finansavimui, 

buvo skirta 580 eurų. B. Petraitienė Jurbarko kultūros programai pateikė projektą „Geriausių 2018 

metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“, jo įgyvendinimui buvo skirta 320 eurų.  

2018 m. L. Maziliauskienė Lietuvos švietimo ministerijos kultūros pasui parengė programą „Sakale, 

lėk“. Įvyko penki kultūros paso užsiėmimai. 

 

Neformalus ugdymas 

Neformalaus ugdymo programa „Pažink ir atrask – 2“ (vadovė Lina Maziliauskienė) 

yra skirta 6 – 14 metų vaikams. Veiklos apėmė vaikų meninį ir etnokultūrinį ugdymą, savęs paži-

nimo gilinimą, gebėjimo bendradarbiauti įtvirtinimą . Vaikai gamino darbelius, skirtus tradicinėms 

šventėms, žaislus, žaidė įvairius mokomuosius ir kūrybingumą skatinančius žaidimus. 

Neformalius užsiėmimus lankantys vaikai dalyvavo virtualioje kūrybinių darbų parodoje – konkurse 

„Saulės ženklai“ bei X tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Baltų raštai – 2018“, 

skirtame valstybės atkūrimo šimtmečiui. Programos dalyviai drauge su vadove L. Maziliauskiene 

sukūrė stalo žaidimą „Tavo mano pareiga, tavo mano vertybė“ ir dalyvavo Lietuvos mokinių ne-

formaliojo švietimo centro skelbtame Nacionaliniame mokinių žaidimų konkurse. Gruodžio 11 d. 

visi žaidimo kūrėjai dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejuje vykusiame konkurso baigiamajame 

renginyje ir tapo jo nugalėtojais. Jie buvo apdovanoti konkurso organizatorių įsteigtais prizais bei 

specialiu prizu, kurį įsteigė Žaislų muziejus. Gruodžio 21 d. L. Maziliauskienė ir jos vadovaujami 

vaikai pakvietė į baigiamąjį renginį „Knygų Kalėdų pasaka“. Programoje „Pažink ir atrask – 2“ da-

lyvavo 23 vaikai, įvyko 38 užsiėmimai. 

 

Vaikų literatūros skyriaus renginių apžvalga 

 

01 24 Pasakų rytmetis vaikų darželyje „Nykštukas“. „Nykštuko“ vaikų darželio auklėtojos pakvietė 

bibliotekos darbuotojas paskaityti priešmokyklinio ugdymo grupės „Nykštukas“ vaikams kraštiečių 

rašytojų kūrybos. Skaitytojų skyriaus vedėja Danutė Kėžinaitienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedė-

ja Aldutė Masaitytė skaitė Aldonos Puišytės, Danutės Žilaitytės eilėraščius ir pasakas, parodė vai-

kams kitų kraštiečių knygas. 

02 27 Viktorina „Kas moka žodį, randa kelią visur ir visada“ 

Į Lietuvių kalbos dienoms skirtą viktoriną „Kas moka žodį, randa kelią visur ir visada“ atėjo Nau-

jamiesčio pagrindinės mokyklos penktokai su mokytoja Vilma Masaitiene. Viktoriną sudarė trys 

turai. Renginio vedėja Lina Maziliauskienė vaikams pateikė įvairių klausimų ir užduočių: pasakyti, 

ką bendro turi bulvė, mezginys, povo plunksna, žiedas; įrašyti tekste praleistas raides, eilėraštyje – 

praleistus žodžius; spręsti šaradas ir pan. Surinkę 81 tašką nugalėjo „Lietuvių“ komanda.  

03 19-24 „Savaitė be patyčių“: 

     03 20 Kolegų diena; 

     03 22 Garsiniai skaitymai „Geri žodžiai stiprina“. 

03 27 Viktorina „Pasivaikščiojimai po Lietuvą“. Vyko dvi Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtos 

viktorinos „Pasivaikščiojimai po Lietuvą“. Į pirmą viktoriną atėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo pa-

grindinės mokyklos antrųjų ir trečiųjų klasių mokiniai. Kaip vadinasi Lietuvos jūrų uostas?, kokios 

upės teka Jurbarke?, kokio miesto pavadinime apsigyveno vėžys?... Į šiuos ir dar daug kitų klausi-

mų teko atsakyti vaikams;  taip pat reikėjo atpažinti įvairias Lietuvos vietas. Viktorinos vyko sma-
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giai ir azartiškai, vaikai pasitikrino žinias, sužinojo naujų dalykų. Komandos nugalėtojos buvo ap-

dovanotos prizais – knygomis.  

04 24 Vaikų knygos šventė: susitikimai su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi (projektas „Rašytojai 

ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“, trys susitikimai). Tai pirmasis projekto „Rašytojai ir jaunieji 

iliustruotojai bibliotekoje“ susitikimas – Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje visą 

dieną svečiavosi rašytojas, gamtininkas, fotografas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Įvyko 

du susitikimai su Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinukais ir dar vienas – su 

suaugusiais skaitytojais.  

Vaikams S. Paltanavičius pasakojo, kokį kelią knyga nukeliauja nuo rašytojo iki skaitytojo. Svečias 

pralinksmino klausytojus sakydamas, kad rašytojas panašus į grybą – sunku pasakyti, kaip atsiranda 

ir vienas, ir kitas. Pati mieliausia rašytojui yra jo pirmoji knygelė „Žalio miško istorijos“ – ją išlei-

dus patikėjo, kad gali būti rašytojas.  

05 04 Rytmetis „Linksmasis meškiukas Padingtonas“ . Vaikų literatūros skyrius šventė meškiuko 

Padingtono gimtadienį. Meškiuką prieš 60 metų sugalvojo ir knygoje „Meškiukas, vardu Padingto-

nas“ aprašė  britų rašytojas Michaelis Bondas. Į linksmą gimtadienį susirinko Jurbarko vaikų darže-

lio – lopšelio „Nykštukas“ vaikai. Juos pasitiko pats meškiukas Padingtonas – Vaikų literatūros 

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė. Ji trumpai papasakojo apie meškiuką Pa-

dingtoną, o vėliau pakvietė visus į bibliotekos parką, kur jau laukė paruošti molbertai su popieriaus 

lapais. Vaikai trumpam tapo dalininkais ir piešė šventės kaltininką. Baigę darbą, vaikai smagiai 

lakstė po parką, o pavargę susėdo pasivaišinti atsineštomis vaišėmis. 

05 14 Susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla ir aktoriumi Giedriumi Arbačiausku „Lukas Šiaudelis 

deda iš viršaus“ (projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“). G. Arbačiauskas skaitė 

ištraukas iš naujosios knygos, padainavo keletą dainų (žodžių autorius – T. Dirgėla, muziką sukūrė 

G. Arbačiauskas). Vaikai dalyvavo tikrame krepšinio turnyre – kas daugiau per vieną minutę krep-

šinio kamuoliu sumuš į grindis. Visi norintys dalyvauti į turnyrą nepateko – dalyvavo šeši žaidėjai, 

o nugalėjo Ugnius. Jam  rašytojas padovanojo krepšinio kamuolį. 

Po susitikimo vaikai neskubėjo skirstytis – bendravo su svečiais, T. Dirgėla dalijo autografus. 

06 04 Akcijos „Vasara su knyga“ paskelbimo šventė „Vasara, knyga ir aš!“ 

 

  
 

06 04 Vaikų dailės dirbtuvių startas (projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“) 

Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė renginio svečiams pristatė projektą „Rašytojai ir 

jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“: papasakojo apie tai, kokie susitikimai su rašytojais jau įvyko, 

kokie – dar laukia, kad bibliotekos automobilių stovėjimo aikštelės siena bus ištapyta projekte daly-
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vaujančių rašytojų kūrinių motyvais. Pasivaišinę „ežių vaišėmis“, Antano Sodeikos meno mokyklos 

dailės skyriaus mokiniai pradėjo darbą – ant sienos perkėlė savo sukurtus eskizus.  

  

  
 

 

   

  
 

06 13 Vaikų dailės dirbtuvių (projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“) uždarymas 

Septynias dienas 22 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai ir jų mo-

kytojos Inesa Bosaitė bei Lina Rušienė tapė bibliotekos automobilių aikštelės sieną. Ant jos „apsi-

gyveno“ įvairūs Selemono Paltanavičiaus knygų veikėjai: velniukas ir vieversiukas, lapinas, ežiukas 

ir kt. Birželio 13 d. buvo užtepti paskutiniai štrichai. Projekto organizatoriai pakvietė jaunuosius 

dailininkus ir jų šeimų narius į atsisveikinimo popietę. Visiems dailės dirbtuvių dalyviams buvo 

įteiktos padėkos. 
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09 26 Susitikimas – diskusija su Gabrieliumi Liaudansku – Svaru (projektas „Rašytojai ir jaunieji 

iliustruotojai bibliotekoje“). 

 

 
 

Dar vienas projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ susitikimas – šį kartą  svečia-

vosi hip hopo grupės G&G Sindikatas įkūrėjas, dainų kūrėjas, įvairių socialinių projektų, Naciona-

linės ekspedicijos dalyvis Gabrielius Liaudanskas – Svaras. Į diskusiją susirinko įvairaus amžiaus 

auditorija – nuo paauglių iki garbaus amžiaus žmonių. Svečias visiems turėjo ką pasakyti – jauni-

mui buvo įdomu išgirsti apie gyvenimo kelio paieškas, kūrybą, apie tai, kokią įtaką turi sutinkami 

žmonės. Vyresniesiems buvo smalsu sužinoti, ar G. Liaudanskas – Svaras domisi politika, klausinė-

jo apie Nacionalinę ekspediciją. Atsakydamas į klausimą, ką galėtų patarti jaunuoliams, besirenkan-

tiems gyvenimo kelią, Svaras sakė: „Aš, manau, ir pats savęs dar neatradau. Recepto nėra. Tik prieš 

priimant sprendimus, reikia žvilgtelėti bent porą žingsnių į priekį – kur tas sprendimas veda“.  

Svečias skatino kuo daugiau skaityti, nes daug patirties ir išminties galima rasti knygose. Svaras 

skaito nuolat, jo namuose sukaupta didžiulė biblioteka. 

10 23 Vokiečių kalbos savaitė. Viktorina vaikams „Vokietija“ 

10 25 Susitikimai su rašytoja Urte Uliūne  (projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai biblioteko-

je“). Į paskutinį  projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ susitikimą su mažaisiais 

skaitytojais atvyko rašytoja Urtė Uliūnė. Viešnia pasakojo apie savo vaikystę, kaip sekėsi mokyklo-

je. Vaikystėje ir paauglystėje Urtė labai daug skaitė – jai buvo visai nesunku per vasarą perskaityti 

trisdešimt knygų. Mėgstamiausios knygos – A. A. Milno „Pūkuotuko pasaulis“, R. Dalo „Raganos“, 

labai mėgsta T. Janson, A, Lindgren knygas. Nekantriai laukdavo, kada pasirodys nauja knyga apie 

Harį Poterį, nes yra didelė jo gerbėja. Ir dabar prie rašytojos lovos visada padėtos dvi knygos, kurias 
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ji skaito – viena vaikiška, kita skirta suaugusiems. U. Uliūnės knygų veikėjai – maži vabaliukai. 

Rašytoja sako, kad jų pasaulis labai įdomus ir vertas dėmesio.  

Vaikai U. Uliūnei uždavė daug klausimų – kodėl pradėjo rašyti?, ką mėgsta veikti laisvalaikiu?, 

apie ką svajoja?, kokie mėgstamiausi jos pačios ir kitų autorių knygų personažai? ir daug kitų. Į vi-

sus klausimus išsamiai ir nuoširdžiai atsakiusi rašytoja ir pati turėjo klausimų: kokias knygas mėgs-

ta vaikai?, apie ką turėtų būti jos kita knyga?,  ko reikia, kad taptum rašytoju? Vaikai sakė, kad no-

rint tapti rašytoju, reikia turėti rašiklį ir sąsiuvinį, gerų minčių, lakią fantaziją, o prieš pradedant 

rašyti reikia sustoti ir gerai viską apgalvoti. Ir dar – kuo daugiau knygų skaitysi, tuo lengviau bus 

reikšti savo mintis.  

11 22 Susitikimas su Violeta Palčinskaite: knygos „Eilėraščiai iš namų“ pristatymas (projektas „Ge-

riausių 2018 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai. Į susitikimą su skaitytojais atvyko poetė 

Violeta Palčinskaitė, kurios knyga „Eilėraščiai iš namų“ pateko į geriausių knygų vaikams penketu-

ką. Jai talkino leidyklos „Tyto alba“ vadovė Lolita Varanavičienė ir dainų autorius bei atlikėjas Vy-

gantas Kazlauskas. V. Palčinskaitė apie knygą „Eilėraščiai iš namų“ sakė: „Norėjau pakalbėti apie 

tuos namus, kurių visi vaikai ilgisi, kuriuose ne visada tėveliams yra laiko pabendrauti, bet tie na-

mai yra tai, ką išsinešame iš vaikystės. Ir jeigu jie sėkmingi, jeigu ten skaitomos pasakos, tai tokie 

vaikai, pavyzdžiui, nesileis į patyčias ir sieks kažko daugiau“. Nors dauguma V. Palčinskaitės kny-

gų skirtos vaikams, jos kūryba įdomi ir suaugusiems – juk ne viena karta užaugo skaitydama jos 

eilėraščius. Salėje susirinkę įvairaus amžiaus žiūrovai draugiškai deklamavo eilėraštį apie išdykėlę 

morką, kuriai „vėjas garbanas išraitė“. Vakaro vedėja L. Varanavičienė pasakojo apie aplinkybes, 

kuriomis buvo sukurta atsiminimų knyga „Atminties babilonai, arba Aš vejuosi vasarą“. V. Palčins-

kaitė sakė, kad niekada nenorėjo rašyti memuarų knygos – galvojo, kad žmonėms bus neįdomu 

skaityti svetimus prisiminimus. „Bet niekada nesakyk niekada“, juokėsi rašytoja. L. Varanavičienė 

sugebėjo įtikinti rašytoją, kad tokia knyga reikalinga ir bus skaitoma. Ji buvo teisi – knyga sulaukė 

didžiulio susidomėjimo, pateko tarp penkių geriausių 2016 metų knygų suaugusiems.  

V. Kazlauskas atliko savo dainas, sukurtas V. Palčinskaitės žodžiais. Nuskambėjo ir dainos premje-

ra – „Senas senas albumėlis“ Jurbarke buvo atlikta pirmą kartą. Susitikimui skirtas laikas prabėgo 

nepastebimai. Žiūrovai neskubėjo skirstytis – pirko rašytojos knygas, laukė autografų. 
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12 13 Kalėdinis rytmetis „Kalėdų stebuklo laukiant“. Į kalėdinį rytmetį pakvietė Jurbarko kultūros 

centro folkloro grupė „Imsriukai“ ir jų vadovė Birutė Bartkutė. Šį kartą į tradicinį renginį atėjo Vy-

tauto Didžiojo progimnazijos pradinukai. Vaikai mokėsi advento ir kalėdinių žaidimų, minė mįsles.   

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ RENGINIAI VAIKAMS 

 

Bibliotekos filialuose vaikams buvo suorganizuoti 501 žodinis renginys ir 178 dokumentų 

ir meno darbelių (piešinių) parodos. Filialuose vyksta itin aktyvus darbas su skaitytojais vaikais. 

Kelrodis tame darbe yra Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė, kuri mielai 

konsultuoja koleges įvairiais edukacijų organizavimo klausimais. Erikos iniciatyva startavo ES lė-

šomis finansuojamas projektas „Biblioteka kitaip“ (projekto vertė 27 000 eurų). Penkiems filialams 

buvo nupirkta pati moderniausia dvipusė konferencinė įranga, kompiuterinė technika, didelės įstri-

žainės televizoriai, kad visos penkios bibliotekos vienu metu galėtų dalyvauti tiesioginėse užsiėmi-

mų transliacijose ir tiesiogiai komunikuoti su lektoriais. Visus metus nuotaikingus ir kruopštumo 

pareikalavusius edukacinius užsiėmimus vedė visuomenėje gerai žinomi žmonės: Nomeda Marčė-

naitė, Sigutė Ach, Vytautas V. Landsbergis, Jolanta Rimkutė, profesionali visažistė ir floristi-

ko meno meistrė. Projekto lėšomis buvo nupirktos visos užsiėmimams reikalingos priemonės. Pa-

sirašydama projekto finansavimo sutartį, biblioteka įsipareigojo 5 metus vykdyti nuotolinius eduka-

cinius užsiėmimus. 

 

Armeniškių filialas  

06-02 Biblioteka pakvietė savo jaunuosius lankytojus į popietę „Vaikystės džiaugsmai“, skirtą 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Ji prasidėjo bibliotekininkės sveikinimu ir pačių vaikų, 

vienų kitiems palinkėjimais, kuriuos jie užrašė ant savo piešinių, pieštų neįprasta technika – dažų ir 

siūlų pagalba. Vėliau popietės žaidimų dalis persikėlė į bibliotekos kiemelį. Čia vaikai žaidė, varžė-

si įvairiose rungtyse. Po to, visi drauge vaišinosi ledais ir pažadėjo, vasaros atostogų metu, kuo daž-

niau užsukti į biblioteką. 

 

Baltraitiškės filialas 

03-07 „Vaikų velykėlių“ šventė, kuri puoselėja  senas lietuviškas tradicijas, ugdo tautišką vaikų 

mąstyseną ir bendrumo dvasia sujungia šeimas, bibliotekoje vyko per Atvelykį. Vaikai bibliotekoje 

netradiciniais būdais margino  margučius, žaidė velykinius žaidimus, vaišinosi ir kitaip linksminosi.       

 

Eržvilko filialas 

12-11 Bibliotekoje vyko ,,Metų knygos paaugliams 2018" rinkimas. Labiausiai patikusi ir daugiau-

siai balsų surinkusi jaunųjų bibliotekos skaitytojų išrinkta knyga - Aido Jurašiaus ,,Pypas ir jo nuti-

kimai“! Rinkimuose dalyvavo Eržvilko gimnazijos mokiniai ir jų mokytojos Ilona Barauskienė, 

Virginija Augaitienė ir šauniai pristatė Metų knygos paaugliams knygas!  

 

Girdžių filialas 

09-20 Vasaros skaitymo dalyviai buvo pakviesti į apdovanojimo popietę „Vasara su knyga“. Gir-

džių bibliotekoje vasaros skaitymo iššūkį įveikė 8 jaunieji skaitytojai: Viltė Ušinskaitė, Emilija 

Stoškutė, Justė Gadliauskaitė, Giedrė Gadliauskaitė, Deimantas Damušis, Evita Auksoriūtė, Austėja 

Čiulkinytė, ir Akvilė Antanaitytė ( Jurbarkas).  Daugiausia knygų perskaitė:  Evita Auksoriūtė ir 
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Emilija Stoškutė. Vasaros skaitymo dalyviai buvo apdovanoti diplomais,  gertuvėmis,  tušinukais ir 

saldžiomis dovanėlėmis. 

 

Juodaičių filialas 

10-27 Popietė „Vokiečių kalba dainos ritmu“. Smagiai ir nuotaikingai buvo klausomasi  įvairaus 

žanro vokiškos muzikos, aptarti įdomius faktus apie Vokietiją, skambėjo įdomūs vokiški žodžiai, 

paragauta vokiško pyrago. 

 

Jurbarkų filialas 

04-24 Nacionalinės bibliotekos savaitės metu, Jurbarkų bibliotekoje apsilankė dvi grupės Jurbarkų 

darželio auklėtinių. Nešini plakatu „SVEIKA, BIBLIOTEKA!”, jie sugužėjo į ,,knygelių namu-

čius”. Kai kurie vaikučiai jau žinojo kur gyvena knygutės su teta bibliotekininke, o kai kurie čia 

atėjo pirmą kartą. Pavasariška gėlių puokštė ir padėkos raštas už bendradarbiavimą su Jurbarkų dar-

želiu-mokykla nuo šios įstaigos administracijos. Žinoma, tą dieną buvo vėl ir dainelių, ir eilėraščių. 

Kaip ir visada, jokia šventė bibliotekoje nesibaigia be saldainių. 

 

Kartupių filialas 

04-08 Vaikams vyko Atvelykio popietė „Per Velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas“. Popie-

tės metu apie įvairiausius marginimo būdus įdomiai papasakojo ir marginti mokė Birutė Lužeckie-

nė. Vaikai labai noriai ėmėsi šio darbo. Vėliau žaidėme žaidimus, ridenome margučius, minėme 

mįsles, vaišinomės arbata.Visi vaikučiai bvuo apdovanoti dovanėlėmis.  

 

Klausučių filialas 

04-06 Popietė „Margučio istorija“. Apie pirmuosius margučius rastus Gedimino piliavietėje, apie 

kiaušinį kaip gyvybės atsiradimo ženklą, apie  kiaušinio naudojimą mūsų virtuvėje. Kad nebūtų ilgu 

klausyti, patys vaikai margino ant popieriaus pieštus margučius.  

 

Lybiškių filialas 

04-23–27 Lybiškių biblioteka prisijungė prie Nacionalinės bibliotekų savaitės. 23 d. bibliotekoje 

vyko garsinis skaitymas: „15 min. pasakos“. Dalyvavo Varlaukio skyriaus vaikai ir mokytojai. 24 

d. Varlaukio skyriuje gaminome laivelius ir kepures iš popieriaus. Vėliau laivelius nešėme plukdyti 

į Šešuvies upę. 25 d. žiūrėjome animacinį filmą: „Tekėk, upeliuk“ bei garsiai skaitėme J. Deguty-

tės pasaką „Šaltinėlis“. 27 d. Varlaukio skyriuje vyko edukacinė popietė: „Ir aš galiu piešti“. Pie-

šėme upelį. Renginyje vaikus ir jų tėvelius  mokė piešti dailininkė O. Buitkienė. 

 

Pašaltuonio filialas 

08-07–10 „Vaikų vasaros stovykla su sportu ir knyga“. 08-7-10 „Vaikų vasaros stovykla su 

sportu ir knyga“  - Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos programos finansuotas projek-

tas. Pirmoji stovyklos diena - stovyklos įsiruošimas, vaikų susipažinimas, garsiniai skaitymai.  Ant-

roji diena - linksmosios estafetės: kamuoliuko nešimas, bato metimas, bėgimas su lankais ir kiti 

žaidimai. Loginių žaidimų „dėlionių“  rinkimas,  komandinė eilėraščių kūryba, pokalbis „Kaip at-

leisti priešui?“ bei diskusija apie pagalbą draugams. Trečioji diena - Varlaukio sporto stadione šven-

tėje „Sportuoju - sveikai gyvenu“ - išklausėme paskaitą apie sveiką gyvenimo būdą, kurią skaitė 

mokytoja D. Barčauskienė. Darėme mankštą - sportines varžybas. Smagiai sportinei popietei susi-
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būrė Varlaukio, Kartupių, Pašaltuonio komandos. Ketvirtoji diena – piešimo popietė „Stovyklos 

įspūdžiai popieriaus lape“, diskusija - vaikų pasisakymai, apmąstymai apie stovyklą, dalyvių apdo-

vanojimai. 

 
 

Paulių filialas 

06-01 Vaikų velykėlės „Velykų bobutės rytas“. Geras oras leido lauke ridenti margučius, vaišintis 

saldumynais, apžiūrėti įvairiomis technikomis margintus margučius. Buvo smagi dienelė.  

 

Pilies I filialas 

12-08 Į biblioteką atskubėjo keletas vaikų, kurie dažė Kalėdinius meduoliukus, skirtus pagyvenu-

siems Pilies kaimo žmonėms. Vaikai kruopščiai dekoravo meduoliukus cukraus pudra ir pabarstu-

kais. Belaukiant kol nudžius cukraus pudra vaišinomės varškės pyragu bei arbata. Visi surišom net 

35 ryšulėlius su meduoliukais ir keletu saldainių, kuriuos išdalijome pagyvenusiems žmonėms. 

 

Raudonės filialas 

11-23 Violetos Palčinskaitės naujos knygos „Eilėraščiai iš namų“ pristatymas Raudonės Vaikų die-

nos užimtumo centro vaikams. 

 

Seredžiaus filialas 

03-14 Edukacija su Elida Jurevičiene „Pasidaryk verbą pats“. Lektorė mokė verbos rišimo techni-

kos, panaudojant džiovintus augalus. 

 

Skirsnemunės filialas 

04-13 Bibliotekoje vyko projekto BIBLIOTEKA KITAIP II užsiėmimas Renginio moderatorė - 

menininkė, keramikė, knygų autorė ir iliustratorė NOMEDA MARČĖNAITĖ. Renginio metu vieš-

nia pristatė dvi savo knygas ir mokino dekoruoti porceliano puodelius. Dekoruoti puodelių į biblio-

teką susirinko 24 dalyviai. Mažieji puodelius dekoravo popieriuje, kantriai ir kruopščiai spalvino 

medinėmis spalvomis, flomasteriais. Vyresnieji, neskubėdami ir susikaupę, dekoravo puodelius. 

Norimą piešinį piešė popieriuje ir tik įsitikinę, kad bus taip kaip tikisi, bandė imti puodelius. Rezul-

tatas nustebino juos pačius. Keletas puodelių, sudėtingesnių ir smulkesnių piešinių, baigti piešti kitą 

dieną.  „Namų darbai“ padaryti – rezultatas puikus. Renginio pradžioje strigo transliacijos garsas, 

bet perkrovus kompiuterį viskas susitvarkė. „Esame visi kūrybingi - svarbu imti daryti ir neskubė-

ti"- taip projekto „Biblioteka kitaip" dalyvius mokino dailininkė Nomeda Marčėnaitė. Ir dalyviai 

neskubėjo.... rezultatas stebino ir džiugino!   
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Smalininkų filialas 

06-01–30 Visą birželio mėnesį, vaikai atėję į biblioteką gamino atvirukus Lietuvai, rašė sveikini-

mus. O liepos 6 dieną 21 val. Smalininkuose ant uosto pylimo, kur kasmet smalininkiečiai susirenka 

giedoti tautinę giesmę, vaikučiai visus pasitiko, sveikino ir dovanojo atvirukus. 

 

Stakių filialas 

Birželio mėnesį su vaikais ruošėmės Mindaugo karūnavimo dienai. Gaminome trispalvius vėjo ma-

lūnėlius. Liepos 6 dieną visiems  atėjusiems giedoti himną, padovanojome po malūnėlį. Buvo spal-

vota ir linksma. 

Šimkaičių filialas 

05-08 Bibliotekoje lankėsi Šimkaičių vaikų darželio mažiausieji. Minėjome Pasaulinės knygos die-

ną: vaikučiai susipažino su bibliotekoje esančiomis įvairaus formato vaikiškomis knygomis, klausė-

si pasakos apie karaliaus Liežuvio ir Raidžių ginčą. Kiekvienas gavo dovanų vardinį ženkliuką, o 

pasivaišinę, išskubėjo atgal į darželį. 

 

Tamošių filialas 

04-06 Popietė „Velykų bobutės dovanos“: vaikai bibliotekoje linksmai leido laiką, rideno kiaušinius, 

žaidė žaidimą „mokykla“, piešė ir spalvino kiaušinius, gėrė skanią arbatą, valgė sausainius, žaidė ir 

namo nenorėjo. 

 

Vadžgirio filialas 

08-23 Labai smagu, kad turime kuo pasidžiaugti ir kitiems parodyti, nes šiemet mūsų bibliotekoje 

apsilankė svečiai iš Ukrainos, lydimi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės 

pavaduotojo Dariaus Juodaičio. Nepajutome, kaip prabėgo net keturios valandos bendraujant ir 

dalyvaujant magnetukų gamybos edukacijoje!  Mūsų svečiai pasigamino gražius ir įvarius suvenyrin-

ius magnetus tiek sau, tiek lauktuvėms į namus. Taip pat Ukrainos vaikai buvo apdovanoti trispal-

viais rankų darbo paukštukais. Po darbų vaikai vaišinosi lietuviškomis vaišėmis. 

 

Veliuonos filialas 

01-08 Įvyko 2 pirmieji skaitymai „Atėjo pasakų bobutė“ Veliuonos vaikų darželyje, „Kiškučių“ ir 

„Pelėdžiukų“ grupėse. Iš viso per metus tokių apsilankymų būta 38. Vienas užsiėmimas vyko bib-

liotekoje, vienas – Kultūros centre. Vasarą šie žodiniai renginiai nevyko, nes darželis atostogauja. 

Perskaitytos 42 pasakos. Per metus iš viso dalyvavo 408 vaikai. 

06-11–14 Bibliotekoje vyko vaikų vasaros stovyklos „Mes tikrai mylim Lietuvą“ užsiėmimai. 

Moksleivius konsultavo istorikas Valdemaras Šoblinskas, dailininkai Gasparas Aleksa Jaunesnysis 

ir Gabrielė Tamoliūnaitė. Dalyvavo 48 vaikai. 

 

Viešvilės filialas 

Dalyvavimas iniciatyva „Atverk duris vasarai“, kartu, bendradarbiaujant su MLJK kultūros centro 

meno vadove Sniežana Šašiene, buvo vykdytos šios veiklos: „Augalų rinkimas ir džiovinimas nu-

rašytose knygose“  - vyko miestelio stadione; „Sekretai ant smėlio“ vyko miestelio stadione, 

įrengtoje papliūdimio tinklinio aikštelėje; Viktorina „Pasukime galveles“ vyko bibliotekoje;  

„Mandalų spalvinimas garsinio skaitymo fone“  - bibliotekoje;  „ Piešimas ant asfalto“, skirtas 

„Mindaugo karūnavimo“ dienai; „Smėlio pilys“ – vyko miestelio parke, prie vandens įruoštoje, 
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paplūdimio tinklinio aikštelėje; „1-osios „Automobilių ralio“ varžybos „Viešvilė – 17“, skirtos 

vykusioms Palangoje automobilių ralio varžyboms; edukacinis užsiėmimas „Vėjo malūnėliai“ – 

atsisveikinimo popietė.  Veiklos vyko birželio-liepos mėnesiais, kiekvieną ketvirtadienį, 14:00-

15:30 val. Dalyvavo – 94 dalyviai.   

 

Žindaičių filialas 

12-16 Kalėdų Senelis su Senių Besmegenių palyda aplankė žindaičius. Šventiškai papuoštoje Žin-

daičių skyriaus salėje rinkosi Žindaičių bendruomenės vaikučiai. Susirinkę vaikučiai žaidė ir daina-

vo su Seniais Besmegeniais, deklamavo savo išmoktus eilėraščius Kalėdų Seneliui, kuris visus, ir 

išmokusius eilėraštukus, ir tuos, kurie dar nedrįso jų pasakyti, apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis. 

Pašokus, padainavus ir pasilinksminus, visi iškeliavo į lauką, kur netrukus lempučių girliandomis 

nušvito spalvinga Kalėdų eglutė ir žiemiškai sningantį dangų nušvietė fejerverkas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VI. METODINĖ VEIKLA 

 

 2018 m. rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodinė veikla buvo skirta skleisti 

naujoviškos bibliotekos idėjas, kurti pozityvią socialinę aplinką, teikti paslaugas, atitinkančias bib-

liotekų lankytojų poreikius.  Įvairiais kvalifikacijos kėlimo renginiais siekta ugdyti novatorišką, 

aktyvų, su bendruomene komunikuojantį bibliotekininką, užtikrinantį kokybišką vartotojų aptarna-

vimą.  

Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms, o ypatingai naujai pradėjusioms dirbti 

(Violetai Murauskienei ir Jūratei Jucikienei) pagal poreikį teikė VB specialistai: Lina Lukošienė – 

bibliotekinio darbo metodikos klausimais, Rasa Miliūnienė konsultuoja interneto seansų apskaitos 

klausimais. Fondų organizavimo klausimus sprendžia Laima Pernarauskienė, kraštotyros specialistė 

Jūratė Korsakaitė teikia informaciją apie kraštotyrinės veiklos organizavimą. Skaitytojų skyriaus 

vedėja Elena Kėžinaitienė ir Skirsnemunės filialo vyresn. bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė teikė 

konsultacijas kolegėms, pradėjusios 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. 

2018 m. vyko aktyvus filialų lankymas dėl įvairių priežasčių: buvo vykstama ir dėl 

kompiuterių gedimų, dėl perkėlimo į naujas patalpas (Girdžiuose), dėl perspektyvų Lybiškių filiale, 

konsultuojant naujai priimtus darbuotojus (Pilies I ir Rotulių filiale), tikrinant bendrąją bibliotekų 

vidaus darbo tvarką. 

2018  m. įvyko  11 dalykinių susirinkimų. Bibliotekininkų pasitarimuose aptarti bib-

liotekų veiklos uždaviniai, projektų rengimas, kraštotyros ir informacinė veikla, kūrybinės galimy-

bės, renginių organizavimo ypatumai  ir kt. Dalijamasi žiniomis, įgytomis įvairiuose seminaruose, 

konferencijose, mokymuose. Labai pasiteisino išvažiuojamieji susirinkimai, kurie vyko Eržvilko, 

Veliuonos, Viešvilės, Lybiškių, Skirsnemunės filialuose. 

2018 metais: 

 Surinktos, sutikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį  viešosios bibliote-

kos ir filialų veiklos statistinės ataskaitos; 

 Parengta 2017 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita; 

 Surinkti ir patikrinti filialų 2018 m. veiklos  planai ; 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 53 

 Sudarytas bendras Viešosios bibliotekos ir filialų veiklos planas; 

 Išanalizuota 2017 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas;  

 Kas mėnesį Lietuvos M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai teikta ataskaita apie gyventojų 

kompiuterinio raštingumo mokymus bei konsultavimą; 

 Organizuota bibliotekininko diena, pasiūlytas kandidatas į Metų bibliotekininkus, organi-

zuojamas jo pagerbimas.  2017 m.  Metų bibliotekininke tapo viešosios bibliotekos Veliuo-

nos filialo vyresnioji bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė; 

 Paruošta rekomendacija LBD nominacijoms apie Jurbarko rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Vaikų literos skyrių ir Veliuonos filialo bibliotekininkę Violetą Šoblinskaitę.; 

 Paruoštos ir patobulintos bendros excel skaičiuoklės ataskaitoms rengti. 

 

Bibliotekos aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, kitomis orga-

nizacijomis, ieško netradicinių darbo formų. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai savo darbe 

taiko LNB Bibliotekininkystės centro darbuotojų parengtas rekomendacijas leidinyje „Šiandien ak-

tualu“, „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 

 

Bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu aktyviai rūpinosi nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, vyko įvairūs mokymai 

Jurbarko švietimo centre, bibliotekoje. 

 

Data 

Seminaro pavadinimas Vieta Darbuotojas 

01-13 „Sausio 13-osios minėjimas“ Kiduliai V. Šoblinskaitė 

01-18 „Knygų Kalėdos“ šventiniame uždarymo ren-

ginyje LR Prezidentūroje. 

Vilnius V. Šoblinskaitė 

02-19, 20 „Vaikų socialinių emocinių kompetencijų 

stiprinimas per neformalųjį ugdymą“. 

Vilnius L. Maziliauskienė 

02-22 Vilniaus knygų mugė. Vilnius J. Korsakaitė, 

G. Jasinskienė,  

S. Pužeckaitė,  

R. Kaminskienė,  

E. Kėžinaitienė,  

N. Berulienė,  

A. Masaitytė,  

V. Vasiliauskienė, 

V. Petrauskienė 

03-1,2 Komunikacijos agentūros „Gravitas Partners“ 

organizuojamame ES informacijos tinklo ko-

ordinaciniame susitikime. 

Vilnius R. Miliūnienė 

04-04 „Etninės kultūros bei tautinio tapatumo ugdy-

mas ir sklaida XXI a. – kodėl tai svarbu?“. 

Seredžius L. Lukošienė, 

A. Kemzūrienė, 

V. Užkuraitienė, 

N. Berulienė, 

I. Kulikauskienė, 

D. Puidokienė, 

L. Neverdauskė, 

I. Klemauskienė, 
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R. Kaminskienė, 

J. Korsakaitė,  

E. Žievienė, 

K. Biliutavičienė 

04-4,6 „Kultūrinis mokinių švietimas Baltarusijos 

mokyklose“. 

Minskas V. Platonovienė 

04-5,6 „Vaikų socialinių, emocinių kompetencijų 

stiprinimas per neformalųjį ugdymą“. 

Vilnius L. Maziliauskienė 

04-05 „Dvaras lietuvių literatūroje“. Gelgaudiškis L. Lukošienė, 

L. Pernarauskienė, 

A. Masaitytė, 

E. Žievienė, 

D. Čekienė, 

E. Kėžinaitienė 

04-11 „Naujasis Darbo kodeksas: darbo santykių 

reguliavimo aspektai“. 

Šakiai V. Vasiliauskienė 

04-13 „Naujos kompetencijos vystant Krašto pavel-

do gidą“. 

Klaipėda J. Korsakaitė 

04-13 Pažintinis susitikimas Pagėgių savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje. 

Pagėgiai V. Vasiliauskienė 

04-17 „Asmens duomenų apsauga įsigaliojus Ben-

drajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 

2016/679: teisiniai aspektai“. 

Šakiai V. Vasiliauskienė 

04-17 „Kaip pasigaminti teatrinę lėlę-kaukę“. Pasvalio rajonas  

Saločiai 

L. Lukošienė, 

E. Žievienė 

04-18 Diskusija dėl Gruzijos pavadinimo įteisinimo. Vilnius V. Šoblinskaitė 

04-19 „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo va-

dybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai 

gali patarti?“. 

Vilnius E. Žievienė 

04-27 „Naujos kompetencijos vystant Krašto pavel-

do gidą“. 

Klaipėda J. Korsakaitė 

04-24 „Bibliotekinio darbo ypatumai Rygos naciona-

linėje bibliotekoje“. 

Ryga S. Baltrušaitienė,  

V. Birgiolienė, 

N. Berulienė, 

D. Čekienė, 

V. Giedraitytė, 

R. Ivanauskienė, 

G. Jasinskienė, 

N. Jonaitienė, 

R. Jovarauskienė, 

R. Kalinauskienė, 

R. Kaminskienė, 

A. Kemzūrienė, 

I. Klemauskienė, 

E. Kėžinaitienė, 

I. Kulikauskienė, 

A. Lukošienė, 

L. Lukošienė, 

A. Masaitytė, 

L. Maziliauskienė, 

S. Mikutienė, 

R. Miliūnienė, 

L. Neverdauskė, 

B. Norkienė, 

L. Pernarauskienė, 

B. Petraitienė, 

V. Petrauskienė, 
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D. Puidokienė, 

V. Puzinienė, 

V. Stoškienė, 

R. Šalnaitienė, 

E. Undraitienė, 

A. Vasiliauskienė, 

E. Žievienė 

 

05-02 Regiono bibliotekų tarybos posėdis. Nida V. Vasiliauskienė, 

R. Kalinauskienė 

05-10 Civilinės saugos mokymų kursai dėl ekstrema-

liųjų situacijų valdymo planų rengimo ir įva-

dinės civilinės saugos mokymo programos. 

Kaunas A. Locaitis 

05-14-18 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėt-

ra“. 

Vilnius R. Kaminskienė, 

L. Maziliauskienė 

05-18 „Naujos kompetencijos vystant Krašto pavel-

do gidą“. 

Klaipėda J. Korsakaitė 

05-23 „Kraštotyros judėjimo šimto metų istorija: 

reikšmė ir ateities perspektyvos“. 

Vilnius L. Lukošienė, 

J. Korsakaitė 

05-25, 26 Žemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydis. Skuodo raj. A. Locaitis, 

R. Jovarauskienė, 

A. Masaitytė, 

J. Korsakaitė, 

V. Platonovienė, 

R. Šalnaitienė, 

R. Kaminskienė, 

V. Vasiliauskienė, 

R. Miliūnienė 

06-08 Strateginė LBD skyrių pirmininkų konferenci-

ja Kaune. 

Kaunas J. Korsakaitė 

06-10 Šaškių turnyras „Lietuvai-100”. Alytaus raj. R. Kaminskienė 

06-11 „Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir 

tvarkymas“. 

Jurbarkas A. Vasiliauskienė 

06-20 Jurbarko VB prisistatymas-edukacija 

KLAVB. 

Klaipėda E. Žievienė, 

V. Platonovienė, 

S. Pužeckaitė, 

G. Jasinskienė, 

N. Berulienė 

07-14 Šventė „Vasaros žiedai“. Klausučiai R. Šalnaitienė 

07-26 Jūros šventės eisena. Klaipėda A. Vasiliauskienė, 

Z. Tamulienė, 

R. Šalnaitienė, 

E. Kėžinaitienė, 

V. Petrauskienė 

08-07 „Naujos kompetencijos vystant Krašto pavel-

do gidą“. 

Klaipėda J. Korsakaitė 

08-28 „Naujos kompetencijos vystant Krašto pavel-

do gidą“. 

Klaipėda J. Korsakaitė 

09-07 Pasitarimas dėl regioninių projektų teikimo 

įvairiems fondams 2019 metams. 

Klaipėda A. Vasiliauskienė 

09-27,29 „Sprendimų ratas“. Kaunas L. Lukošienė, 

E. Žievienė 

10-04 Klaipėdos knygų mugė. Klaipėda J. Jucikienė, 

V. Murauskienė, 

V. Platonovienė, 

V. Petrauskienė, 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 56 

E. Undraitienė, 

S. Baltrušaitienė, 

A. Masaitytė 

10-5-7 Heureka mokslo centras Helsinkyje (Suomija). Suomija L. Maziliauskienė 

10-11 Seminaras „Vilniaus barokas“. Vilnius L. Maziliauskienė 

10-15 Tauragės apskrities regioninės kultūros tary-

bos posėdis. 

Tauragė L. Lukošienė,  

E. Žievienė 

10-29 „Turizmo renginių vadovų mokymai“. Jurbarkas L. Neverdauskė, 

J. Korsakaitė, 

B. Norkienė, 

V. Platonovienė 

11-09 Vizitas į Švedijos ambasadą. Vilnius L. Pernarauskienė, 

A. Lukošienė, 

L. Maziliauskienė, 

R. Kalinauskienė 

11-22 „Teisės aktų, kurie aktualūs viešojo sektoriaus 

subjektų buhalteriams, pasikeitimai per 2018-

2019 metus “. 

Šakiai A. Varanienė 

11-26 „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių 

paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompeten-

cijų stiprinimas“. 

Kaunas J. Masiulis 

11-29 Susitikimas su LR Kultūros ministre. Vilnius L. Lukošienė, 

E. Žievienė 

11-30 Lietuvos Respublikos Prezidentūra, akcijos 

„Knygų Kalėdos“ pradžios paskelbimo šventė.  

Vilnius I. Klemauskienė 

12-11 Žemaitijos regiono etninės kultūros globos 

tarybos posėdis. 

Telšiai L. Lukošienė 

12-11 Baigiamasis renginys „Žaidimų mugė“. Kaunas L. Maziliauskienė, 

A. Varanienė 

12-19 Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos posėdis. Klaipėda J. Korsakaitė, 

R. Miliūnienė 

 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje 2018 m. organizuoti mokymai 

 

04-23 „Mandalų terapija“ Lektorė Violeta Puzi-

nienė 

Filialų ir centro darbuoto-

jai 

05-09 Darbas su kompiuterinėmis vaizdo redagavi-

mo programomis. 

KLAVB lektoriai Filialų ir centro darbuoto-

jai 

 

Vidiniai kvalifikacijos kėlimo seminarai, susirinkimai, mokymai bibliotekos darbuotojams  

 

Data Tema Pranešėjas 

02-06 Metinės bibliotekos ataskaitos pristatymas. L. Lukošienė 

Einamieji klausimai. V. Vasiliauskienė,  

A. Vasiliauskienė,  

L. Pernarauskienė 

03-06 Kultūrinių veiklų projekto teikimo klausimai. R. Kalinauskienė 

Kasmetinių atostogų planavimo klausimai. K. Lukonienė 

Einamieji klausimai. L. Lukošienė 

04-10 Bibliotekų savaitės renginiai ir planai. R. Kalinauskienė, 

L. Lukošienė 

Išvažiuojamųjų seminarų pristatymas. R. Kalinauskienė 
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05-08 Bibliotekų savaitės aptarimas. L. Lukošienė 

Mėnesių renginių plano aptarimas. R. Kalinauskienė 

Darbo grafiko vasaros savaitgaliais aptarimas. Žemaitijos regio-

no bibliotekininkų sąskrydis. 

R. Kalinauskienė,  

A. Vasiliauskienė, 

E. Žievienė 

06-12 Skirsnemunės bibliotekos prisistatymas. G. Jasinskienė 

Vasaros veiklų bibliotekose aptarimas. R. Kalinauskienė 

Kultūrinių veiklų paraiškų rezultatai. R. Kalinauskienė 

07-10 Viešvilės filialo prisistatymas. V. Platonovienė 

Einamieji klausimai. R. Kalinauskienė, 

 A. Varanienė 

08-07 Eržvilko filialo prisistatymas. N. Berulienė 

Einamieji klausimai. R. Kalinauskienė 

Fondų patikrinimo klausimai. L. Pernarauskienė 

09-11 Lybiškių filialo prisistatymas. L. Keterienė 

Naujų bibliotekos darbuotojų pristatymas. R. Kalinauskienė 

Einamieji klausimai. L. Lukošienė, 

A. Vasiliauskienė, 

L. Pernarauskienė 

10-09 Veliuonos filialo prisistatymas. V. Šoblinskaitė 

Renginio „Veliuonos novelė“ aptarimas. R. Kalinauskienė 

2019 m. planų rengimo klausimai. L. Lukošienė 

2019 m. biudžeto poreikio klausimai. A. Vasiliauskienė 

11-13 „Knygų kalėdos“ akcijos klausimai. L. Pernarauskienė 

2018 m. ataskaitų rengimo klausimai. Skaičiuoklių pristatymas. L. Lukošienė 

 Einamieji klausimai. R. Kalinauskienė 

12-10 2019 m. planų aptarimas. L. Lukošienė 

Ataskaitų pateikimo terminai ir sąlygos. L. Lukošienė 

Eglutės įžiebimo šventės aptarimas. Akcijos „Knygų kalėdos“ 

viešinimo aptarimas. 

L. Pernarauskienė,  

R. Kalinauskienė 

 

VII. PERSONALAS 

 

2018 m. bibliotekose dirbo 50 darbuotojų (47,5 etato), iš jų 39 bibliotekininkai. Viešojoje 

bibliotekoje dirbo 23 darbuotojai (24,5 etatai), iš jų 13 bibliotekininkų; filialuose – 28 darbuotojai 

(22 etatai), iš jų 26 bibliotekininkai. 

Šiais metais įvyko darbuotojų keitimai dviejuose filialuose: Rotulių filiale pradėjo dirbti 

Violeta Murauskienė (bibliotekininkė), o Pilies I filiale – Jūratė Jucikienė (ekonomistė). 

Nepilną darbo dieną dirba 23 darbuotojai, iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2; 

 Filialuose – 21. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 Su aukštuoju – 22, iš jų su bibliotekiniu – 12; 

 Su aukštesniuoju – 16, iš jų su bibliotekiniu – 9; 

 Kitas išsilavinimas – 2. 
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VIII. MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Rajono bibliotekų materialinė bazė per 2018 m. ženkliai pagerėjo. Viešvilės filiale pa-

keisti langai. Remontai baigti Girdžių filiale: iš ankštos bibliotekos 2018 m. birželio mėn. persikelta 

į erdvias ir šviesias patalpas, o kaimynystėje įsikurė vaikų dienos centras ir seniūnija, tad lankytojų 

tikrai netrūksta. 2018 m. vasario mėnesį pasirašyta projekto „Biblioteka kitaip“ finansavimo sutartis 

su Vietos veiklos grupe „Nemunas“, kuri administruoja Europos Sąjungos LEADER programos 

lėšas. Projekto „Biblioteka kitaip“ vertė 27 000 eurų. Projekto lėšomis moderniausia technika bei 

ypatingomis veiklomis praturtėjo 5 kaimiškieji filialai: Vadžgirys, Eržvilkas, Žindaičiai, Viešvilė ir 

Skirsnemunė. 

 

Techninis aprūpinimas 

 

IT ūkį sudaro 152  kompiuteriai, iš jų 99 vartotojams, 53 darbuotojams: 

 Viešojoje bibliotekoje – 69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; 

 Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1 darbuotojams; 

 Kaimo filialuose – 80, iš jų 56 vartotojams, 24 darbuotojams. 

Viešoji interneto prieiga teikiama viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose.  

   

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 

Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 4 243 km. m, iš jų 3 183 kv. m naudingas: 

 Viešojoje bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m naudingas; 

 Smalininkų m. filiale – 95 kv. m; 

 Kaimo filialuose – 1 997 kv. m, iš jų 1 572 kv. m naudingas.  

IX. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS 

 

Pagrindiniai viešųjų bibliotekų finansavimo šaltiniai yra valstybės ir savivaldybių biu-

džetas: 2018 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Viešajai bibliotekai skirtą biudžetą sudarė 

699 023 eurai. Didžiąją biudžeto dalį sudarė darbo užmokestis – 54,1 procento. Bibliotekoms labai 

svarbu gauti pakankamai lėšų periodinių leidinių prenumeravimui. Jei 2016 m. savivaldybė skyrė 

15 200 eurų, 2017 m. – 16 500 eurų, tai 2018 m. buvo paskirta 16 000 eurų. Knygoms įsigyti lėšas 

skyrė Kultūros ministerija – 38 480 eurus (2017 m. – 21 264  eurus). 

Lentelė Nr. 41 

Išlaidų str. Rajono 

biudžetas 

2017 m. 

Eur 

Rajono 

biudžetas 

2018 m. 

Eur 

Skirt.nuo 

2017 m. Eur 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

2018 m. Eur 

Viešieji darbai 

2018 m. 

Eur 

Darbo užmokestis 

 (su socialiniu draudimu) 

435 114 489 079 +53 965 - - 

Ryšių paslaugoms 8 682 9 250 +568 - - 

Transportui išlaikyti 2 705 4 261 +1 556 - - 

Spaudiniams įsigyti 16 500 16 000 -500 22 316 - 

Kvalifikacijos kėlimui ir ko-

mandiruotėms 

714 880 +166 - - 

Kitoms prekėms 12 515 7 776 -4 739 - - 

Kitoms paslaugoms 10 975 7 840 -3 135 - - 

Komunalinės paslaugos (šildy- 39 282 39 903 +621 - - 
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mui, elektros energijai, kt.) 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 0 22 990 +22 900 - - 

Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 

14 005 13 697 -308 - - 

Kultūrinėms programoms 3 100 5 010 +1 910 2 900 - 

Iš viso: 543 592 616 686 +73 094 25 216 - 

 

Pajamos ir finansavimas 

                                                                                                             Lentelė Nr. 42 
Šaltinis 2017 m. 

tūkst. Eur 

2018 m. tūkst. Eur Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos 552,00 642,30 +90,30 

Fondų lėšos (projektams) 10,3 37,1 +26,80 

Už mokamas paslaugas 1,3 1,64 +0,34 

Už patalpų nuomą 2,2 1,3 -0,9 

Parama (2 proc. pajamų mok.) 0,5 0,45 -0,05 

Lėšos iš paramos gavėjų (dovanotos knygos) 11,5 16,2  

Iš viso: 577,8 699,00 +121,2 

 

IŠVADOS 

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra bendruomenės kultūros ir žmonių 

bendravimo centras. Patalpomis naudojasi įvairios neformalios žmonių grupės, nevyriausybinės 

organizacijos. 2018 metais čia veikė Jurbarko trečiojo amžiaus universiteto fakultetų užsiėmimai 

(geografijos ir turizmo, užsienio kalbų mokymo). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvai-

riomis asociacijomis leidžia plėsti paslaugų ir renginių įvairovę, tokiu būdu vartotojams pateikiant 

itin platų veiklų spektrą. 

Gyvename 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 

/ 2018 m./ 

Sausis 

1. Stakių bibliotekoje – nepaprasta iniciatyva / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, saus. 

5, p. 16. 

Stakių bibliotekininkė Irma Klemauskienė ragina Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

proga padovanoti „Šimtą porų kojinyčių dviems šimtams mažų kojyčių“. Jos bus padovano-

tos LSMU Kauno klinikų Neonatologijos klinikos ankstukams 

 

2. Metų sukaktis / 2017-ieji: įsimintiniausi įvykiai // Šviesa.- 2018, saus. 6 p. 7. 

Jurbarko viešoji biblioteka spalio pabaigoje minėjo 80-metį ir skaitytojus pakvietė į teatrali-

zuotą vakarą „Šviečia ir kviečia bibliotekos langai“. 

 

3. Savivaldybė paskelbė konkursą bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti (biblioteka be va-

dovo - pusmetį) / „Mūsų laikas“ inf. .// https://www.mlaikas.lt/naujiena/krasto-zinios. Publi-

kuota 2018 sausio 8 d. 

 

4. Švenčių užbaigtuvės pilies menėje // Šviesa.- 2018, saus. 10, p. 5. 

Pilyje buvo apdovanojamai Kalėdinio parodos-konkurso dalyviai. Pilies kaimo biblioteki-

ninkės Danguolės Titliuvienės sukurtas kalėdinis žaisliukas tapo kalėdiškiausiu. 

 

5. Knygų bibliotekai dovanojo ir politikai, ir emigrantai / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, saus. 12, p. 8. 

Straipsnyje aprašomas Viešosios bibliotekos fondų organizavimo skyriaus vedėjos Laimutės 

Pernarauskienės pasakojimas apie Knygų Kalėdas. 

 

6. Dovanos // Šviesa.- 2018, saus. 13, p. 1 

Apie „Knygų Kalėdas“, kurios buvo dosnios rajono bibliotekoms. Viso padovanota 755 

knygos. 

 

7. Lukošiūtė L. Jurbarke pristatyta ukrainiečių fotografijų paroda „Gyvenimas ant nulinės ri-

bos“ // https://www.jurbarkas.lt/index.php?-264672872. Publikuota 2018-01-16. 

Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje saus. 15 d. įvyko „Ukrainos vakaras“, kuriame buvo 

pristatyta Ukrainos savanorių bataliono „Donbas–Ukraina“ kario Jurijaus Veličkos nuotrau-

kų paroda „Gyvenimas ant nulinės ribos“.  

 

8. Pileckas L. Ukraina: gyvenimas ant nulinės ribos // Šviesa.- 2018, saus. 20, p. 5. 

Sausio 15 d. Viešojoje bibliotekoje vyko „Ukrainos vakaras“. Ketvertas ukrainiečių karių 

dalijosi išgyvenimais kas vyksta jų šalyje. 

 

9. Protai // Šviesa.- 2018, saus. 27, p. 1. 

Viešvilės bibliotekoje registruojasi komandos protmūšiui „Tik apie tave, Lietuva“, skirtame 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. 

 

10. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi naują vadovą / Tarybos ir mero sekreto-

riatas // https://www.jurbarkas.lt/index.php?-2030829980. Publikuota 2018-01-30. 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/krasto-zinios
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-264672872
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-2030829980
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Saus. 30 d. savivaldybėje įvyko konkursas biudžetinės įstaigos Jurbarko r. sav. viešosios 

bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti.. Konkursą laimėjo Rasida Kalinauskienė, Jurbar-

ko r.  sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  

 

11. Karopčikienė D. Megzdamos ankstukams stakiškės trumpina žiemą // Šviesa.- 2018, saus. 

31, p. 5. 

Bibliotekininkė Irma Klemauskienė subūrė miestelio moteris megzti tiems kam labai reika-

linga jų pagalba. 

 

Vasaris 

 

12. Juškaitienė L. Į bibliotekos direktoriaus kėdę – su abejonių šešėliu // Mūsų laikas.- 2018, 

vas. 2, p. 3 

Sausio 30 d. vyko r. savivaldybės konkursas į r. Viešosios bibliotekos direktoriaus postą. Iš 

trijų kandidatų laimėjo Rasida Kalinauskienė, Jurbarko r. sav. administracijos Švietimo, kul-

tūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.  

 

13. Šimtmečiui skirtuose laiškuose – Veliuonos vaikų klausimai Lietuvai / „Mūsų laikas“ inf.  // 

Mūsų laikas.- 2018, vas. 2, p. 3. 

Šios idėjos sumanytoja rašytoja ir Veliuonos bibliotekininkė V. Šoblinskaitė. 

 

14. Pažereckienė J. „Misija Sibiras‘17“ dalyviai: reikia vertinti laisvę ir galimybę rinktis // Mū-

sų laikas.- 2018, vas. 9, p. 8. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su praėjusių metų „Misija Sibiras‘17“ da-

lyviais. 

 

15. Kojinytės // Šviesa.- 2018, vas. 14, p. 1. 

Viešvilės bibliotekoje lankėsi medikai iš Kauno Prano Mažylio gimdymo namų. Jiems buvo 

perduota 200 viešviliečių numegztų trispalvių kojinyčių, skirtų šimtmečio naujagimiams. 

 

16. Karopčikienė D. Šventėje buvo stilingi // Šviesa.- 2018, vas. 21, p. 4 

Apie Vadžgirio vaikų pramogas „Kūrybiniame lofte“, kuriam vadovauja bibliotekininkė 

Erika Žievienė. Svečiuose kirpėjos iš Jurbarko Oksana Rimkienė ir Laura Kuncaitienė. 

 

17. Stanaitienė J. Šimtas laiškų Lietuvai (su noru gauti atsakymą) // Šviesa.- 2018, vas. 21, p. 3. 

Šimtą laiškų Lietuvai Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos moksleiviai rašė paraginti 

Veliuonos bibliotekininkės, rašytojos Violetos Šoblinskaitės. 

 

Kovas 

 

18. Pristatytas naujas jurbarkiečio V. Kutkevičiaus romanas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, kovo 2, p. 9. 

Vasario 23 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta Vytauto Kutkevičiaus knyga „Kirtis 

su paplėšais“. 

 

19. Knyga // Šviesa.- 2018, kovo 3, p. 1. 

Vasario 23 d. Viešojoje bibliotekoje naujausią savo apsakymų knygą „Kirtis su paplėšais“ 

pristatė rašytojas, „Švieselės“ klubo narys Vytautas Kutkevičius. 

 

20. Stanaitienė J. Produktyviam rašytojui kurti vis dar sunku // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 5. 
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Vasario 23 d. Viešojoje bibliotekoje naujausią savo apsakymų knygą „Kirtis su paplėšais“ 

pristatė rašytojas,    „Švieselės“ klubo narys Vytautas Kutkevičius. Tai 21-oji rašytojo kny-

ga. 

 

21. Stanaitienė J. Naująja knyga pagerbė Tėtę // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 4. 

Vasario 23 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo sutik-

ta Violetos Šoblinskaitės Aleksos ir Voldemaro Šoblinsko knyga „Tėtė: kalbininkas Ado-

mas Šoblinskas“. 

 

22. Karopčikienė D. Malonumas – rašyti ir dovanoti // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 4. 

Vasario 27 d. Viešvilės bibliotekoje vyko susitikimas su vadžgiriške, ilgamete biblioteki-

ninke, rašytoja Izabele Lukošiene. 

 

23. Popietė // Šviesa.- 2018, kovo 7, p. 1. 

Žindaičių bibliotekoje surengta popietė lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

 

24. Nacionalinis diktantas patikrino ir religines jurbarkiečių žinias / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų 

laikas.- 2018, kovo 9, p. 8. 

Kovo 2 d., visoje Lietuvoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Jurbarkiečiai rinkosi į 

Viešosios bibliotekos interneto skaityklą. Diktantą rašė 13 lietuvių kalbos gramatikos žino-

vų. 

 

25. Stanaitienė J. Knygnešio kelias per laiką ir Lietuvą // Šviesa.- 2018, kovo 10, p. 3. 

Lybiškių bibliotekoje dirbančiai Laimutei Keterienei rūpi krašto istorija ir jos išsaugojimas. 

Straipsnyje pristatoma knygnešio Juozo Švedo istorija. 

 

26. Pileckienė J. Bibliotekos direktorė papildė partinę statistiką // Šviesa.- 2018, kovo 10, p. 1. 

Kovo 1 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje direktoriauti pradėjo Rasida Kali-

nauskienė. 

 

27. Kursai // Šviesa.- 2018, kovo 14, p. 1. 

Nuo kovo 20 d. Viešojoje bibliotekoje rengiami kursai senjorams „Kompiuterinio raštingu-

mo  pradžiamokslis“. 

 

28. Stanaitienė J. Mažais darbais puošiantiems Lietuvą – dėmesys ir padėka // Šviesa.- 2019, 

kovo 17, p. 6. 

Apie Raudonėje vykusią metų šventę „Metų raudoniškis“. Nominuota bibliotekininkė Rima 

Šalnaitienė ir buvusi ilgametė Stakių bibliotekininkė Albina Aleksienė. 

 

29. Karopčikienė D. Skaitovų konkursas bibliotekoje // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5. 

Apie Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių me-

ninio skaitymo konkursą „Tėviškės keliu“. 

 

30. Karopčikienė D. Lietuviškiausias koncertas // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5. 

Mažiesiems raudoniškiams linksmą ir spalvingą Kovo 11-osios šventę surengė mokytojos ir 

miestelio bibliotekininkė. 

 

31. Bakšytė G. Iš sanskrito // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5. 

Veliuonos miestelio bibliotekininkė, rašytoja Violeta Šoblinskaitė Aleksa Veliuonos gimna-

zijoje pradinukams vedė lietuvių kalbos pamoką „Iš sanskrito- visi žodžiai“. 
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32. Jucikaitė J. Staigmenų popietė // Šviesa.- 2018, kovo 21, p. 5. 

Šimkaičių miestelio darželinukai lankėsi bibliotekoje. 

 

33. Karopčikienė D. Ilgaplaukių konkurse kasas išsipynė ir mamos // Šviesa.- 2018, kovo 28, p. 

4. 

Kovo 16 d. Viešvilės miestelio bibliotekoje surengtas konkursas „Ilgiausių plaukų savinin-

kė“. 

 

34. Iš Lietuvos pokario – į egzotiškąją Kroatiją / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, kovo 

30, p.7. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidarytos dvi skirtingos profesionalių fotografų parodos. 

Viena lietuvio fotomenininko Klaudijaus Driskiaus paroda „Laisvųjų testamentai“, o kita – 

kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“.  

 

Balandis 

 

35. „Biblioteka kitaip“ apjungs 5 kaimo filialus / Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos inf. // 

Mūsų laikas.- 2018, bal. 6, p. 8. 

Apie projektą „Biblioteka kitaip“. Pateiktas veiklų grafikas. 

 

36. Popietė // Šviesa.- 2018, bal. 11, p. 1. 

Bal. 14 d. Smalininkų miestelio bibliotekoje susitikimas su muziejininku Justinu Stoniu. 

 

37. Projekto „Biblioteka kitaip“ pramogos // http://www.jurbarkosp.lt/index.php/593. Publikuo-

ta 2018 balandžio 16. 

Bal. 13 dieną Motinos ir vaiko krizių centro vaikai keliavo į Eržvilko miestelio biblioteką, 

kurioje internetinės „Skype“ programos pagalba vyko pokalbis su Nomeda Marčėnaite ir 

porceliano puodelių dekoravimas. 

 

38. Pažereckienė J. Naujos kūrybinės idėjos gimsta Vadžgirio bibliotekoje // Mūsų laikas.- 

2018, bal. 20, p. 8. 

Projektą „Biblioteka kitaip“ sukūrusi Erika Žievienė nori, jog kaimo vaikai nejaustų atskir-

ties, plėstų akiratį, įgyvendintų savo kūrybinius sugebėjimus. 

 

39. Iškilmingai pakelta Taikos vėliava / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, bal. 20, p. 8. 

Paminėta Pasaulinė kultūros diena. Rajono kultūros darbuotojai šventę šventė Jurbarko r. 

viešojoje bibliotekoje. Užduotis ruošė ir bibliotekininkės. 

 

40. Juškaitienė L. E. Ignatavičiaus knygos pristatyme – klasiokės ir giminaitės staigmenos // 

Mūsų laikas.- 2018, bal. 20, p. 8. 

Kraštietis rašytojas, dramaturgas E. Ignatavičius Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė sa-

vo naują publicistikos knygą „Nepabūgę laisvės“. 

 

41. Stanaitienė J. Šventiškos pamokos kultūros darbuotojams // Šviesa.- 2018, bal. 21, p. 5. 

Kultūros darbuotojų šventė Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Bibliotekininkės surengė litera-

tūrinę viktoriną. 

 

42. Padėkos // Šviesa.- 2018, bal. 21, p. 1. 

http://www.jurbarkosp.lt/index.php/593
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Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos susirinkime Vilniuje Viešajai bibliote-

kai ir Veliuonos filialui įtektos padėkos už dalyvavimą Metų nominacijos konkurse. 

 

43. Bibliotekininkė // Šviesa.- 2018, bal. 25, p. 1. 

Bibliotekoje prasidėjo Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Išrinkta Metų biblioteki-

ninkė. 

 

44. Pažereckienė J. Geriausia 2017 metų bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė: sėdžiu savo rogė-

se // Mūsų laikas.- 2018, bal. 27, p. 5. 

 

45. Ambrakaitienė Z. Susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi // 

http://jvdm.lt/lt/index.php/733-susitikimas-su-rasytoju-selemonu-paltanaviciumi / Publikuo-

ta 2018 bal. 27. 

Apie susitikimą su rašytojumi S. Paltanavičiumi Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 

 

46. Stanaitienė J. Veliuonoje skleidžiasi kūrybiškumo žiedai // Šviesa.- 2018, bal. 11, p. 1, 3. 

Apie Viešojoje  bibliotekoje vykusius Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius ir išrinktą 

Metų bibliotekininkę Veliuonos filialo darbuotoją rašytoją Violetą Šoblinskaitę. 

 

Gegužė 

 

47. Stanaitienė J. Žvaigždėtų naktų nemiga išsilieja prisiminimais // Šviesa.- 2018, geg. 9, p. 3. 

Viešojoje bibliotekoje pristatyta antroji jurbarkietės Janinos Pranaitienės-Dobilaitės poezijos 

knyga „Gyvenimo laiškai“. 

 

48. Lukošienė L. Paskelbėme Metų bibliotekininkę // Tarp knygų.- 2018, Nr.5, p. 37. 

Apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. Metų 

bibliotekininke išrinkta Veliuonos filialo vyresnioji bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė. 

 

49. Susitikimas minint kalbininkų kraštiečių jubiliejus / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, geg. 9, p. 5. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo minima Kalbos atgavimo, spaudos ir knygos diena ir 

Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus 20- mečio jubiliejus. 

 

50. Stanaitienė J. Įkurtuvės po vienu stogu- ir savanoriškai, ir prievarta // Šviesa.- 2018, geg. 12, 

p. 1, 3. 

Į suremontuotas Girdžių mokyklos patalpas persikėlė seniūnija ir miestelio biblioteka. 

 

51. Stanaitienė J. Žvaigždėtų naktų nemiga išsilieja prisiminimais // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-05-12. 

Balandžio 21 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje savo antrąją knygą „Gyvenimo laiškai“ pri-

statė jurbarkietė Janina Dobilaitė-Pranaitienė. 

 

52. Bičiulystė su Vadžgirio bibliotekininkėmis / Pasvalio kultūros centro Saločių skyriaus inf. // 

Darbas.- 2018, geg. 12, p. 5.  

Apie Pasvalio r. Saločių miestelyje vykusį seminarą, kuriame dalyvavo Saločių ir Vadžgirio 

miestelio (Jurbarko r.) bibliotekininkės. 

 

53. Knygos pristatymas – su muzika ir sporto varžybomis / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, geg. 18, p. 8. 

http://jvdm.lt/lt/index.php/733-susitikimas-su-rasytoju-selemonu-paltanaviciumi%20/
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/%20Publikuota%202018-05-12


Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 65 

Poetas, rašytojas, dramaturgas Tomas Dirgėla, Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė vai-

kams skirtą knygą „Lukas Šiaudelis deda į krepšį“. Knygą pristatė su žymiu aktoriumi Gied-

riumi Arbačiausku. 

 

54. Apdovanota UŽ MEILĘ KNYGAI / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, geg. 25, p. 7. 

Šiemet „Jonvabalio“ apdovanojimą už meilę knygai, puikias iniciatyvas, aktyvų bendradar-

biavimą su bendruomene ir kitas veiklas atsiėmė Veliuonos bibliotekininkė rašytoja Violeta 

Šoblinskaitė-Aleksa.  

 

55. Kūrėjai // Šviesa.- 2018, geg. 26, p. 1. 

Gegužės 24 d. Viešojoje bibliotekoje vyko penkių rajonų neįgaliųjų draugijų poezijos šventė 

„Gegužės burtai“. 

 

Birželis 

 

56. Girdžiuose laukia DVIGUBA įkurtuvių šventė / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018,  

birž. 1, p.7. 

Seniūnija ir biblioteka įsikurs buvusios mokyklos patalpose. 

 

57. Mazur O. Žygis po Vadžgirio apylinkes. Per pusdienį – 16 kilometrų ir 10 kaimų /  

„Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, birž. 1, p. 8. 

Maršrutas prasidėjo ir baigėsi prie Vadžgirio bibliotekos, kur visų laukė bibliotekininkės 

Erikos Žievienės išvirta gardžiausia sriuba. 

 

58. Bibliotekos kiemelį puoš tapyta siena / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, birž. 6, p. 5. 

Vasara į Jurbarko r. sav. bibliotekos kiemelį pakvietė teptukais ir pieštukais apsiginklavu-

sius Antano Sodeikos meno mokyklos moksleivius, o skaitytojus į vasaros skaitymo iššūkį. 

 

59. Bibliotekos iššūkiai: skaitymas ir S. Paltanavičiaus herojų siena / „Mūsų laikas“ inf. // 

Mūsų laikas.- 2018, birž. 8, p. 8. 

Bibliotekoje priimtas „Vasaros skaitymo iššūkis“ ir bibliotekos  automobilių stovėjimo aikš-

telės siena bus ištapyta su S. Paltanavičiaus knygų veikėjais. 

 

60. Jonvabalis // Šviesa.- 2018, birž 9, p. 1. 

Veliuonos bibliotekininkei rašytojai Violetai Šoblinskaitei  įteiktas  Klaipėdos apskrities I. 

Simonaitytės viešosios bibliotekos apdovanojimas „Jonvabalis“ už aktyvų bendradarbiavimą 

su bendruomene. 

 

61. Murauskienė R. Šimtas vadovavimo bibliotekai dienų – ant INKVIZICIJOS laužo //  

Mūsų laikas.- 2018, birž. 15, p. 5. 

Praėjo jau šimtas dienų, kai Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida 

Kalinauskienė stojo prie naujų pareigų vairo. 

 

62. Pileckienė J. Merą ir komisiją į ginčą įvėlė bibliotekos direktorė // Šviesa.- 2018, birž. 16,  

p. 1, 3. 

 

63. Lukošiūtė L. Į atnaujintas patalpas persikėlė Girdžių seniūnija ir biblioteka // 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1487379600  / Publikuota 2018-06-18.  

 

http://www.jurbarkas.lt/index.php?-1487379600
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64. Metų bibliotekininkei Violetai Šoblinskaitei suteikta „Jonvabalio“ nominacija / Jurbarko r. 

sav. ir Klaipėdos regiono bibliotekininkų tinklaraščio informacija // 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1704318269. Publikuota 2018-06-18. 

 

65. Murauskienė R. Šimtas vadovavimo bibliotekai dienų – ant inkvizicijos laužo // 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/aktualijos. Publikuota  2018 birželio 18 d. 

Pamiršti metų pradžioje Jurbarko r. savivaldybės administracijos organizuoto konkurso Jur-

barko r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti R. Kalinauskienei 

neleidžia ne tik socialinių tinklų komentatoriai ir vietos politikai, bet ir Vyriausios tarnybi-

nės etikos komisija. 

 

66. Masaitytė A. Projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ Jurbarko  

r. sav.  bibliotekoje // http://bibliotekos.klavb.lt/projektas. Publikuota 2018 birželio 19. 

Apie projekto veiklas. 

 

Liepa 

 

67. Juškaitienė L. Tarybos narių pasitikėjimo kreditas – bibliotekininkei L. Lukošienei // Mūsų 

laikas.- 2018, liep. 5, p. 8. 

Rajono savivaldybės birž. 28 d. tarybos nutarimu L. Lukošienė deleguojama į Kultūros mi-

nisterijos formuojamą regioninę kultūros tarybą, kurie vertins įvairius kultūrinius projektus, 

siekiančius valstybės finansavimo.  

 

68. Šeimas kviečia dalyvauti parodoje / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, liep. 13, p.10. 

Jurbarko krašto šventei Viešoji biblioteka rengia nuotraukų parodą „Jurbarko krašto šeimos, 

kuriančios Lietuvą“, skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. 

 

Rugpjūtis 

 

69. Juškaitienė L. Pagaliau J. Žemaičio bunkeris turi šeimininką / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų 

laikas.- 2018, rugpj. 3, p. 5. 

Už priežiūrą konkrečiai atsakinga Vadžgirio kultūros skyriaus meno vadovė, bibliotekinin-

kė, žymi kultūros darbuotoja Lina Lukošienė.  

 

70. Balašaitis A. Vadžgirio kasdienybė pagal Izabelę //  

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-08-03. 

Apie ilgametę buvusią bibliotekininkę, Vadžgirio kaimo šviesuolę  Izabelę Lukošienę. 

 

71. Bibliotekos garaže – ilgai lauktas automobilis / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, 

rugpj. 3, p. 7. 

 

72. Dobrovolskienė V. Vasaros poezijos skambesys // Gintaro gimtinė.- 2018, rugpj. 1-31, p. 

10. 

Apie poezijos renginį Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

73. Bibliotekos parke – lauko baldai / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugpj. 3, p. 7. 

Iš medinių padėklų sumeistrauti baldai traukia pasėdėti lankytojus bibliotekos parkelyje. 

Baldus sukonstravo bibliotekos darbuotojai: S. Skrickis, A. Tamulis ir A. Locaitis. 

 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1704318269
https://www.mlaikas.lt/naujiena/aktualijos
http://bibliotekos.klavb.lt/projektas
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/%20Publikuota%202018-08-03


Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veikla 

 

 67 

74. Pirmasis Šimtmečio suolelis – jau Jurbarko bibliotekoje / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, rugpj. 3, p. 8. 

Sukurtas kalvio Edmundo Štulo suolelis, skirtas žymiam kraštiečiui Antanui Giedraičiui-

Giedriui, jau atkeliavo į Jurbarko biblioteką. 

 

75. Pažereckienė J. Atsimainymo atlaidai vėl sukvietė kraštiečius į Vadžgirį // Mūsų laikas.- 

2018, rugpj. 10, p. 9, 10. 

Atsimainymo dienos šventės sumanytojos: Jurbarko bibliotekos vyr. metodininkė, ansamb-

lio „Šebukai“ įkūrėja ir ilgametė vadovė, Vadžgirio kultūros namų meno vadovė Lina Luko-

šienė ir miestelio bibliotekininkė, įvairių kultūrinių ir socialinių renginių organizatorė, kūry-

binio neformaliojo vaikų ugdymo būrelio vadovė Erika Žievienė.  

 

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

Apie susitikimą su Vydūno draugijos nariais Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

77. Kinas // Šviesa.- 2018, rugpj. 29, p. 1. 

Jurbarko viešosios bibliotekos kiemelyje rodomas filmas „Provokuojantys užrašai“. 

 

78. Mockevičius S. Savivaldybės mero padėka Jurbarko krašto šventės, skirtos Lietuvos valsty-

bės šimtmečiui, organizatoriams ir dalyviams // 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1407653384. Publikuota 2018-08-28. 

Rugpjūčio 26-ąją – Šeimų tiltų – dieną- organizavo Viešoji biblioteka. 

 

Rugsėjis 

 

79. Karopčikienė D. Jurbarko krašto šventė tiesė tvirtus vienybės tiltus / Stanaitienė J. // Švie-

sa.- 2018, rugs. 1. 

Turinys: Apvalios datos; Prisiminė istoriją; Surakino spynomis; Keturi regionai; Išradingo-

sios bibliotekininkės; Išleido kroniką; Žmones sudėjo į knygą; Visada laukiami; Dovanojo 

suolelius. 

Apie visus šventės renginius, tame tarpe ir sekmadienį vykusius Viešojoje bibliotekoje. 

 

80. Karopčikienė D., Stanaitienė J. Jurbarko krašto šventė tiesė tvirtus vienybės tiltus // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos /. Publikuota 2018 rugs. 5 d.  

Paskutinė Jurbarko krašto šventės diena, gausi įvairių renginių, vyko Viešojoje bibliotekoje. 

Kraštiečio, Jurbarko r. Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knyga „Jurbarko miesto ir vals-

čiaus kronika 1918-1940“ pristatyta sausakimšoje salėje. Savo knygas pristatė dar du kraš-

tiečiai: nuo Skirsnemunės kilęs archeologas Vytautas Urbanavičius ir eržvilkiškis leksikog-

rafas Antanas Balašaitis. 

 

81. Išrinko naujus bibliotekų darbuotojus / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, rugs. 7, p.  

Jūratė Jucikienė, užims Viešosios bibliotekos Pilies I k. vyresniosios bibliotekininkės parei-

gas ir Violeta Murauskienė, turinti bibliotekininko išsilavinimą, dirbs Rotulių filiale. 

 

82. Stanaitienė J. Vydūniškos sielos kultūrinės paieškos // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-09-08. 

Susitikimas su Vydūno draugijos nariais Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

83. Juškaitienė L. A. Piročkino knygoje – tūkstantis įamžintų jurbarkiečių pavardžių // Mūsų 

laikas.- 2018, rugs. 7, p. 8. 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1407653384
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos%20/
http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/%20Publikuota%202018-09-08
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Jurbarko krašto šventės metu Viešojoje bibliotekoje pristatyta jurbarkiškio kalbininko, Jur-

barko krašto garbės piliečio, profesoriaus Arnoldo Piročkino knyga „Jurbarko miesto ir 

valsčiaus kronika 1918- 1940“. 

 

84. Atsakingai // Šviesa.- 2018, rugs. 12, p. 1. 

Viešvilės miestelio biblioteka, surinkusi 1370 kg elektronikos ir baterijos atliekų tapo pro-

jekto „Atsakingas skaitytojas“ I etapo nugalėtoja. Jai skirta 250 Eur vertės „Maxima“ dova-

nų čekis. 

 

85. Puzinienė V. Linksmi vaikai išradingai stovyklavo „Debesėlyje“ // Šviesa.- 2018, rugs. 19, 

p. 5. 

Apie Klausučių vaikų pamėgtą vasaros stovyklą „Debesėlis“, kurios veikloje dalyvauja ir 

Klausučių biblioteka. 

 

86. Karopčikienė D. Nuo knygų prie galvosūkio // Šviesa.- 2018, rugs. 19, p. 5. 

Girdžių miestelio bibliotekoje linksma, smagu ir visada yra ką veikti. 

 

87. „Skaitymo iššūkio“ dalyviai dalijosi įspūdžiais / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, 

rugs. 21, p. 16. 

Baigiamasis renginys „Skaitymo iššūkio“ dalyviams. 

 

88. Karopčikienė D. Skaitymo varžytuvės – ne dėl prizų // Šviesa.- 2018, rugs. 22, p. 3. 

Baigiamasis renginys „Vasaros skaitymo iššūkis“ dalyviams Viešojoje bibliotekoje. 

 

89. Stanaitienė J. Sėkmės istorija, kurios dar nėra // Šviesa.- 2018, rugs. 29, p. 10. 

Apie susitikimą su reperiu, įvairių nacionalinių projektų dalyviu, nacionalinės ekspedicijos 

dalyviu Gabrieliumi Liaudansku-Svaru Viešojoje bibliotekoje. 

 

90. Karopčikienė D. Naujamiesčio jaunimas – Europos gatvėse // Šviesa.- 2018, rugs. 29, p. 10. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje eksponuojama kilnojamoji tarptautinė fotografijų paroda 

“Europos gatvėse“. 

 

Spalis 

 

91. Kviečia trečiadieniai su Izraelio kinu / „Šviesos“ inform.// Šviesa.- 2018, spal. 3, p. 5. 

Jurbarko viešoji biblioteka kviečia žiūrėti nemokamus kino seansus, už kuriuos dėkojame 

Izraelio ambasadoriui Lietuvoje Amirui Maimonui. 

 

92. Karopčikienė D. Novelė baigėsi – tegyvuoja Novelė! 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-10-06. 

Apie Novelių vakarą Veliuonoje. 

 

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

Apie Novelių vakarą Veliuonoje. 

 

94. Kalinauskienė R. Bibliotekos tampa svarbiu bendruomenių kultūros židiniu // Šviesa.- 2018,  

spal, 17,  p. 4. 

 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/
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95. Įvyko rajono kraštotyros konferencija / Jurbarko rajono savivaldybės ir Jurbarko viešosios 

bibliotekos informacija // https://www.jurbarkas.lt/index.php?609204894. Publikuota 218-

10-18. 

Apie vykusią rajono kraštotyros konferenciją, kurią organizavo Viešoji biblioteka. 

 

96. Juškaitienė L. ARMENIŠKIAI. Kol vyrai uždirba pinigus, jų moterys išjudina kaimą // Mū-

sų laikas.- 2018, spal. 19, p. 9. 

Apie dvi aktyvias moteris Armeniškiuose: bibliotekininkę Aldoną Kemzūrienę ir bendruo-

menės pirmininkę, pašto darbuotoją Jūratę Leskauskienę. 

 

97. Bibliotekoje – Izraelio kino savaitės uždarymas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, 

spal. 26, p. 2. 

 

98. Projektas „Prisijungusi Lietuva“: Jurbarko rajono bendruomenėms naujos galimybės sustip-

rinti savo veiklą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, p. 5. 

Straipsnyje pateiktas Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos bibliotekininkės R. Miliūnienės 

straipsnis „Biblioteka – interneto vartotojų traukos centras“.  

 

99. Prisiminta pirmoji Jurbarko sąjūdietė Albina Danisevičiūtė / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų lai-

kas.- 2018, spal. 26, p. 7. 

Albinos Danisevičiūtės nuotrauka eksponuojama Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kuri bus 

patalpinta „Kraštiečių alėjoje“ (redakcijos nuotr.). Straipsnyje aprašomas Lietuvos persi-

tvarkymo sąjūdžio 30-mečiui skirtas renginys, kuris vyko Krašto muziejuje. 

 

100. Juškaitienė L. A. Juozaitis apie tuštėjančios Lietuvos viltį ir F. Dostojevskio Rusiją / 

„Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, p. 7. 

Mintimis iš savo naujosios knygos „Tėvynės tuštėjimo metas“ spalio 23 d. rajono viešojoje 

bibliotekoje dalijosi jos autorius, filosofas Arvydas Juozaitis. Savo knygą jurbarkiečiams jis 

pristatė kaip kasdienybės dienoraštį, kurį jis rašė 17 m. 

 

101. Bibliotekoje – paroda apie tremtį / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, spal. 26, 

p. 7. 

Kraštiečio teleoperatoriaus, keliautojo Gintauto Aleknos paroda iš įvairių tremties vietovių 

Sibiro platybėse. 

 

102. Bibliotekininkių ir vaikų džiaugsmui pastatė akvariumą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų 

laikas.- 2018, spal. 26, p. 16. 

Viešosios bibliotekos ūkio dalies darbuotoja Zita Tamulienė vaikų literatūros skyriuje įrengė 

mini akvariumą. 

 

Lapkritis 

 

103. Į popietę rinkosi Klausučių kūrėjai / „Mūsų laiko“ inf // Mūsų laikas.- 2018, lapkr. 3, 

p. 7. 

Klausučių bibliotekininkės  ir kultūros darbuotojos surengta popietė „Kūryba mano gyveni-

me“. 

 

104. Stanaitienė J. Konferencijoje - tremties atgarsiai // Šviesa.- 2018, lapkr. 7, p. 4. 

Apie rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią  surengė Jurbarko rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?609204894
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105. Stanaitienė J. Konferencijoje – tremties atgarsiai // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-11-08. 

Apie rajoninę kraštotyros konferenciją, kurią  surengė Jurbarko rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka. 

 

106. Kūryba gelbsti nuo ilgėjančios tamsos / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, lapkr. 7, p. 

5. 

Apie Klausučių kultūros darbuotojų ir bibliotekininkės Violetos Puzinienės surengtą popietę 

„Kūryba mano gyvenime“. 

 

107. Parodoje – vaizdai iš pasivaikščiojimų su šunimi / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, lapkr. 9, p. 8. 

Apie jurbarkietės Rūtos Bakšienės fotokūrinių parodą Viešojoje bibliotekoje. 

 

108. „Pyragų dieną“ surinko rekordinę sumą / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, 

lapkr. 9, p. 16 

Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga bibliotekininkės iškepė 100 pyragų. Taip rajono biblio-

tekininkės prisidėjo prie tradicinės „Išsipildymo akcijos“. 

 

109. Pileckas L. Pyragus skanavę žmonės aukojo rekordiškai // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/ Publikuota 2018 m. lapkr. 14 d. 

Su šimtu  įvairiausių konditerijos šedevrų lapkričio 6-ąją lankytojus pasitiko Jurbarko viešo-

ji biblioteka. Čia vyko akcija „Pyragų diena“, per kurią surinktos lėšos bus skirtos TV3 tele-

vizijos ir SEB banko organizuojamam labdaros projektui „Išsipildymo akcija”.  

 

110. Švedija / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2018, lapkr. 14, p. 1. 

Lapkričio 9 d. Jurbarko r. sav, viešosios bibliotekos darbuotojų grupelė lankėsi Švedijos 

ambasadoje Vilniuje, kur juos pietumis vaišino Švedijos ambasadorė Lietuvoje Maria Chris-

tina Lundqvist. 

 

Gruodis 

 

111. Vadžgirys – šviesos taškas Lietuvos žemėlapyje / ELTA // Šviesa.- 2018, gruod. 1, p. 

2. 

Vadžgiriui tapus mažąja Lietuvos kultūros sostine šio krašto šviesuoles bibliotekininkes 

Eriką Žievienę ir Liną Lukošienę sveikino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. 

 

112. Jurbarke pristatyta naujausia istoriko dr. Arvydo Anušausko knyga „Aš esu Vanagas“ 

/ Tarybos ir mero sekretoriatas // https://www.jurbarkas.lt/index.php?-1619004308. Publi-

kuota 2018-12-02.   

Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Aš Vanagas“. Dalyvavo knygos autorius 

Arvydas Anušauskas. 

 

113. Stanaitienė J. Jurbarkiečių pėdsakai karinėje spaudoje // Šviesa.- 2018, gruod. 5, p. 4. 

Apie spaudinių parodą „Lietuvos kariuomenei 100“ , kuri veikia Girdžių bibliotekoje. Paro-

dą surengė girdžiškis, istorikas, kraštotyrininkas. Vytautas Lekutis. 

 

114. Jurbarke atidarytas jaunimo informavimo taškas / Tarybos ir mero sekretoriatas // 

www.jurbarkas.lt/index.php?1843307921.  Publikuota  2018-12-05.  

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos/
https://www.jurbarkas.lt/index.php?-1619004308
http://www.jurbarkas.lt/index.php?1843307921
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115. Bibliotekoje veiks jaunimo info taškas / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 2018, 

gruod. 7, p. 8. 

 

116. 114. Stanaitienė J. Jurbarkiečių pėdsakai karinėje spaudoje // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala / Publikuota 2018-12-05. 

Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Girdžių skyriuje veikė spaudinių paroda „Lie-

tuvos kariuomenei 100“. Šią parodą surengė girdžiškis istorikas Vytautas Lekutis, nuolat 

bendradarbiaujantis su bibliotekininke Vilija Stoškiene. 

 

117. Kalbos draugijos Jurbarko skyriui – jau 20 metų / „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2018, gruod. 14, p. 4. 

Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus nariai, susirinkę į Jurbarko r. savivaldybės vie-

šosios bibliotekos mažąją salę, paminėjo 20-ies metų nuo įsikūrimo jubiliejų. Į draugiją pri-

imta keletas naujų narių, tame tarpe ir bibliotekos direktorė R. Kalinauskienė.  

 

118. Užmiršusiems // Šviesa.- 2018, gruod. 15, p. 1. 

Apie akciją „Kur jūs, bibliotekos knygos“, kuri Viešojoje bibliotekoje vyks iki gruodžio 31 

d.  

 

119. Į biblioteką – jaukių kalėdinių dovanėlių / „Šviesa“ inform. // 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos. Publikuota 2018-12-15 

Gruodžio 14 d. į Kalėdinę mugę kvietė Jurbarko viešoji biblioteka – dovanų įsigyti ir šiupi-

niu pasivaišinti. 

 

120. Skaitomiausios rajono bibliotekos knygos / Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos inf. // 

Mūsų laikas.- 2018, gruod. 21, p. 10. 

 

121. Juškaitienė L. Į biblioteką – apsipirkti ir su grožio bei verslo naujienomis susipažinti // 

Mūsų laikas.- 2018, gruod. 21, p. 16. 

Apie Kalėdinė amatų mugę Viešojoje bibliotekoje, skirtą „Knygų Kalėdoms“. 

 

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

Jurbarko viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėjos  Danutės Kėžinaitienės iniciatyva 

Jurbarko ligoninės vidaus ligų skyriuje įrengta knygų lentyna, kurią bibliotekininkės papildo 

kartą per mėnesį. 

 

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

Gruodžio 27 d. Raudonės seniūnijos salėje bibliotekininkė Rima Šalnaitienė pristatys įgy-

vendinamą lauko bibliotekėlės, kuri taps pasaulinio tinklo „Little free library“ dalimi, pro-

jektą. 

 

124. Jaunimui informaciją rasti bus lengviau // Šviesa.- 2018, gruod. 29, p. 7. 

Gruodžio 5-ąją Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo atidarytas jaunimo informavimo taškas. 

 

125. Vaikams // Šviesa.- 2018, gruod. 29, p. 1. 

Jurbarko viešosios bibliotekos neformalaus vaikų ugdymo programa „Pažink ir atrask“ kvie-

čia 7-14 m. amžiaus vaikus dalyvauti užsiėmimuose. 

 

Balticum televizija „Jurbarko žinios“ 

http://www.jurbarkosviesa.lt/Priedai/Kulturos-sala%20/
http://www.jurbarkosviesa.lt/Naujienos
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126. https://www.youtube.com/watch?v=i5CXYCnnDlw // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-12-31. 

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius komentuoja naujos Viešosios 

bibliotekos direktorės paskyrimo peripetijas. 

 

127. https://www.youtube.com/watch?v=2v3B_kGD7Oc // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-12-17. 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis regioninės kultūros tarybos posėdis.  

„Knygų kalėdos“ Viešojoje bibliotekoje jurbarkiečius sukvietė į Kalėdinę šventę. 

 

128. https://www.youtube.com/watch?v=viwkAzizXCs // Jurbarko žinios. Paskelbta. 2018-

12-10.  

Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidarytas Jaunimo informavimo taškas. 

 

129. https://www.youtube.com/watch?v=mJgNzGHfYFY // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-11-19. Rajono bibliotekos džiaugiasi gavusios Kultūros pasus. 

 

130. https://www.youtube.com/watch?v=_n6PXxwHCwY // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-11-12. 

Pyragų diena Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. 

 

131. https://www.youtube.com/watch?v=rU7LTuCJx5Y // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

11-08.    

1. Antroji lapkričio savaitė bibliotekose skirta senjorams. Senjorų dienos Interneto skaityk-

loje. Intervius u vyresniąja bibliografe Rasa Miliūniene. 

2. Pyragų dienai bibliotekininkės iškepė 100 pyragų. Interviu su šios šventės sumanytoja 

Fondų organizavimo skyriaus vedėja Laima Pernerauskiene.  

 

132. https://www.youtube.com/watch?v=O7SCcNq1ae0 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

10-29.  

Viešojoje bibliotekoje pristatyta filosofo, rašytojo Arvydo Juozaičio knyga „Tėvynės tuštė-

jimo metas“. 

 

133. https://www.youtube.com/watch?v=avJGFqk5TUg // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

10-22.  

Kraštotyros konferencijoje kalbėta apie tremtį. 

 

134. https://www.youtube.com/watch?v=PQrd9O-Yhhg // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

10-08. Viešojoje bibliotekoje eksponuojama Lietuvos šimtmečiui skirta paroda iš archyvinių 

dokumentų. 

 

135. https://www.youtube.com/watch?v=OGQWNfZ-rwE // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-09-26.  

Apdovanoti geriausi vasaros skaitytojai. 

 

136. https://www.youtube.com/watch?v=AwSPFCLlWTk // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-09-13.  

Viešoji biblioteka kviečia į neformalaus vaikų švietimo programų užsiėmimus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5CXYCnnDlw
https://www.youtube.com/watch?v=2v3B_kGD7Oc
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=viwkAzizXCs
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=mJgNzGHfYFY
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=_n6PXxwHCwY
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=rU7LTuCJx5Y
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=O7SCcNq1ae0
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=avJGFqk5TUg
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=PQrd9O-Yhhg
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=OGQWNfZ-rwE
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=AwSPFCLlWTk
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
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137. https://www.youtube.com/watch?v=xwvY5OFzqHY // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-09-06. 

Jaunimo parke ketvirtą kartą švęsta naujų mokslo metų pradžia. Bibliotekininkės vedė įvai-

rias edukacijas. 

 

138. https://www.youtube.com/watch?v=kAJi3rssj9U // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

09-03.  

1. Bibliotekos parkas pasipuošė mūsų krašto iškilioms asmenybėms skirtais suoleliais. 

2. Jurbarke krašto šventėje dalyvavo filosofas Arvydas Juozaitis. 

 

139. https://www.youtube.com/watch?v=uW1YX-wH1kU // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-08-27.  

Jurbarko krašto šventės „Mus jungiantys tiltai“ dienoraštis.  

 

140.  https://www.youtube.com/watch?v=uezBJK1DX6M // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-08-23.  

1. Jurbarko rajone stovyklaujantys vaikai iš Ukrainos, Ternopolio srities lankėsi Viešojoje 

bibliotekoje. 

2. Apie Šeimų dieną bibliotekoje. 

 

141. https://www.youtube.com/watch?v=8l40EdjlpG8 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

07-23.  

Jurbarko viešojoje bibliotekoje profesorius V. Radžvila  pristatė savo knygą „Kiek kartų gali 

atgimti tauta?“. 

 

142. https://www.youtube.com/watch?v=HwVwX9lvVAY // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-08-02. 

Vydūno draugijos nariai paminėjo filosofo ir mąstytojo 150-ąsias gimimo metines Jurbarko 

viešojoje bibliotekoje. 

 

143. https://www.youtube.com/watch?v=TQgGCnta18k // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

06-26. 

Girdžių seniūnija ir biblioteka persikėlė į naujas patalpas. 

 

144. https://www.youtube.com/watch?v=uSlKs3xV4cU // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

06-14. Kraštiečiai rinkosi į tradicinį poetų susitikimą Jurbarko viešojoje bibliotekoje. 

 

145. https://www.youtube.com/watch?v=o59uh1nA_tE // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

06-05. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija siūlo merui iš pareigų atleisti viešosios biblio-

tekos direktorę Rasidą Kalinauskienę. 

 

146. https://www.youtube.com/watch?v=uZqnFc3K88E // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

06-01. 

Jurbarko bibliotekoje pristatyta organų donorystė. 

 

147. https://www.youtube.com/watch?v=hwjLag44rF4 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

05-31.  

Rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko poezijos šventė "Gegužės burtai". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwvY5OFzqHY
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=kAJi3rssj9U
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=uW1YX-wH1kU
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=uezBJK1DX6M
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=8l40EdjlpG8
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=HwVwX9lvVAY
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=TQgGCnta18k
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=uSlKs3xV4cU
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=o59uh1nA_tE
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=uZqnFc3K88E
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
https://www.youtube.com/watch?v=hwjLag44rF4
https://www.youtube.com/channel/UCe5870i7QsXBEen12qVh67w
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148. https://www.youtube.com/watch?v=Pn1NlVhEycI // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

05-17. 

Viešojoje bibliotekoje svečiavosi vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir aktorius Giedrius Arba-

čiauskas. 

 

149. https://www.youtube.com/watch?v=43FQfigYU1E // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

04-26. 

Geriausia metų bibliotekininke išrinkta Veliuonos filialui vadovaujanti Violeta Šoblinskaitė 

– Aleksa. 

 

150. https://www.youtube.com/watch?v=krI-j7umTG0 // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

04-13. Žurnalistas ir režisierius Rimas Bružas Jurbarko viešojoje bibliotekoje pristatė savo 

naujausią dokumentinį filmą „Iki pabaigos ir dar šiek tiek“. R. Bružas tapo bibliotekos glo-

bėju. 

 

151. https://www.youtube.com/watch?v=j4OKWFGvrT4 // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-03-26. 

Jurbarke viešėjo ambasadorius Vygaudas Ušackas. Susitikimas vyko Jurbarko viešojoje bib-

liotekoje. 

 

152. https://www.youtube.com/watch?v=Nh14OG3tWYA // Jurbarko žinios. Paskelbta 

2018-03-05.  

Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo rašomas vienuoliktasis Nacionalinis diktantas. 

 

153. https://www.youtube.com/watch?v=c3O4JQfmGtk // Jurbarko žinios. Paskelbta 2018-

02-04. 

Viešoji biblioteka turi naują direktorę. Nurungusi dar du konkurentus konkursą laimėjo Ra-

sida Kalinauskienė. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė direktorė Rasida Kalinauskienė, tel. 8 447 72519, el. p. direktorius@jurbarko-rvb.lt 
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