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BENDROJI DALIS 

 

Naujų projektų, veiklų ir iššūkių buvo kupini 2020 metai Jurbarko rajono savivaldybės vie-

šojoje bibliotekoje. Dėl Covid-19 pandemijos metu skelbtų karantinų teko atsisakyti dalies renginių, 

tačiau bibliotekos veikla nesustojo. Ši situacija paskatino ieškoti naujų darbo formų, mokytis, tobu-

lėti. Buvo įgyvendinami įvairūs projektai, vyko renginiai, mokymai. Nesant galimybės susitikti gy-

vai, renginiai vyko nuotoliniu būdu. Bibliotekos skaitytojai turėjo galimybę stebėti virtualius susiti-

kimus su įdomiais žmonėmis – rašytojais, aktoriais, žurnalistais; tiesioginėse transliacijose buvo 

kalbinami įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys kraštiečiai.  

2020 m. rajono bibliotekose įvyko 1 180 renginių. 

 

I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

 

Bibliotekų skaičius 

Iš viso – 25: 

 Viešoji biblioteka – 1 

 miestų filialų – 1 (Smalininkų m.) 

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

(Skirsnemunės fil., Seredžiaus fil.) 

Nestacionarinis aptarnavimas 

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

niai pasiektų ir atokiausių kaimų, ir vienkiemių gyventojus. Bibliotekos talkininkų kasmet mažėja – 

2019 m. jų buvo 224, 2020 m. – 203.  

Tęsiasi 2019 m. startavęs projektas „Ratuota biblioteka“, kurį Vadžgirio filialo vyresnioji 

bibliotekininkė Erika Žievienė teikė vietos veiklos grupei „Nemunas“. Jis skirtas atokių gyvenvie-

čių, kuriose nėra bibliotekų – Paskynų, Pavidaujo, Rutkiškių, Vertimų – kultūrinės atskirties maži-

nimui. Šių kaimų skaitytojams specialiai pritaikytu autobusu buvo vežamos knygos ir periodiniai 

leidiniai. Ir ne tik – gyventojai galėjo dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuos vedė biblio-

tekininkė arba samdyti moderatoriai. Žmonės džiaugiasi galimybe pasirinkti knygų, dalyvauti įvai-

riose edukacijose ir susitikti su kartais senokai matytais kaimynais. 2020 m. buvo 21 išvyka.  

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 

 

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

ji bibliotekėlė 2020 m. naujų knygų gavo tris kartus – 195 leidinius (186 pavadinimai), 1 iš jų – 

Brailio raštu. Dauguma knygų – grožinė literatūra, 23 žurnalai. Šiais metais pirmą kartą gautas įgar-

sintas žurnalas „Metai“, iškart radęs savo skaitytoją. 

 LAB Kauno filialui knygų grąžinta du kartus – 181 leidinys (107 pavadinimai). Iš jų 

Brailio raštu – 4 dviejų pavadinimų knygos. 

 LAB Kauno filialo Jurbarko paslaugų punkte 2020 m. buvo 13 skaitytojų, kurie apsi-

lankė 63 kartus (2019 m. – 74). Didžiausias lankytojų srautas buvo rugpjūčio mėnesį. Daugėja skai-

tytojų, neturinčių neįgalumo pažymėjimo, bet dėl įvairių priežasčių negalinčių skaityti. Jie gali užsi-

registruoti LAB, pristatę nustatytos formos gydytojo rekomendaciją skaityti garsines knygas. Dabar 

tokių skaitytojų Jurbarko paslaugų punkte yra pusė. LAB ateitis – aptarnauti bet kokių skaitymo 

sutrikimų turinčius žmones – ne tik dėl akių ligų, bet ir dėl kitokių negalių, taip pat ir laikinų, pvz., 

dėl patirtų traumų. 
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 Knygas Brailio raštu skaito tik viena skaitytoja. Ji skaito ir virtualioje LAB biblioteko-

je ELVIS. 2020 m. dėl skaitytojų amžiaus, negalių ir karantino daugumai skaitytojų knygas į namus 

nešė socialiniai darbuotojai, šeimos nariai ar kaimynai.  

 LAB punkto skaitytojams per metus buvo išduotos 889 knygos (2019 m. – 910), iš jų 

884 garsinės ir 5 – Brailio raštu. Didžiausią paklausą turi grožinė literatūra – išduota 691 knyga.  

 LAB bibliotekėlės skaitytojams 2020 m. pirmą kartą buvo pasiūlyta dalyvauti vasaros 

„Skaitymo iššūkyje“. Dalyvavo 5 skaitytojai, kurie iššūkį įveikė po du ar net po tris kartus – per-

skaitytos 65 knygos. 

 Rugsėjo 16 d. bibliotekoje vyko kasmetinis  LASS Jurbarko skyriaus ataskaitinis susi-

rinkimas, kurį organizuoti jau ne vienerius metus padeda vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Korsakai-

tė.   

 Spalio 15 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Baltosios lazdelės dienos akcija 

„TAIP mano raštui mano mieste“. Tylios akcijos idėja – neregys sėdi viešoje vietoje, kurioje su juo 

gali pabendrauti bet kuris praeivis, ir skaito knygą Brailio raštu. Akcijos dalyvį Valentiną Čyžą kal-

bino ne tik į biblioteką užsukę skaitytojai, bet ir dviejų Jurbarko miesto ir rajono laikraščių kores-

pondentai.   

  
 Lentelė Nr. 1  

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

1.1 Iš jų perregistruoti( skaitė ir pernai) 8 

1.2 Naujai užregistruoti (šiais metais) 5 

1.3 Skaitytojai namudininkai (knygos į namus) 8 

1.4 Suteikta paslaugų (kiek kartų nunešta knygų) skaičius 32 

1.5 Skaito Brailio raštu 1 

1.6 Moka Brailio raštą 3 

1.7 Skaito garsines knygas 13 

1.8 Skaito garsinius žurnalus 7 

2.  Apsilankymų iš viso 63 

3. Dokumentų (knygų) išdavimas iš viso: 889 

3.1 Brailio 5 

3.2 Garsinių CD 884 

3.3 Garsinių žurnalų CD 111 

3.6 Išduota pavadinimais iš viso 860 

3.7 Garsinių knygų pavadinimų 856 

3.8 Brailio knygų pavadinimų 4 

4. LASS narių skaičius filiale 31 

 

Rajono bibliotekos 2020 m. aptarnavo 107 neįgaliuosius ir 971 70 metų ir vyresnius 

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 patvirtinta direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

2-23. 

Administracija: direktorius, vyriausiasis metodininkas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris 

(1,5 etato), pastato administratorius.  

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

– 1 etatas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius. 

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

Fondų organizavimo skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai – 2 etatai. 
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Ūkio skyrius: ūkio skyriaus vedėjas, vairuotojas, darbininkas – 0,5 etato, kiemsargis, valy-

tojai – 3 etatai. 

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

Kaimo filialai (23): vyresn. bibliotekininkai – 17,5 etato, 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 2020 metais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai biblio-

tekai iš valstybės biudžeto skyrė 25 035 eurus naujiems dokumentams įsigyti, o iš valstybės vardu 

pasiskolintų lėšų – dar 18 457 eurus. Jurbarko rajono savivaldybė periodinių leidinių įsigijimui sky-

rė 16 000 eurų bei 1 000 eurų knygoms. 

Iš viso bibliotekos fonduose 2021 m. sausio 1 d. yra 210 427 fiz. vnt. 52 148 pav. dokumentų, iš jų 

inventorinti dokumentai sudaro 78,8 %. Pagal dokumentų rūšis fondą sudaro (fiz. vnt.): knygos ir 

serialiniai leidiniai – 209 065,  garsiniai – regimieji – 803 , natos – 117 , kiti skaitmeniniai doku-

mentai fizinėse laikmenose – 82, duomenų bazės fizinėse laikmenose – 2; kartografiniai– 21, vaiz-

diniai – 6, rankraščiai – 331. Didžiausią fondo dalį sudaro dokumentai lietuvių kalba t. y. 2 102 386  

fiz. vnt. (96,2 %), anglų – 1 239 (0,6 %), rusų – 5 645 (2,7 %), vokiečių – 863 (0,4 %), kitomis – 

294 (0,1 %).  

2020 metais buvo atliktas Vadžgirio filialo dokumentų fondo patikrinimas. 
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                                                                         Diagrama Nr.1 

 

 

Fondo būklė 

 
     Lentelė Nr. 2 

Fondas Fondo dy-
dis 2020 m. 
pradžioje 
(fiz. vnt.) 

Gauta 2020 
m.  

(fiz. vnt.) 

Gauta 
pav. 

Nurašyta 
2020 m. 
(fiz. vnt.) 

Nurašyta 
pav. 

Fondo 
dydis 2021 
m. pra-
džioje (fiz. 
vnt.) 

Pava-
dinimai 

Skirtu-
mas 
(fiz. vnt.) 

Viešoji biblio-
teka 

59641 3258 2027 3067 1073 59832 42862 +191 

Smalininkų m.  13861 690 262 3605 2926 10946 6660 -2915 
Kaimo filialai 138602 13150 1145 12103 618 139649 19415 +1047 

Iš viso: 212104 17098 2136 18775 954 210427 52148 -1677 

 

Fonde yra grožinės ir šakinės literatūros 

 
Lentelė Nr.3 

Fondas Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

2019 m. 2020 m.  2019 m. 2020 m. 

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

Viešoji biblioteka 26888 45,1 26559 44,4 32753 54,9 33273 55,6 

Smalininkų m.  7731 55,8 5621 51,4 6130 44,2 5325 48,6 

Kaimo filialai 92182 66,5 91204 65,3 46420 33,5 48445 34,7 

Iš viso : 126801 59,8 123384 58,6 85303 40,2 87043 41,4 

 

Grožinės ir šakinės literatūros santykis išliko stabilus, didžiąją dalį fondo, t. y. 58,6 % sudaro groži-

nė literatūra. 

 

Fonde yra periodinių leidinių 

                                                                                                                                 Lentelė Nr.4 

Fondas 2019 m. 2020 m. 

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

28,4

5,2

66,4

JVB fondų dydis (%)

Viešoji biblioteka

Smalininkų m. filialas

Kaimo filialai



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 7 

Viešoji biblioteka 10854 18,2 10975 18,3 

Smalininkų m.  1650 11,9 1833 16,75 

Kaimo filialai 24245 17,5 27633 19,8 

Iš viso: 36779 17,3 40441 19,2 

 

Periodinių leidinių fondas padidėjo ir 2020 metų pradžioje sudaro 19,2 % viso fondo sudėties. 

Aprūpinimas dokumentais 

 

1 rajono gyventojui tenka vidutiniškai 7,5 fiz. vnt. dokumentų 
                                                                                                                                   Lentelė Nr. 5 

Fondas 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  5,6 4,8 

Smalininkų m.  11,2 8,8 

Kaimo filialai 9,7 9,8 

Iš viso: 8,1 7,5 

 

1 gyventojui tenka vidutiniškai  0,61 fiz. vnt. naujų dokumentų 

 
                                                                                                                                     Lentelė Nr. 6 

Fondas 2019 m. 2020 m. 
Viešoji biblioteka  0,28 0,26 

Smalininkų m.  0,45 0,55 

Kaimo filialai 0,77 0,93 

Iš viso: 0,55 0,61 

 

1 vartotojui tenka 36,5 fiz. vnt. fonde esančių dokumentų. 

 
                                                                                                                                    Lentelė Nr. 7 

Fondas 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  25,8 27,8 

Smalininkų m.  42,8 37,9 

Kaimo filialai 38,6 42,0 

Iš viso: 34 36,5 

 
1 vartotojui tenka  2,97 fiz. vnt. naujų dokumentų 

 
                                                                                                                                    Lentelė Nr. 8 

Fondas 2019 m. 2020 m. 

Viešoji biblioteka  1,29 1,52 

Smalininkų m.  1,7 2,39 

Kaimo filialai 3,06 3,96 

Iš viso: 2,33 2,97 

Dokumentų gautis 

 

Iš viso biblioteka 2020 metais gavo 17 098 fiz. vnt. 3 503 pavadinimų dokumentų (naujų  – 2 136). 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo 548 fiz. vnt. (2019 m. – 478 fiz. vnt.) 
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                                                                                                                                  Diagrama Nr. 2 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nau-

jiems dokumentams įsigyti 2020 m. skyrė 25 035 eurus, t. y. 2 972 eurais daugiau negu 2019 m. 

(2019 m. – 22 063 eurų). Už šias lėšas buvo nupirkti 2 796 fiz. vnt. (1 060 pav.) dokumentų. Vidu-

tinė vienos knygos kaina 8 eurai 95 ct.  

Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-608 „Dėl 

valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms doku-

mentams įsigyti, paskirstymo“  įgyvendinimo Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams buvo 

skirta 18 457 eurai. Už šias lėšas buvo nupirkti 2 074 fiz. vnt. 586 pav. knygų. Didžioji dalis, t. y. 

82,2 %, skirta papildyti bibliotekos filialų fondus. 

Knygos buvo perkamos naudojantis Centrine viešųjų pirkimų  informacine sistema – CVP IS, ap-

klausos būdu renkantis mažiausią tiekėjo pasiūlytą kainą. Bibliotekos fondai naujais dokumentais 

pildomi, remiantis kiekvieną savaitę leidžiama „Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gau-

tus Nacionalinėje bibliotekoje“, leidyklų atsiunčiamais naujų knygų sąrašais bei kitais informacijos 

šaltiniais. 

 

Pagrindiniai tiekėjai:   

■ UAB „Alma littera sprendimai“  – 1 074 fiz. vnt. (11 122,88 Eur); 

■ UAB „Patogu pirkti“ – 245 fiz. vnt. (2 223,12 Eur); 

■ UAB „Baltų lankų leidyba“ – 404 fiz. vnt. (3 669,21 Eur); 

■ UAB „Jotema“ –  239 fiz. vnt. (1 970,05 Eur); 

■ UAB „Nieko rimto“ – 273 fiz. vnt. (1 361,07 Eur); 

■ UAB „Svajonių knygos“  – 177 fiz. vnt. (1 303,98 Eur); 

■ UAB „Tyto alba“ – 519 fiz. vnt. (4 942,47 Eur); 

■ UAB „BALTO trader“ – 576 fiz. vnt. (5 875,23 Eur); 

■ VšĮ Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla – 193 fiz. vnt. (1 897,71 Eur); 

■ K. Mickevičiaus leidykla „Briedis“ – 176 fiz. vnt. (1 555,47 Eur); 

■ UAB „Vagos prekyba“ – 13 fiz. vnt. (124,56 Eur); 

■ UAB „Sofoklis“ – 186 fiz. vnt. (1 582,59 Eur); 

■ UAB „Tikra knyga“ – 70 fiz. vnt. (403,50 Eur); 

■ VšĮ „Terra Publica“ – 157 fiz. vnt. (1 143,29 Eur); 

■ UAB „Baltų lankų“ vadovėliai – 15 fiz. vnt. (180,60 Eur); 

■ UAB „Dvi tylos“ – 11 fiz. vnt. (117,72 Eur); 

■ UAB „Humanitas“ – 62 fiz. vnt. (592,69 Eur); 

■ „Homo Liber“ – 31 fiz. vnt. (179,85 Eur); 

■ VšĮ „Keliautojo žinynas“ – 5 fiz. vnt. (36,00 Eur); 
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■ UAB „Lectio divina“ – 181 fiz. vnt. (1 447,85 Eur); 

■ UAB „Liūtai ne avys“ – 19 fiz. vnt. (129,00 Eur); 

■ UAB „Leidybos studija“ – 6 fiz. vnt. (83,20 Eur); 

■ UAB „Mijalba“ – 38 fiz. vnt. (218,97 Eur); 

■ UAB „Kitos knygos“ – 81 fiz. vnt. (689,56 Eur); 

■ UAB „RAMDUVA“ – 41 fiz. vnt. (210,21 Eur). 

 

Jurbarko rajono savivaldybė knygoms įsigyti skyrė 1 000 eurų. Už šias lėšas buvo nupirktos 123 

knygos. Jurbarkiečio rašytojo Vytauto Kutkevičiaus romano „Rožė juodose garbanose“  nupirktos 

25 knygos viešajai bibliotekai ir visiems jos filialams. Taip pat knygos pirktos iš šių tiekėjų: nacio-

nalinės M. Mažvydo bibliotekos, UAB „Ramduva“, UAB „Diemedžio leidykla“, asociacijos BAS-

NET Forumas, asociacijos „Slinktys“.  

Dovanos. 2020 metais skaitytojai bibliotekai padovanojo 1 339 fiz. vnt. knygų. Per akciją ,,Knygų 
Kalėdos“ padovanota 341 fiz. vnt. knygų (viešajai bibliotekai - 70, filialams – 271). 

Iniciatyvos. Viešvilės filialas, dalyvaudamas akcijoje „Atsakingas skaitytojas“, už surinktas elekt-

ronines buitines atliekas galėjo išsirinkti pageidaujamų knygų iš leidyklos Alma littera pateikto są-

rašo ir taip savo bibliotekos fondą papildė  102 naujomis knygomis.  

Lybiškių filialas palaiko glaudžius ryšius su influencere Mamos Pelėdos užrašai, kuri šiam filialui 

padovanojo 68 naujas knygas ir yra nuolatinė šio filialo rėmėja.  

Paramos būdu ataskaitiniais metais buvo gautos 677 knygos. Jau kelinti metai iš eilės labdaros ir 

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

fondai pasipildė 450 vaikiškų knygelių už 498,96 eurų.  

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla suteikė paramą 227 knygomis už 478,90 eurų. Ši parama sutei-

kė galimybę fondus papildyti poezijos  knygomis bei serija „Lietuvių literatūros lobynas. XX a.“.  

 Lietuvos kultūros tarybos platinami leidiniai. Iš viso biblioteka gavo 107 fiz. vnt. 96 pav. doku-

mentų: knygos – 98, garsiniai ir kompiuteriniai – 7, natos – 1, tęstiniai– 1. 

 

Gauta grožinės literatūros 

 
                                                                                                                        Lentelė Nr. 9 

Fondas 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 151 893 1 212 943 + 61 + 50 

Smalininkų m. 219 151 277 206 + 58 + 55 

Kaimo filialai 4 221 869 4 741 827 + 520 -421 

Iš viso: 5 591 1 067 6 230 1 006 + 639 -61 

 

Gauta šakinės  literatūros 

 
                                                                                                                                           Lentelė Nr. 10 

Fondas 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

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

Viešoji biblioteka 1 828 795 2 046 1 084 + 218 + 289 

Smalininkų m. 331 53 413 56 +  82 + 3 

Kaimo filialai 6 770 344 8 409 318 + 1 639    -26 

Iš viso: 8 929 870 10 868 1 130 + 1 939 +260 

 

Per metus gauta prenumeruojamų periodinių leidinių 
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 Lentelė Nr. 11 
Fondas 2019 m. 2020 m. 

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

Viešoji biblioteka          546 53 662 49 

Smalininkų m.  263 15 344 16 

 Kaimo filialai        5 330 47 6 985 42 

Iš viso: 6356 63 7991 61 

 

2020 metais Jurbarko rajono savivaldybė laikraščių ir žurnalų prenumeratai skyrė 16 000 eurų. Iš 

viso buvo užsakyti 8 pav. laikraščiai ir  53 pav. žurnalai, o kaimo filialai gavo 6 pav. laikraščius ir 

41 pav. žurnalus. Visiems filialams pratęsta rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ prenume-

rata. Periodinių leidinių prenumerata buvo vykdoma per šiuos spaudos platintojus: AB „Lietuvos 

paštas“, UAB „Lietuvos rytas“ bei www.prenumerata.lt . Lapkričio ir gruodžio mėnesiams buvo 

užprenumeruota rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ el. versija.    

 

Per metus gauta periodinių leidinių 

 
                                                                                                                                       Lentelė Nr. 12 

Fondas 2019 m. 2020 m. 

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

Viešoji biblioteka          1 071 113 968 107 

Smalininkų m. 326 27 415 30 

 Kaimo filialai          6 356 97 7 867  

Iš viso: 7 753 122 9 250 117 

 

Periodiniai leidiniai sudarė 54,10 % visos 2020 metų gauties. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 

fondas  Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams skyrė 70 pav. periodinių leidinių, iš viso per 

metus buvo gauta 1 259 fiz. vnt. 

 

Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti (EUR) 

 
                                                                                                                Lentelė Nr. 13 

 2017 2018 2019 2020 

Kultūros ministerijos 
skirtos lėšos 

0,78 0,82 0,84 1,55 

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

 Iš viso: 1,38 1,45 1,45 2,16 

 

 

Dokumentų nurašymas 

 

2020 metais Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo nurašyta 18 775 fiz. vnt. dokumentų. 29,8 % visų 

nurašytų dokumentų sudaro laikraščiai ir žurnalai. 

 

2020 m. nurašyta: 

■ viešoji biblioteka – 3 067 fiz. vnt. 1 073 pav. (5,1 %); 

■ Smalininkų m. – 3 605 fiz. vnt. 2 926 pav. (32,9 %); 

http://www.prenumerata.lt/


Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 11 

■ kaimo filialai – 12 103 fiz. vnt. 618 pav. (8,7 %). 

 

Dokumentų nurašymo priežastys: 

 

■ susidėvėję ir vartotojų sugadinti – 12 374 fiz. vnt.  

■ praradę aktualumą – 6 387 fiz. vnt.  

■ dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai – 14 fiz. vnt. 

 

Rajono bibliotekų fondo apyvarta (proc.) 

 
                                                                                                                                      Lentelė Nr. 14 

Fondas Bendroji apyvarta Grožinės literatūros 
apyvarta 

Šakinės literatūros 
apyvarta 

Viešoji biblioteka 0,56 0,81 0,36 

Smalininkų miesto biblioteka 0,65 0,92 0,37 

Kaimo filialai 0,62 0,44 0,96 

Viso: 0,61 0,54 0,69 

 

Jurbarko viešosios bibliotekos atsarginis fondas 

 

2021 m. sausio 1 d. atsarginiame fonde yra 4 100 fiz. vnt. dokumentų už 1 018,41 Eur.  

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Rajono gyventojų skaičius pagal statistikos duomenis kasmet mažėjo. 2020 m. pirmą kartą 

per keletą metų padidėjo, ir gana ženkliai – nuo 26 297 2019 m. iki 28 023 – 2020 m.  

 

Rajono gyventojų skaičius (pagal mikrorajonus) 
                                                                                                             Lentelė Nr. 15 

JURBARKO SVB 2018  2019 2020 

Viešoji biblioteka 10 829 10 714 12 581 

Smalininkų m. fil. 1 285 1 234 1 246 

Kaimo fil. 14 982  14 349 14 196 

 Iš viso: 27 096 26 297 28 023 

 

Rajono gyventojų sutelkimo procentas  (pagal mikrorajonus) 
                                                                                                                           Lentelė Nr. 16 

JURBARKO SVB 2018  2019 2020 

Viešoji biblioteka 21,4 21,6 17,1 

Smalininkų m. fil. 33,3 26,3 23,2 

Kaimo fil. 27,2 27,4 23,1 

 Iš viso: 25,1 25,1 20,4 

 

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

bibliotekoje ir filialuose 

 

Daugiausia vartotojų buvo Skirsnemunės filiale – 391, mažiausiai – Kartupiuose ir Rotu-

liuose – po 75, Žindaičiuose – 87. Šešiuose filialuose lankėsi iki 100 vartotojų, šešiolikoje – nuo 

100 iki 200, viename – nuo 300 iki 400.  
                                                                                                                                             Lentelė Nr. 17 

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

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 Viešoji biblioteka 10 714 12 581 2 316 2 150 21,6 17,1 

 Smalininkų m.  1 234 1 246 324 289 26,3 23,2 

        

1. Armeniškiai 413 403 170 145 41,2 36 

2. Baltraitiškė 360 362 184 175 50,4 48,3 

3. Eržvilkas 956 940 150 200 15,7 21,3 

4. Girdžiai 1 000 1 000 136 160 13,6 16 

5. Juodaičiai 285 270 133 132 46,7 48,9 

6. Jurbarkai 750 750 114 117 15,2 15,6 

7. Kartupiai 442 425 78 85 17,6 20 

8. Klausučiai 1 031 1 020 196 192 19 18,8 

9. Lybiškiai 399 399 129 113 32,3 28,3 

10. Pašaltuonys 338 329 118 110 34,9 33,4 

11. Pauliai    248 228 98 99 39,5 43,4 

12. Pilies I 523 525 111 112 17,4 21,3 

13. Raudonė 830 813 161 199 19,4 24,5 

14. Rotuliai 570 535 97 75 17 14 

15. Seredžius 700 770 198 174 28,3 22,6 

16. Skirsnemunė 1 635 1 652 434 391 26,5 23,7 

17. Stakiai 202 198 110 97 54,5 49 

18. Šimkaičiai 398 398 145 146 36,4 36,7 

19. Tamošiai 310 300 104 108 33,5 36 

20. Vadžgirys 597 531 182 78 30,5 14,7 

21. Veliuona 780 805 283 145 34,9 18,6 

22. Viešvilė 964 932 173 194 17,9 20,8 

23. Žindaičiai    618 610 87 76 14 12,5 

 Kaimo filialuose 14 349 14 196 3 591 3 323 25 23,4 

 Rajone  26 297 28 023 6 231 5 762 23,7 20,6 

  -799 +1 726 -578 -469 -4,1 -3,1 

 

Prieinamumo koeficientas 
Vienam kaimo filialui 2018 m. teko 651 gyventojas, 2019 m. – 624, 2020 m. – 617.  

Vartotojų skaičius vienam kaimo filialui taip pat kasmet mažėja: 2018 m. – 177, 2019 – 

156, 2020 m. – 145. 
                                                                                                                                             Lentelė Nr. 18 

JURBARKO SVB Vidutinis gyventojų skaičius 

vienai bibliotekai 

Vidutinis vartotojų skaičius 

vienai bibliotekai 

2019 2020 Skirt. 2019 2020 Skirt. 

Viešoji biblioteka 10 714 12 581 +1867 2 316 2 150 -166 

Smalininkų m. fil. 1 234 1 246 +12 324 289 -35 

Kaimo fil. 624 617 -7 156 145 -11 

Iš viso: 1 051 1 121 +70 249 231 -18 

 

 

Vartotojų sudėtis 

Iš 2020 m. rajono bibliotekose užregistruotų 5 762 vartotojų  4 480 buvo suaugusieji (78 

proc.), 1 282 vaikai ir moksleiviai iki 14 metų (22 proc.).  

 

Suaugusiųjų vartotojų sudėtis  
                                                                                                                                             Lentelė Nr. 19 
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Stu

d. 
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VB 170  473  45  232  296  85  442  

Smalininkų 

miesto fil. 

27  34  5  77  32  7  38  

Kaimo fil. 491  333  162  684  398  163  335  

Iš viso: 688  840  212  993  726  255  815  

 

Apsilankymų skaičius 

2020 metais lankomumas tiek viešojoje bibliotekoje, tiek kaimo filialuose gerokai su-

mažėjo – visame rajone skaitytojai apsilankė 75 265 kartų (2019 m. – 115 772).   
                                                                                                             Lentelė Nr. 20                                                       

 

 

Bibliotekų lankomumas. Vidutinis lankomumas 
                                                                                                                 Lentelė Nr. 21 

Jurbarko SVB 2019 2020 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 17 10 -7 

Smalininkų m. fil. 18,3 20,5 -2,2 

Kaimo fil. 19,6 14,4 -5,2 

Iš viso 18,6 13,1 5,5 

 

IŠDUOTIS 

 

                      2020 m. rajono bibliotekose buvo išduota 127 466 fiz. vnt. įvairių dokumentų, ly-

ginant su 2019 m. – 44 484 fiz. vnt. mažiau. Pagrindinė mažėjimo priežastis – dėl COVID-19 pa-

ndemijos viešojoje bibliotekoje ir filialuose nuo kovo 13 d. iki balandžio 26 d. buvo sustabdytas 

knygų išdavimas, nuo balandžio 27 d. iki gegužės 10 d. ir nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 31 d. skai-

tytojams paslaugos buvo teikiamos bekontakčiu būdu. 

 
                                                                                                               Lentelė Nr. 22 

Jurbarko SVB Išduota dok. fiz. vnt. 

2019 2020 Skirtumas 

Viešojoje bibliotekoje 49 195 33 461 -15 734 

Smalininkų m. filiale 7 075 7 143 +68 

Kaimo filialuose 115 680 86 862 -28 818 

Iš viso 171 950 127 466 -44 484 

 

Išduota dokumentų į namus 
Pagrindinė bibliotekų teikiama paslauga – dokumentų išduotis į namus. Iš 127 466 fiz. vnt. 

dokumentų, kuriais naudojosi rajono bibliotekų vartotojai, 101 290 fiz. vnt. išduota į namus, t.y. 

79,5 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje – 26 907 fiz. vnt., 80,4 proc. 

JURBARKO SVB Apsilankymų skaičius 

2019 2020 Skirtumas 

Viešoji biblioteka 39 441 21 416 -18 025 

Smalininkų m. filiale 5 927 5 927 0 

Kaimo filialuose 70 404 47 922 -22 482 

Iš viso 115 772 75 265 -40 507 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 14 

 Smalininkų m. filiale – 5 848 fiz. vnt., 81,9 proc.  

 kaimo filialuose – 68 535 fiz. vnt., 78,9 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. 2020 m. 

vietoje naudota 26 176 fiz. vnt., t.y. 20,5 proc. visos išduoties. Iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje – 6 554 fiz. vnt.,  19,6 proc.  

 Smalininkų m. fil. – 1 295 fiz. vnt.,  18,1 proc. 

 kaimo filialuose – 18 327 fiz. vnt.,  21,1 proc. 

Grožinės literatūros išduotis 

Grožinės literatūros išduotis padidėjo – nuo 48,7 proc. 2019 m. iki 52,7 proc. 2020 m.                                                                                                       
                                                                                                                               Lentelė Nr. 23 

Jurbarko SVB Išduota grožinės literatūros  

2019 2020 

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

Viešojoje bibliotekoje 28 435 57,8 21 502 64,3 

Smalininkų m. filiale 4 704 66,5 5 176 72,5 

Kaimo filialuose 50 675 43,8 40 470 46,6 

Iš viso: 83 814 48,7 67 148 52,7 

 

Šakinės literatūros išduotis 
Šakinės (teminės) literatūros poreikis 2020 m. sumažėjo 5,4 proc. Didžiąją šios literatūros 

dalį sudaro periodiniai leidiniai. 
  Lentelė Nr. 24 

Jurbarko SVB Išduota šakinės literatūros 

2019 2020 

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

Viešojoje bibliotekoje 20 760 42,2 11 959 35,7 

Smalininkų m. filiale 2 371 33,5 1 967 27,5 

Kaimo filialuose 65 005 56,2 46 392 53,4 

Iš viso: 88 136 51,3 60 318 47,3 

 

 

Periodinių leidinių išduotis (bendrame išduotų dokumentų kiekyje) 

Periodiniai leidiniai sudaro didelę skaitomų dokumentų dalį, bet 2020 m. ji rajono bibliote-

kose sumažėjo 7,3 proc. Mažėjimą lėmė tai, kad skaitytojai ilgą laiką negalėjo naudotis skaityklų 

paslaugomis. 
                Lentelė Nr. 25 

Jurbarko SVB Išduota periodinių leidinių 

2019 2020 

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

Viešojoje bibliotekoje 12 786 26 6 537 19,5 

Smalininkų miesto filiale 1 973 27,9 1 285 18 

Kaimo filialuose 65 939 57 42 708 49,1 

Iš viso: 80 698 46,9 50 530 39,6 

 

 

Skaitomumas 

Vidutinis skaitomumas 2020 m. rajono bibliotekose sumažėjo 5,5 proc. 
                                                                                                                                             Lentelė Nr. 26 

Jurbarko SVB 

 

2017 2018 2019 2020 
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Viešojoje bibliotekoje 24,7 21,8 21,2 15,6 

Smalininkų m.  filiale 60,7 36,5 21,8 24,7 

Kaimo filialuose 33,1 32,3 32,2 26,1 

Iš viso: 31,5 29 27,6 22,1 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

Vartotojams rajono bibliotekose skirta 289 vietų, iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje   – 80 

 Smalininkų m. filiale    –  2;    

 kaimo  filialuose        – 207.    

 

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų vietų skaičius 
Rajono bibliotekose vartotojams įrengta 89 kompiuterizuota vieta su interneto prieiga. Iš jų 

viešosios bibliotekos vartotojams skirta 41 kompiuterizuota darbo vieta, Smalininkų m. filiale – 2, 

kaimo filialuose – 46.  

 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams  

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

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

 

Prieiga ir sąlygos 

Darbo valandos: 

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

 Smalininkų miesto filialas  - 10-18 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.) 9-17 val., 8.30-17 val., 12-17 val. 

 0,5 etato dirbančiuose (10 fil.) 9-13 val. 9.30-14 val., 11-15 val., 12-17 val.  

 jungtinę veiklą vykdančiuose filialuose (Skirsnemunės ir Seredžiaus) 8.30-17 val., 

11.30-18 val. 

 

Darbo dienos: 

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

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

 kaimo filialuose dirbama įvairiai: 

nuo pirmadienio iki penktadienio dirba 11 filialų (poilsio dienos – šeštadienis ir 

sekmadienis); 

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

madienis); 

nuo antradienio iki penktadienio dirba 4 filialai (poilsio dienos – šeštadienis, sekma-

dienis ir pirmadienis). 

 

 

Tarpbibliotekinis skolinimas šalies viduje  

    

2020 m. tarpbibliotekinio skolinimosi paklausa šalies viduje panaši kaip ir 2019 m. 2020 

m. Jurbarko viešosios bibliotekos skaitytojai užsakė 19 dokumentų, originalių – 8 (2019 m. – 15),  

kopijų – 11 (2019 – 1). Vienas originalus dokumentas buvo išsiųstas skaitytojui iš Jurbarko viešo-

sios bibliotekos. 

 

Knygų užsakymas ir rezervavimas. Knygų grąžinimo įrenginys  



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 16 

Vartotojai jau įprato naudotis bibliotekos paslaugomis virtualioje erdvėje: elektroniniame 

kataloge ieškoti leidinių, juos užsakyti ar rezervuoti, pratęsti dokumento išduoties terminą. Šiek tiek 

sumažėjo knygų rezervavimas ir užsakymas nuotoliniu būdu – 2020 m. rezervuota 891 knyga, 2019 

m. – 934 knygos (2017 m. – 658). Karantino metu pastebima kita tendencija – skaitytojai knygas 

dažnai užsako telefonu. Gali būti, kad daliai žmonių šis būdas patogesnis ar prieinamesnis. 

Daugėja leidinių, grąžintų per knygų grąžinimo įrenginį – 2020 m. taip grąžinti 1204 leidi-

niai (2019 m. – 934). Tam turėjo įtakos ir karantinas – jo metu visos knygos buvo grąžinamos per šį 

įrenginį. 

 

RENGINIAI 
                                                                                                                     Lentelė  Nr. 27 

Jurbarko SVB Renginių skaičius 

Iš viso 

Iš jų Renginių lankytojų skaičius 

Dokum. paro-

dų 

Žodinių rengi-

nių 

 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020 

Viešojoje  

bibliotekoje 

224 274 248 102 94 172 154 9 678 6 206 5 601 

Smalininkų m. 37 38 32 20 19 18 13 220 341 270 

Kaimo  

filialuose 

1 070 1 019 900  407 410 612 490 13 040 16 012 14 431 

Iš viso: 1 351 1 331 1180 529 523 802 657 22 938 22 559 20 302 

 

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KULTŪROS RENGINIŲ KRONIKA 

 

 Jurbarko gyventojams biblioteka – ne tik vieta, kur galima pasiskolinti ar vietoje pa-

skaityti reikalingą leidinį, gauti informacijos ar bibliotekininko konsultaciją. Tai vieta, kur galima 

apžiūrėti įvairių dokumentų, dailės ar kitokią parodą, susitikti su rašytojais, menininkais, žinomais 

kraštiečiais, pažiūrėti kino filmus, dalyvauti įvairiose iniciatyvose. Bibliotekoje įsikūrusioje kavinu-

kėje galima ne tik išgerti kavos ar suvalgyti pyragaitį, bet ir paskaityti naujausią periodinę spaudą, 

pažaisti stalo žaidimus. 

 

Valstybinių švenčių paminėjimai, tradicijas ir papročius puoselėjantys renginiai  

 

01-08 Paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai „Atmintis gyva, nes liudija“ 

02-10 Literatūros paroda „Vasario 16-oji“ 

02-16 Šventinis Vasario 16-osios bėgimas. Dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios biblio-

tekos komanda. 

02-25 Užgavėnės bibliotekoje. Viešosios bibliotekos darbuotojai virė šiupininę sriubą, kepė blynus 

ir vaišino persirengėlius bei savo lankytojus. 

03-10 Orientacinis žaidimas „Lengvu žingsniu už laisvą Lietuvą!“, skirtas Lietuvos nepriklausomy-

bės atkūrimo 30-mečio paminėjimui. Žaidime dalyvavo 507 mokiniai iš įvairių Jurbarko rajono 

švietimo įstaigų – nuo darželinukų iki gimnazistų. Užduotys buvo sudarytos atsižvelgiant į amžiaus 

grupes.  

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

buotojai. Buvo apdovanoti orientacino žaidimo „Lengvu žingsniu už laisvą Lietuvą!“ nugalėtojai. 

 05-07 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga bibliotekos kiemelyje įsikūrė lauko skai-

tykla.     

05-07 Jurbarko viešoji biblioteka savo skaitytojus pakvietė dalyvauti virtualioje viktorinoje, skirtoje 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.  
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06-12 Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko nuotraukų, laiškų ir prisiminimų popietė „Vienos šei-

mos tremties istorija: Povilaičiai“. Prisiminimais apie savo šeimos tremties istoriją dalinosi Rūta 

Miškinienė (Povilaitytė). Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ nariai, 

partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra Angelė. 

 07-03 Literatūros paroda „Liepos 6 diena – valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

diena“ 

08-20 Literatūros paroda „Už rankų buvo susikibę žmonės...“, skirta Baltijos kelio dienai  

09-23 Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Po genocido aukų pagerbimo Jur-

barko žydų kapinėse minėjimas vyko Jurbarko Sinagogų aikštėje. Kelias melodijas atliko Andžela 

Jagminaitė ir Laura Kairienė. Komunikacijos specialistas, žurnalistas Rytis Sabas pristatė savo kny-

gą „Gaono kodas“. 

Istorinių, dokumentinių,  meninių filmų pristatymai ir peržiūros 

02-12 Festivalio „Nepatogus kinas“ filmo „Interneto valytojai“ peržiūra 

08-21 Projektas „Kino naktis“. Viešosios bibliotekos kiemelyje buvo rodomas kino filmas „Gimti-

nė“. 

10 07-18 Kino festivalis „Nepatogus kinas“. Spalio 7-18 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankyto-

jai buvo kviečiami filmus žiūrėti nemokamai jiems patogiu laiku. 

10-20 Viešojoje bibliotekoje lankėsi kino ir medijų centro „Meno avilys“ darbuotojai. Jie Jurbarko 

mokyklų mokinius supažindino su ankstyvuoju nebyliuoju kinu „Prabylančios pasakos“ – Lotte 

Reiniger animacinių filmų programa. Filmai įgarsinti elektroninės eksperimentinės muzikos atlikėjo 

Pijaus Džiugo Meižio sukurtais garsais. Po peržiūros vyko animacijos dirbtuvės su animatore Egle 

Davidaviče. Mokiniai išgirdo atsakymus į klausimus, kaip žmogaus rega susijusi su animacija, ko-

kių yra animacijos kūrimo technikų, kiek laiko kuriamas kelių minučių animacinis filmas.  

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė ir jos renginiai 

 

04-23 Virtuali paroda „Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka: akimirkos fo-

tografijose“. 

04-23 Virtuali viktorina „Ar moki anglų kalbą?“ Viktoriną, kurioje buvo galima daly-

vauti virtualiai, parengė bibliotekos savanorė Saulė. 

04-27 Jurbarkietės Rūtos Bakšienės fotografijos darbų paroda 

 04-27 Virtuali edukacija „Pasigamink knygų skirtuką!“, kurią tiesiogiai transliavo  

Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Žievienė.  

04-28 Paskelbta, kas tapo Metų bibliotekininku – 2019 metų geriausia bibliotekininke 

pripažinta Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viešvilės filialo vyresnioji biblioteki-

ninkė Vilija Platonovienė. Virtualus sveikinimas buvo transliuojamas adresu: 

https://www.facebook.com/1612942342273717/videos/641157790064379/?__so__=channel_tab&_

_rv__=all_videos_card  

04-29 Metų bibliotekininkės apdovanojimo teikimas Viešvilės filialo vyresniajai bib-

liotekininkei Vilijai Platonovienei. Jai taip pat skirta Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblio-

tekos įsteigta nominacija „Jonvabalis“ už skaitymo skatinimą, meilės knygai ugdymą ir aktyvią 

veiklą buriant bendruomenę. 

04-30 Virtualaus vaikų piešinių konkurso „Esu saugus, nes biblioteka yra mano na-

muose“ nugalėtojų paskelbimas 

Knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, žymiais žmonėmis Viešojoje bibliotekoje 

01-17 Profesionalaus Lietuvos kario viršilos Ernesto Kuckailio knygos „Partizano žiedas“ pristaty-

mas. Tai penktoji autoriaus knyga, pasakojanti apie Lietuvos partizanų vadų susitikimą Žemaitijoje, 

https://www.facebook.com/1612942342273717/videos/641157790064379/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/1612942342273717/videos/641157790064379/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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kurio metu gimė 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta-

rybos Deklaracija. 

02-21 Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė pristatė savo knygą „Kalinio riba“. Buvo rodomas ir 

knygos autorių sukurtas trumpametražis dokumentinis filmas, kuriame išgyvenimais dalijasi žymūs 

disidentai – kardinolas Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Patackas ir kiti.  

03-04 Knygos-albumo „Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ pristatyme dalyvavo knygos autorė - Auk-

sutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Adolfo Ramanausko-Vanago duktė. Po pristatymo vyko filmo 

„Nužudytas, bet nenugalėtas“ peržiūra. Renginio metu eiles skaitė Jurbarko kultūros centro režisierė 

Danutė Samienė, dainavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus choras. 

07-04 Pirmasis projekto „Kultūros pusryčiai“ renginys – susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto profesoriumi, Europos Parlamento nariu Liudu Mažyliu.  

09-11 Vinco Kriščiūno knygos „Skiedra plaukia – laivas važiuoja“ pristatymas. Knygos autorius 

pasakojo knygos sukūrimo istoriją, prisiminimais apie gyvenimą prie Nemuno dalinosi susitikimo 

dalyviai. 

09-19 Projektas „Kultūros pusryčiai“: susitikimas su žurnalistu, televizijos laidų autoriumi, projekto 

„Kaunas – Europos kultūros sostinė“ Mito skyriaus vadovu, rašytoju Ryčiu Zemkausku. 

09-17 Knygą „Vaikai vaistažolių pasaulyje“ pristatė jos autorius – vaistininkas, žolininkas, VDU 

doktorantas, „Žolinčių akademijos“ viceprezidentas Marius Lasinskas. 

 

Renginiai, skirti kraštiečiams ir jų kūrybai 

 

06-20 Susitikimas su kraštiečiu žurnalistu, režisieriumi, dokumentinių laidų kūrėju Rimu Bružu. Jis 

pasakojo apie daktaro Jono Basanavičiaus ir jo žmonos Gabrielės Eleonoros Mol meilės istoriją. R. 

Bružas pristatė savo sukurtą dokumentinį filmą „Elė ir daktaras“, pasakojantį apie J. Basanavičiaus 

žmonos kapo paieškas Bulgarijoje, Lomo mieste. 

07-16 Kraštietės Nijolės Masiulienės pieštų mandalų parodos pristatymas Jurbarko viešojoje biblio-

tekoje. 

08-21 Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos kiemelyje vyko tradicinė Jurbarko krašto šventė, skirta 

skulptoriaus Vinco Grybo metams. Bibliotekoje buvo atidarytas pabėgimo kambarys „Nuo garbin-

gos praeities nepabėgsi“, jame visos šventės metu savo istorijos žinias pasitikrino ne viena įvairaus 

amžiaus žmonių grupė. Šventės metu buvo paminėta Jurbarko ir Krailsheimo bendradarbiavimo 20-

ies metų sukaktis ir atidaryta paroda „Krailsheimas. Istorija ir šiandiena“. Jau tampa tradiciniais 

pokalbiai su įdomiais kraštiečiais „Jurbarkiškio kodo beieškant“ – šį kartą juose dalyvavo lazerių 

fizikas daktaras Andrius Melninkaitis, lazerių fizikė daktarė Lina Grinevičiūtė, veidotyrininkas Ar-

mandas Kažarskas, virtualiu būdu – Krailsheime gyvenanti kraštietė Ligita Hofman.  

Renginio metu vyko ir „Šeimų dūzgės“ – įvairios pramogos vaikams: piešimas ant veidų, darbelių 

dirbtuvės, batutai.   

09-18 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos suaugusiųjų 

dailės studijos lankytojų tapybos darbų parodos atidarymas. 

 

Tiesioginės transliacijos 

 

04-01 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbiu su Švedijoje gyvenančia informacinių technologijų specialiste 

Daina Byčiūte prasidėjo pokalbių ciklas, kuriame dalyvaus šiuo metu užsienyje gyvenantys kraštie-

čiai – žmonės, gyvenantys įvairiose pasaulio šalyse, dirbantys skirtingus darbus. Pokalbiuose daly-

vauti kviečiami ir žiūrovai – užduoti klausimus, komentuoti. Transliacijomis savo kanalais dalijosi 

Jurbarko žiniasklaidos priemonės – laikraščiai „Šviesa“, „Mūsų laikas“, „Balticum“ televizijos 

„Jurbarko žinios“. Pokalbių moderatorius – viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėjas Lukas 

Bakšys.  
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04-03 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbis su Australijoje, Perto mieste gyvenančia Akvile Gvildyte. 

04-06 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbis su Balio saloje gyvenančiu menininku Ignu Kmita. 

04-10 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbis su Škotijoje gyvenančiu psichologu Justu Šefleriu. 

04-15 Tiesioginė transliacija Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Palaida laida apie 

kultūrą“. Pasaulinei Kultūros dienai skirtoje laidoje dalyvavo aktoriai Gytis Ivanauskas ir Arnas 

Ašmonas, moderatorius – viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėjas Lukas Bakšys. 

04-22 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbis su Belgijos mieste Antverpene gyvenančia architekte, miesto erd-

vių planavimo specialiste Simona Reičiūnaite. 

04-24 Tiesioginių transliacijų ciklas Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Kaip lai-

kosi mūsų kraštiečiai?“ Pokalbis su Kopenhagoje gyvenančiu žurnalistu Rimantu Vančiu. 

11-06 Projektas „Kultūros pusryčiai“: susitikimas su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

baleto artistu Nerijumi Juška. Susitikimas turėjo vykti gyvai, bet dėl šalyje paskelbto karantino bu-

vo perkeltas į virtualią erdvę – Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyrą. Transliacija sulau-

kė didelio žiūrovų susidomėjimo ir klausimų artistui.  

11-20 Tiesioginė pokalbio su dainininku, dainų autoriumi, muzikos prodiuseriu, knygos „Kodėl 

aš?“ autoriumi Stanislavu Stavickiu-Stano. Tai pirmasis iš keturių projekto „Pokalbiai kubu“ susiti-

kimas. Šio projekto susitikimai buvo transliuojami ne tik Jurbarko viešosios bibliotekos, bet ir Klai-

pėdos regiono bibliotekų Facebook paskyrose. Tai lėmė didelį peržiūrų skaičių – visus keturis susi-

tikimus pažiūrėjo apie 11 000 žiūrovų.  

11-27 Projektas „Pokalbiai kubu“: tiesioginė pokalbio su architektu, grupės „Antis“ lyderiu, knygos 

„Gyveno kartą bičas ir kaimynas“ autoriumi Algirdu Kaušpėdu transliacija Jurbarko viešosios bib-

liotekos ir Klaipėdos regiono bibliotekų Facebook paskyrose.  

11-04 Projektas „Pokalbiai kubu“: tiesioginė pokalbio su kino aktore, žurnaliste, knygų „Rimo Tu-

mino sodas“, „Šarūnas Bartas. Kai gyvenimas tampa kinu“ autore Gražina Baikštyte transliacija 

Jurbarko viešosios bibliotekos ir Klaipėdos regiono bibliotekų Facebook paskyrose.  

11-08 „Kas vyksta su vyrais?“: tiesioginė pokalbio su psichologu Antanu Grižu transliacija Jurbar-

ko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje. 

12-11 Projektas „Pokalbiai kubu“: tiesioginė pokalbio su televizijos laidų vedėja, žurnaliste, kulina-

rinių knygų autore Beata Nicholson transliacija Jurbarko viešosios bibliotekos ir Klaipėdos regiono 

bibliotekų Facebook paskyrose.  

12-15 Tiesioginė pokalbio apie psichinę sveikatą su psichiatru Dainiumi Pūru transliacija Jurbarko 

viešosios bibliotekos Facebook paskyroje. 

 

 

Kiti renginiai 

 

01-14 Jurbarko viešojoje bibliotekoje prasidėjo žaidimo „Auksinis protas“ 2020 metų pavasario 

sezonas. Įvyko penki turai, vėliau prasidėjo karantinas – sezono nugalėtojai paskelbti nebuvo.  

02-10 Marijampolietės Kristinos Venslauskienės rankų darbo lėlių parodos pristatymas. Parodos 

autorė pasakojo, kokia technika kuria, iš kur semiasi idėjų, atsakė į klausimus. Tai išskirtinio grožio 

kūriniai – kiekviena lėlė savita, skirtingo charakterio, kelianti įvairias emocijas. 

03-06 Rajoninė mokinių dailės olimpiada 2020 „Raudonoji knyga“. Paskelbti olimpiados nugalėto-

jai. 

03-07 Nacionalinė viktorina. Dalyviai per dvi valandas atsakė į 240 klausimų apie Lietuvos kultūrą, 

istoriją, tradicijas, kūrybą, sportą, geografiją ir t.t. Viktorinos nugalėtojai Jurbarke buvo paskelbti 

kovo 10 d. 
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04-12 Jurbarko viešosios bibliotekos savanoriai Arnas ir Saulė pakvietė bibliotekos skaitytojus da-

lyvauti virtualioje viktorinoje „Velykos“. 

05-08 Europos egzamine, kurį organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, dalyvavo 17 

žmonių.  

05-19 Jurbarko viešosios bibliotekos savanoriai Arnas ir Saulė pakvietė bibliotekos skaitytojus da-

lyvauti virtualioje viktorinoje „Knygos, kurios virto filmais“.  

08-09 Jurbarko viešoji biblioteka organizavo pėsčiųjų žygį „Nemuno lankomis“. Žygeivius vedė ir 

apie įdomias vietas pasakojo gidas Ričardas Vainikonis. 

10-12 Nors Jurbarko viešojoje bibliotekoje galima nemokamai žiūrėti festivalio „Nepatogus kinas“ 

filmus, organizatoriai vienam žiūrovui suteikė galimybę žiūrėti filmus neišeinant iš namų. Reikėjo 

atsakyti į klausimą, kokių festivalio filmų kilmės šalis yra Lietuva. Iš teisingai atsakiusiųjų burtų 

keliu išrinktas žiūrovas gavo „Festivalio pasą“ ir filmus galėjo žiūrėti namie.  

 

Parodos 

 

01-03 Literatūros paroda „Žodi, kaip tave rašyti“, skirta poetės, eseistės, vertėjos Aldonos Puišytės 

90-mečiui 

01-08 Pažintinė paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Prūsijos į Lietuvą“. Parodoje buvo eksponuo-

jami ne tik dokumentai, bet ir vaizdo bei garso įrašai – išgyvenusių žmonių liudijimai. Parodos ren-

gėjas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras. 

01-10 Kaunietės tautodalininkės Laimutės Juškevičiūtės-Jonaitienės tapybos darbų paroda „Vaizdų 

mozaika“ 

01-17 Literatūros paroda „Antanas Baranauskas – poetas, kalbininkas, vyskupas“, skirta A. Bara-

nausko 185 gimimo metinėms 

01-23 Literatūros paroda „Mes prisimename“, skirta Tarptautinei holokausto aukų atminimo dienai 

ir Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams 

02-05 Literatūros paroda „Rašytojas, dailininkas Romualdas Lankauskas 1932-2020“ 

02-06 Literatūros paroda „UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje“ 

02-10 Kristinos Venslauskienės rankų darbo lėlių paroda 

02-13 Literatūros paroda „Savo misiją mes atlikome...“, skirta poetui Algimanto Baltakio 90-mečiui 

02-14 Jurbarkietės Rasos Povylaitienės fotografijų paroda „Sustojusios akimirkos“ 

02-17 Literatūros paroda „Poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas Kęstutis Navakas 1964-02-

24 – 2020-02-16“  

02-24 Kaukių paroda „Užgavėnės!“ 

03-05 Mokinių koliažų paroda „Aš laisvės vaikas“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečiui 

03-06 Jurbarko rajono mokinių dailės olimpiados 2020 „Raudonoji knyga“ darbų paroda 

04-28 Literatūros paroda „Ant tavo rankų supasi gerumas“, skirta Motinos dienai 

05-06 Literatūros paroda „Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“ 

05-08 Literatūros paroda „Besiblaškantis daugialypis“, skirta rašytojo Eugenijaus Ignatavičiaus 85-

mečiui 

05-11 Literatūros paroda „Poetei, prozininkei, eseistei, dramaturgei, literatūros kritikei Renatai Še-

relytei – 50“ 

05-12 Paroda „Šventasis Popiežius“, skirta Šventojo Jono Pauliaus II-ojo 100-osioms gimimo meti-

nėms. Medžiagą parodai surinko Jurbarko rajono Girdžių parapijos bažnyčios vargonininkė Irena 

Jasiulytė. 

06-05 Literatūros paroda „Mylimiausi tėčiai, sveikiname su Tėvo diena!“ 

06-08 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Joano Mi-

ro pasaulis mano akimis“ 
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06-08 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių abstraktaus ekspresio-

nizmo darbų paroda „...tas jausmas!..“ 

06-09 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių mažosios plastikos darbų 

paroda „Lietuvių liaudies šventųjų interpretacijos XXI amžiaus kontekste“ 

06-15 Literatūros paroda „Liudvikas Zamenhofas ir Lietuva“. Parodą surengti padėjo Lietuvos es-

perantininkų sąjunga. 

07-14 Fotografės Ramunės Kerdokaitės-Vlasenkienės darbų paroda „Sakartvelas vynuogės kekėje“ 

07-16 Nijolės Masiulienės darbų paroda „Gyvenimo spalvos Nijolės mandalose“ 

07-30 Literatūros paroda „Prancūzų rašytojui Gi de Mopasanui – 170“ 

08-11 Literatūros paroda „Rugpjūčio 11-oji – Tarptautinė jaunimo diena“ 

08-11 Literatūros paroda „Minties sparnais vis grįžtu ten, iš kur atėjusi...“, skirta literatės, gidės Bi-

rutės Beniušienės 90-mečiui 

08-24 Fotografijų paroda „Krailsheimas. Istorija ir šiandiena“, skirta Jurbarko ir Krailsheimo (Vo-

kietija) miestų 20-ies metų draugystės sukakčiai paminėti 

09-07 Literatūros paroda „Spindėjo beržas tolumoj...“, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-mečiui 

09-18 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos suaugusiųjų dailės studijos lankytojų tapybos 

darbų paroda 

10-13 Rūtos Vasiliauskienės piešinių paroda „Saulės kelias“ 

10-19 Arnoldo Ivanausko tapybos darbų paroda „Neišsipildžiusi vaikystės svajonė“ 

10-23 Parodą „Markas Maruličius (Marko Marulič) – Europos humanistas“ parengė Zagrebo uni-

versitetinė ir nacionalinė biblioteka, bendradarbiaudama su Kroatijos Respublikos ambasada Lietu-

vos Respublikoje. 

11-05 Personalinė tautodailininko Petro Balsio darbų paroda, vėliau perkelta į virtualią erdvę 

11-30 Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Kultūrų 

mozaika. Meksikos mirties kaukės“ 

12-21 Virtuali fotografijų paroda „Jurbarko istorija spalvotai“. Spalvindamas archyvines nuotraukas 

„Istorijos perimetrų“ laidoms, žurnalistas, kraštietis Rimas Bružas nutarė visiems padovanoti ypa-

tingą dovaną – pasivaikščiojimą spalvotais Jurbarko istorijos puslapiais. 

 

Jurbarko viešosios bibliotekos svečiai, edukacinės darbuotojų kelionės 

01 19-21 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėjas Lukas 

Bakšys dalyvavo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotame pažintiniame vizite į ES 

institucijas Briuselyje.  

02-20 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai lankėsi Vilniaus 

knygų mugėje. Bibliotekininkai susipažino su leidyklų naujienomis, dalyvavo knygų pristatymuose, 

susitikimuose su autoriais ir kituose renginiuose. Jurbarko viešoji biblioteka kartu su Jurbarko rajo-

no kultūros centrais Vilniaus knygų mugės stende pristatė Jurbarko miesto ir rajono kultūrinę įvai-

rovę, kvietė mugės lankytojus pasisvečiuoti Jurbarko krašte ir dalyvauti čia organizuojamuose ren-

giniuose. 

02-21 Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko diskusija Europos Komisijos Aplinkos generalinio di-

rektorato iniciatyvos „Citizen V“ biologinės įvairovės ir jos išsaugojimo tema. Diskusijoje, kurią 

moderavo jurbarkietė, Europos Komisijos generalinio direktorato darbuotoja Rūta Bakanaitė, daly-

vavo jaunimo atstovai iš viso Jurbarko rajono. Renginio dalyviai kūrė projektus ir generavo idėjas, 

kaip galima prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, taršos mažinimo bei kitų problemų 

sprendimo. Atliktas darbas perduotas į Europos Komisijos Aplinkos generalinį direktoratą.  

09 04-05 Tradicinis Žemaitijos regiono bibliotekininkų susitikimas „Bibliotekų spiečius 2020“. 

Kasmet vis kitos regiono bibliotekos organizuojamas susitikimas 2020 m. vyko Jurbarko rajono 

Raudonės miestelio pilyje.  Dešimt komandų iš vakarų Lietuvos, Vilniaus rajono savivaldybės cent-

rinės  bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos savivaldybių vie-

šųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos kultūros tarybos atstovai 
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dalijosi patirtimi ir įžvalgomis diskusijoje „Bibliotekininkų vaidmuo regione – kas yra biblioteka 

šiandien?“ Kiekviena biblioteka pristatė įdomiausias savo vykdomas veiklas, dalijosi gerąja patirti-

mi.  

Rengiant kultūrinę programą, prisidėjo viso Jurbarko rajono kultūros darbuotojai: Jurbarko, Veliuo-

nos, Mažosios Lietuvos krašto kultūros centrų, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus, Ve-

liuonos krašto istorijos muziejaus darbuotojai ir kolektyvai, Panemunių regioninio parko darbuoto-

jai. Vakare susitikimo dalyviai stebėjo muzikos grupės „Ūkanose“ koncertą, ugnies šou, drąsiausieji 

galėjo išbandyti vaikščiojimą anglimis ir stiklo šukėmis.    

09-28 Jurbarko rajono Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokinių viešnagė 

Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Svečiai susipažino su bibliotekos kolektyvu, jų darbu, bibliotekos 

teikiamomis paslaugomis. Mokinini pasiskirstė į tris komandas ir apsilankė istoriniame Kazimiero 

Ambrozaičio pabėgimo kambaryje. Čia jiems teko įveikti nemažai su istorija susijusių užduočių, 

atsakyti į klausimus. Patyrus daug smagių emocijų, visiems iš kambario pavyko sėkmingai išeiti. 

Bibliotekos darbuotojų dalyvavimas akcijose, iniciatyvose 

02-28 Jurbarko viešojoje bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. 

03-23 Jurbarko savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai pradėjo siūti apsaugines veido kaukes, ku-

rias dovanojo Jurbarko gydymo įstaigoms ir tiems, kam jų trūko. Audinius kaukėms siūti dovanojo 

bibliotekininkės, jų draugai, pažįstami, skaitytojai, vėliau paramos sulaukta ir iš vietinių verslinin-

kų. Bibliotekininkės medikams vežė ir maisto lauknešėlius.  

03-25 Jurbarko viešoji biblioteka pakvietė savo skaitytojus registruotis ir laikyti ekonomikos egza-

miną, o nuotraukomis, kuriose matytųsi, kaip laikomas egzaminas, dalintis bibliotekos Facebook 

paskyroje. Dešimt burtų keliu atrinktų egzaminų dalyvių apdovanoti bibliotekininkių siūtomis veido 

kaukėmis. 

03-30 Jurbarko viešoji biblioteka įsijungė į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  

paskelbtą akciją ir 3D spausdintuvu pradėjo spausdinti rėmelius (laikiklius) apsauginiams veido 

skydeliams. Rėmeliai komplektuojami su skydeliais, gautais iš Nacionalinės bibliotekos ir  dovano-

jami medikams. Pirmieji skydeliai Jurbarko ligoninę pasiekė balandžio 8 d.   

04-02 Jurbarko viešoji biblioteka pakvietė savo skaitytojus dalyvauti Lietuvos nacionalinės Marty-

no Mažvydo bibliotekos paskelbtame kūrybiškiausios knygų anotacijos konkurse „Pasaulis mano 

knygų lentynoje“. 

05-27 Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotojai prisidėjo prie „Maisto banko“ organizuojamos 

akcijos #KauptiMažiauDalintis! 

06-01 Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose startavo vasaros „Skaitymo 

iššūkis“. Kiekvieną vasaros savaitę buvo galima laimėti bibliotekoje įsikūrusios kavinės Happy Ca-

fe įsteigtą prizą – valandos pasivažinėjimą elektriniu paspirtuku. Prizą loterijos būdu galėjo laimėti 

kiekvienas skaitytojas, įveikęs „Skaitymo iššūkio“ knygų penketuką. Pasibaigus akcijai, kiekvienas 

skaitytojas, įveikęs „Skaitymo iššūkį“, buvo apdovanotas diplomu ir kavinės Happy Cafe įsteigtu 

prizu – puodeliu arbatos ar kavos. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai vasaros 

„Skaitymo iššūkyje“ tarp Klaipėdos regiono bibliotekų užėmė 2-ą vietą.  

09-28 Pradėta nauja rubrika Jurbarko viešosios bibliotekos Facebook paskyroje „Labas, ką skaitai?“ 

Bibliotekos skaitytojai klausiami, kokias knygas renkasi, kokius autorius mėgsta, kokias knygas 

rekomenduotų kitiems skaitytojams ir pan. Iki metų pabaigos buvo pakalbintos keturios bibliotekos 

skaitytojos. 

10-15 Visą dieną Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir jos kieme vyko Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje organizuotas renginys. Jame dalyvavo žygio pėsčiomis aplink Lietuvą „Už švarią Lietu-

vą!“ iniciatorius Giedrius Bučas ir kiti žygeiviai. Jie renginio dalyviams pristatė žygio idėją, disku-

tavo aplinkosaugos, darnios aplinkos temomis, kiekvienas atėjęs į renginį galėjo pats pagaminti in-

kilėlį.    
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11-06 Lapkričio 6 d. Jurbarko bibliotekoje paprastai švenčiama Pyragų diena – bibliotekininkės 

kepa pyragus, kviečia skaitytojus vaišintis ir aukoti „Išsipildymo akcijai“. Dėl karantino to padaryti 

nebuvo galima, todėl biblioteka pakvietė išbandyti naujus receptus, kepti pyragus ir skanauti juos 

namuose. Tie, kas moliūgo neturėjo, galėjo jį pasiimti bibliotekos kieme.  

11-26 Jurbarko viešoji biblioteka, kaip ir kitos Lietuvos viešosios bibliotekos, kuria saugią aplinką 

ir naujas paslaugas autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turin-

tiems lankytojams. Bibliotekos duris papuošė išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka vi-

siems“.  

12-04 Paskelbta akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžia. Skaitytojai tradiciškai kviečiami dovanoti kny-

gas Jurbarko viešajai bibliotekai ir filialams. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ dova-

nojo vaikiškų knygų rinkinius Jurbarko viešajai bibliotekai ir jos filialams, mokykloms, darželiams, 

vaikų dienos centrams bei kitoms socialinėms įstaigoms.  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa „Žmogus nepakeičiamas lai-

ke“ 

 

Biblioteka atvira ir draugiška visoms amžiaus grupėms. Jurbarko rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka didelį dėmesį skiria vyresnio amžiaus skaitytojams. Vyksta įvairūs mokymai, su-

sitikimai, popietės, tiesioginių transliacijų peržiūros ir kiti renginiai, kurie skatina senjorų aktyvu-

mą, stiprina bendruomenės ir bibliotekos bendradarbiavimą, populiarina bibliotekos paslaugas, ma-

žina socialinę atskirtį. Jurbarko viešoji biblioteka 2020 m. vykdė Neformaliojo suaugusiųjų švieti-

mo ir tęstinio mokymosi programą „Žmogus nepakeičiamas laike...“ Programos tikslinė grupė – 

„Knygių“ klubas ir kiti senjorai.  

Programos dalyviai aktyviai gilino savo žinias informacinių technologijų srityje: ste-

bėjo nuotolinę transliaciją „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ (vasario 7 d.), dalyvavo tra-

dicinėje akcijoje „Senjorų dienos internete 2020“ (spalio 19-23 d.). 

„Knygių“ klubo narės ir kiti programos dalyviai dalyvavo knygų aptarimuose, kūrybi-

niuose užsiėmimuose, viktorinoje, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, kituose bib-

liotekos renginiuose. Visi mielai dalyvavo ir vasaros „Knygų iššūkyje“.  

Lapkričio 6 d. numatyta edukacija „Dekoratyvinių žvakučių gamyba“ dėl paskelbto 

karantino negalėjo įvykti, tačiau bibliotekininkės sugalvojo kitą išeitį – vyresnioji Skaitytojų sky-

riaus bibliotekininkė Virginija Petrauskienė pagamino žvakes iš natūralaus bičių vaško korio. Jos 

bekontakčiu būdu buvo perduotos visiems programos dalyviams.    

 

Senjorų klubas „Kūrybiniai atradimai“  

 

03-05 Prasidėjo naujos senjorų klubo „Kūrybiniai užsiėmimai“ veiklos. Klubo veiklo-

je dalyvauja moterys, mėgstančios gaminti įvairius rankdarbius – megzti, gaminti papuošalus, kom-

ponuoti puokštes iš sausų gėlių ir pan. Užsiėmimus vedė viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus 

vyresnioji bibliotekininkė Virginija Petrauskienė.   

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

 

2020 m. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo įgyvendinta nemažai 

projektų, kuriuos finansavo Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko rajono savivaldybė, Europos 

socialinio fondo agentūra, ES programa „Erasmus+“. Bendra projektams 2020 m. skirta suma yra  

72 862,78 Eur. 

 

Lietuvos kultūros tarybos ir Jurbarko rajono savivaldybės finansuoti projektai 
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„Jurbarkiškio kodo beieškant“ – tęstinis projektas, kurio metu vyko pokalbiai ir 

diskusijos su autoritetingais kraštiečiais, gyvenančiais kituose Lietuvos miestuose arba užsienyje. 

Didelis dėmesys skiriamas jaunimui, siekiant supažindinti su geriausiais kraštiečių pasiekimais, kar-

jeros galimybėmis. 2020 m. susitikimas su kraštiečiais buvo transliuojamas bibliotekos Facebook 

paskyroje. 

„Kultūros pusryčiai“. Šio projekto tikslas – Jurbarko rajono kultūros darbuotojų ug-

dymas kokybiškomis meninėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Vyko susitikimai su Europos Parlamen-

to nariu, profesoriumi Liudu Mažyliu, žurnalistu, televizijos laidų autoriumi, projekto „Kaunas – 

Europos kultūros sostinė“ Mito skyriaus vadovu, rašytoju Ryčiu Zemkausku, baleto šokėju Neriju-

mi Juška.  

„Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“. Projektas suteikė galimybę Eržvilko gy-

ventojams susipažinti su profesionaliais meno kūrėjais aktoriais Ligita Kondrotaite ir Gediminu 

Storpirščiu, pasiklausyti jų atliekamos literatūrinės-muzikinės kompozicijos „MaMaMe“ tradici-

niuose naktiniuose skaitymuose Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčioje. Vaikai susitiko su rašytoju Tomu 

Dirgėla. Atidaryta lauko bibliotekėlė. 

„Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke“. Projektas skirtas geriau pažinti Jurbarko žydų 

istorijos ir kultūros palikimą. Sukurtas interneto tinklalapis www.zydukultura.lt, kuriame galima 

apžiūrėti penkis žydų istoriją atspindinčius objektus, perskaityti jų aprašymus ir išgirsti istoriją. Vi-

sus objektus galima apžiūrėti realiai, jų vietą padeda rasti internetiniame puslapyje įdiegtas žemėla-

pis.  

„Nuo garbingos praeities nepabėgsi“. Įrengus tarpukario Lietuvos atmosferą pertei-

kiantį pabėgimo kambarį paminėtas Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metis bei prisiminta iškili 

Jurbarko krašto asmenybė, Steigiamojo Seimo narys Kazimieras Ambrozaitis. Gyventojai patrauk-

lia forma supažindinti su svarbiais mūsų valstybės istorijos faktais, pabėgimo kambaryje vyko isto-

rijos, gimtosios kalbos pamokos. 

„Skaitymai su šunimi“. Svarbiausias projekto tikslas – padėti vaikams gerinti skai-

tymo gebėjimus, įgauti drąsos skaityti, paskatinti pamilti knygą ir skaitymą. Projektui pasibaigus, 

jame dalyvavę vaikai skaitė žymiai geriau nei jo pradžioje, įgijo daugiau drąsos pamokose, pasitikė-

jimo savimi. 

„Bibliotekų spiečius 2020“. Tradicinis jau XIX Žemaitijos regiono bibliotekininkų 

susitikimas ir atvira diskusija „Bibliotekininkų vaidmuo regione – kas yra biblioteka šiandien?“ vy-

ko Jurbarko rajono Raudonės miestelyje. Dalyvavo dešimt komandų iš vakarų Lietuvos, Vilniaus 

rajono savivaldybės centrinė biblioteka, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lie-

tuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos kul-

tūros tarybos atstovai. Buvo diskutuojama apie besikeičiantį bibliotekų vaidmenį šių dienų visuo-

menėje, dalijamasi gerąja patirtimi, generuojamos naujos idėjos, skatinamas glaudesnis regionų bib-

liotekų bendradarbiavimas ir įsitraukimas į bendras veiklas bei projektus. 

„Pokalbiai kubu“. Projekto tikslas – susitikimai su profesionaliais kultūros ir meno 

atstovais, parašiusiais ir išleidusiais knygas: Stanislavu Stavickiu-Stano, Algirdu Kaušpėdu, Graži-

na Baikštyte, Beata Nicholson. Susitikimai vyko nuotoliniu būdu, buvo transliuojami Jurbarko rajo-

no savivaldybės viešosios bibliotekos ir partnerių – Klaipėdos regiono bibliotekų, Facebook pasky-

rose. Tai lėmė itin didelį renginių peržiūrų skaičių (apie 11 000). 

 

Jurbarko rajono savivaldybės finansuoti projektai 

 

„Geriausių 2020 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“ 

„Kino naktis“ 

„Bibliotekininkų kūrybinės dirbtuvės“ 

„Vaikų vasaros stovykla“  

http://www.zydukultura.lt/
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Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstinio ugdymo programa „Žmogus nepakeičia-

mas laike...“ 

„Sportuok ir būsi sveikas“ 

„Kūrybinės veiklos atskleidimas skaitant“ 

„Vaikų vasaros stovykla „Skaityk. Sportuok. Pažink“ 

„Jaunimo veiklos skatinimas“ 

 

Kitų šaltinių finansuoti projektai 

 

„Nematau ir nesiskiriu“ (Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras) 

„Edukacijų platforma“ (Europos socialinio fondo agentūra) 

„Žalia šviesa švaresniam gyvenimui“ (Erasmus+) 

„Ratuota biblioteka“ 

 

Vaikų neformaliojo švietimo programos 

 

„Pažink ir atrask 2“ (Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka) 

„Laiptais į kūrybą“ (Girdžių filialas) 

„Kūrybinis loftas“ (Vadžgirio filialas) 

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka projektus įgyvendina bendradarbiau-

dama su nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, vietiniais verslininkais, kitų miestų ir ap-

skričių bibliotekomis. Veiklose aktyviai dalyvauja bibliotekos skaitytojai, vietos bendruomenė. 

 

VB FILIALŲ RENGINIAI SUAUGUSIEMS SKAITYTOJAMS 

 

Kaimo filialuose ir Smalininkų miesto filiale 2020 m. vyko 601 suaugusiems skaitytojams 

skirtas renginys – 398 parodos ir 203 žodiniai renginiai.  

Daug planuotų renginių neįvyko dėl COVID-19 pandemijos metų paskelbtų karantinų, ta-

čiau bibliotekininkės stengėsi nepalikti savo skaitytojų vienų. Filialų Facebook paskyrose buvo or-

ganizuojamos virtualios parodos, dalijamasi nuorodomis, kur galima nemokamai skaityti elektroni-

nes knygas, vyko tiesioginės viešosios bibliotekos transliacijos „Pokalbiai su kraštiečiais“. Vadžgi-

rio filialas balandžio 7 d. Facebook paskyroje  transliavo popietę su psichologu tema „Šiandienos 

aplinka ir knyga“. Psichologų vaidmenį karantino metu teko prisiimti ir bibliotekininkėms – nega-

lėdami lankytis bibliotekoje, žmonės dažnai skambino savo bibliotekininkei vien norėdami pasikal-

bėti. Klausučių filialo bibliotekininkė pati ėmėsi iniciatyvos pakalbinti telefonu vienišus žmones, 

tuo labai juos nudžiugindama. 

 Filialų bibliotekininkės pirmojo karantino metu siuvo apsaugines veido kaukes, kurias 

dovanojo Jurbarko ligoninės medikams ir savo skaitytojams. 

 

Armeniškių filialas 

10-17 Bibliotekoje pristatyta Genovaitės Garolienės nėrinių paroda. Parodos autorė pasakojo apie 

savo pomėgį, o parodos atidarymo dalyviai galėjo pasigrožėti įvairiausių dydžių ir formų servetė-

lėmis, takeliais, užvalkalais, pagalvėlėms ir kitokiais nėriniais. 

 

Baltraitiškės filialas 

06-27 Edukaciniame užsiėmime, skirtame vaistininkės, žolininkės, etnobotanikės, habilituotos 

mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės metams, Lybiškių filialo bibliotekininkė Laimutė Keterienė 

pasakojo renginio dalyviams apie vaistinguosius augalus, supažindino su įvairiomis mėtų rūšimis ir 
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jų vaistinėmis savybėmis. Vyko viktorina, arbatų degustacija, buvo galima apžiūrėti vaistažolių pa-

rodą. 

 

Eržvilko filialas 

07-17 Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčioje vyko tradiciniai „Naktiniai skaitymai Eržvilke“. Literatūrinę-

muzikinę programą „MaMaMe“ atliko aktorė Ligita Kondrotaitė ir aktorius, bardas Gediminas 

Storpirštis. Poezijos vakare skambėjo M. Martinaičio, Just. Marcinkevičiaus, J. Meko kūryba. Šis 

renginys organizuotas įgyvendinant Jurbarko viešosios bibliotekos Eržvilko filialo projektą „Eržvil-

kaičio Knygnešiuko jomarkinės“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko rajono savi-

valdybė.   

     

Girdžių filialas 

02-01 Knygą „Kalinio riba“ skaitytojams pristatė jos autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukaus-

kienė. Autoriai pasakojo, kad knyga apjungia daug autentiškų Gulagą išgyvenusių žmonių istorijų. 

Buvo rodomas ir knygos autorių sukurtas trumpametražis dokumentinis filmas, kuriame savo išgy-

venimais dalijasi žymūs disidentai – kardinolas Sigitas Tamkevičius, Nijolė Sadūnaitė, Algirdas 

Patackas ir kiti. Po knygos ir filmo pristatymo autoriai diskutavo su žiūrovais, atsakė į jų klausimus. 

 

Juodaičių filialas 

06-05 Juodaičių bendruomenės namuose vyko „Sijonuotos vasaros sutiktuvės“, kurias biblioteka 

organizavo kartu su Klausučių kultūros centro Juodaičių skyriumi ir Juodaičių bendruomene. Bib-

liotekininkė Irma Stulginskienė pristatė vasaros „Skaitymo iššūkį 2020“, pakvietė visus susirinku-

sius aktyviai jame dalyvauti, taip pat pakvietė apžiūrėti bibliotekoje veikiančią Rūtos Bakšienės 

fotografijų parodą. Renginio metu buvo išrinkta žaviausia dama, pasveikinta naujagimio sulaukusi 

šeima, garbingų jubiliejų proga pagerbti bendruomenės nariai.    

 

Kartupių filialas 

06-22 Tradicinę Joninių šventę „Suspindo krištolo rasa laukų žolynai“ Kartupių filialas organizavo 

kartu su Kartupių bendruomene. Šventėje Klausučių kultūros centro mėgėjų teatras „Klampynė“ 

parodė spektaklį „Kaimynai“, buvo pasveikinti Jonai ir Janinos. Visi šventės dalyviai buvo vaiši-

nami bendruomenės nario Stanislovo Lužecko virta žuviene. 

 

Klausučių filialas 

07-30 Bibliotekoje vyko edukacija „Siuvinėti kamuoliukai“ pagal japonų „Tamire“ techniką. Šios 

technikos susirinkusias moteris mokė Klausučių gyventoja Birutė Višniauskienė, renginio dalyvės 

galėjo pasigrožėti jos siuvinėtų kamuoliukų paroda.    

 

 

Lybiškių filialas 

06-13 Tradicinė Atminimo valanda „Laiškai ant bėgių“, skirta Gedulo ir vilties dienai, kurią biblio-

teka organizavo kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriumi. 

Bibliotekininkė Laimutė Keterienė perskaitė tremtinių ir politinių kalinių iš Lybiškių krašto pavar-

des. Dainavo ir eiles skaitė Eržvilko kultūros centro kolektyvas. Lybiškių bibliotekos tinklaraštyje 

http://lybiskiu-bibliotekos-tinklarastis.mozello.lt/  buvo paskelbtos šio krašto žmonių tremties istori-

jos.  

 

Pašaltuonio filialas 

03-13 Pašaltuonio filiale vyko minėjimas „Kaip savo kryžių nešei tu knygą“, skirtas knygnešiams. 

Bibliotekininkė Liuda Neverdauskė papasakojo apie knygnešių veiklą ir žymiausius knygnešius, ant 

http://lybiskiu-bibliotekos-tinklarastis.mozello.lt/
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knygnešių kapų buvo uždegtos atminimo žvakutės. Bibliotekoje buvo galima apžiūrėti parodą „Mū-

sų krašto knygnešiai“. 

 

Pilies I filialas 

09-29 Bibliotekos kiemelyje vykusiame jaukiame renginyje „Skaitymas mus jungia“ buvo apdova-

noti vasaros ,,Skaitymo iššūkio“ dalyviai. Bibliotekininkė pasidžiaugė, kad jame dalyvavo gausus 

būrys skaitytojų, o įveiktas iššūkis buvo net 35 kartus.  

Susirinkusieji galėjo pasiklausyti romansų, kuriuos atliko Eržvilko kultūros centro vokalinis an-

samblis ,,Gintarinis medis“. Veliuonos krašto muziejininkė-edukatorė Birutė Jurkšienė pristatė at-

kurtą II-V a. baltišką moters kostiumą ir III-V a. žalvarinius papuošalus.    

 

Raudonės filialas 

03-07 Lietuvių kalbos dienai paminėti skirtame renginyje „Pakasyk sliekui pažastį“ lietuvių kalbos 

mokytoja Elena Elsbergienė pristatė improvizaciją „Kalba – gyva“. Lietuvių kalbos draugijos Jur-

barko skyriaus pirmininkė Aušra Ganusauskienė kalbėjo apie nenormatyvinę leksiką, linksmus lie-

tuviškus keiksmažodžius. Raudonės vaikų dienos centro lankytojai skaitė eilėraščius, skambėjo lie-

tuviškos dainos.  

 

Rotulių filialas 

06-19 Bibliotekoje svečiavosi žolininkė, pasakorė iš Pagramančio Birutė Narmontienė. Ji gražia 

žemaičių dūnininkų tarme sekė linksmas pasakas, sakmes iš jos tėvo S. Sirvydo knygos „Kitąsyk 

buvo žmogus“. Žolininkė pasakojo apie vaistažoles ir jų naudą, atsakė į žiūrovų klausimus. 

 

Seredžiaus filialas 

02-04 Kūrybinių dirbtuvių, kurias organizavo biblioteka, Seredžiaus moterų klubas „Avilys“ ir Se-

redžiaus vaikų dienos centras, dalyviai mokėsi gaminti Užgavėnių kaukes papje maše būdu. Ga-

mindami kaukes visi klausėsi lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojos Margaritos Baršauskienės 

pasakojimo apie Užgavėnių tradicijas.  

 

Skirsnemunės filialas 

02-18 Bibliotekoje buvo paminėta Lietuvių kalbos diena. Skambėjo poezijos eilės ir dainos – litera-

tūrinę kompoziciją „Pokalbiai su Lietuva“ Skirsnemunės gyventojams dovanojo Jurbarko Konstan-

tino Glinskio teatro aktoriai, Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos gimnazistai ir Lietuvių 

kalbos draugijos Jurbarko skyriaus nariai. 

 

Smalininkų filialas 

07-30 Jau trečią kartą į Smalininkus atkeliavo tarptautinis poezijos pavasaris, turėjęs vykti pavasarį, 

bet dėl COVID-19 pandemijos nukeltas į vasarą. Renginio vedėja pristatė svečius – poetus  Korneli-

jų Platelį, Viktorą Rudžianską, Gintautą Dabrišių, Dovilę Bagdonaitę ir aktorių, dainų atlikėją Ge-

diminą Storpirštį. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro meno vadovas Valdas Žemai-

tis ir jo mokinė Meda Kvietkutė atliko dainą, kurią skyrė svečiams ir visiems smalininkiečiams. 

Žiūrovai klausėsi poetų skaitomų eilių, G. Storpirščio atliekamų dainų, sukurtų pagal įvairių poetų 

žodžius. „Poezijos pavasaris“ jau tapo tradiciniu ir yra vienas mėgstamiausių bibliotekos organizuo-

jamų renginių.  

 

Stakių filialas 

02-05 Bibliotekoje paminėta Duonos diena. Pilies I filialo bibliotekininkė Jūratė Jucikienė papasa-

kojo apie duonos kelią, parodė, kaip patiems pasigaminti duonos raugą, o norintiems jo ir padova-

nojo. Renginio pabaigoje vyko viktorina – popietės dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias. Viktori-

nos nugalėtojas buvo apdovanotas bibliotekininkės keptos duonos kepalėliu.   
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Šimkaičių filialas 

03-07 Bibliotekininkė Jolanta Jucikaitė Šimkaičių filiale dirba 17 metų. Per šį laiką ji parengė daug 

kraštotyros darbų apie Šimkaičių miestelį, jo žmones, statinius, apylinkes. Lietuvos nepriklausomy-

bės atkūrimo dienos išvakarėse visi šie darbai buvo pristatyti miestelio bendruomenei. Jaukiame 

renginyje koncertavo vokalinis ansamblis „Inmezzo“. 

     

Tamošių filialas 

02-14 Į „Skaitytojų popietę“ susirinkusios moterys diskutavo apie perskaitytas knygas, dalijosi la-

biausiai patikusių knygų rekomendacijomis. 

 

Vadžgirio filialas 

04-17 Tiesioginė transliacija Vadžgirio bibliotekos Facebook paskyroje „Pokalbiai apie skaitymą ir 

knygas“. Bibliotekininkė Erika Žievienė kalbino aktyvią bibliotekos skaitytoją Daivą Dobilienę, 

kuri džiaugėsi gerais pokyčiais bibliotekoje. Jos žodžiais tariant, Vadžgirio biblioteka yra vieta, kur 

ne tik galima knygų pasiskolinti ar periodinius leidinius paskaityti, bet ir pabendrauti, padiskutuoti 

apie knygas ir kitomis aktualiomis temomis, dalyvauti edukacijose, kituose renginiuose. Moteris 

džiaugėsi, kad jos 76 metų mama lankė kompiuterinio raštingumo kursus ir jai puikiai sekėsi. Daiva 

pasidalino rekomendacijomis apie mėgstamiausias savo knygas. Transliacijos įrašą galima pažiūrė-

ti: 

https://www.facebook.com/VadzgirioMiestelioBiblioteka/videos/280146539663739/?__so__=chan

nel_tab&__rv__=all_videos_card  

 

Veliuonos filialas 

03-11 Veliuonos kultūros centre paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Pagal biblio-

tekininkės Violetos Šoblinskaitės sukurtą scenarijų Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mo-

kiniai atliko poetinę – muzikinę judesio kompoziciją „Laisvės ilgesį žodis nešė“. Žiūrovai taip pat  

klausėsi specialiai šiam renginiui aktorių Aleksandro Rubinovo, Daivos Škelevaitės ir Violetos Ste-

ponkutės įrašytų  Lietuvos poetų tekstų. 

09-25 Veliuonoje vyko tradicinė „Veliuonos novelė“. Renginio svečiai – rašytojai Juozas Šikšnelis, 

Diana Latvė, Daiva Molytė-Lukauskienė, Tadas Žvirinskis – skaitė savo kūrybą. Renginį dainomis 

paįvairino veliuonietis bardas Naglis Mačėnas. Oras tą rugsėjo popietę buvo puikus, todėl renginys 

dėl susirinkusiųjų saugumo vyko po atviru dangumi. 

 

Viešvilės filialas 

07-09 Bibliotekoje svečiavosi keliautojas, knygų apie keliones autorius Dainius Kinderis. Jis pasa-

kojo apie ekspedicijos „Kazio Pakšto „Dausuva“ – Belizas'15“ metu aplankytas Meksiką, Belizą ir 

Gvatemalą, atsakė į žiūrovų klausimus apie kitas keliones ir savo knygas. 

 

Žindaičių filialas 

09-17 Žindaičių bibliotekoje lankėsi vaistininkas ir žolininkas, VDU ŽŪA doktorantas, „Žolinčių 

akademijos“ viceprezidentas Marius Lasinskas. Jis pasakojo apie vaistažolių teikiamą naudą, atsakė 

į gausius susirinkusiųjų klausimus ir padovanojo bibliotekai savo naujausią knygą „Vaikai vaistažo-

lių pasaulyje“. Susitikimą surengti padėjo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos cent-

ras. 

 

Atlygintinos (atsitiktinės) paslaugos  

 

Atlygintinų  paslaugų kainos patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-211 ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. 

https://www.facebook.com/VadzgirioMiestelioBiblioteka/videos/280146539663739/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/VadzgirioMiestelioBiblioteka/videos/280146539663739/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Nr.T2-26 sprendimu. Šiais sprendimais nustatyta, kad Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bib-

liotekos ir jos filialų patalpos nemokamai gali būti suteikiamos Jurbarko rajono savivaldybės admi-

nistracijai, viešosioms, biudžetinėms įstaigoms, kurių vienas iš steigėjų ar savininkų yra valstybė ar 

savivaldybė, ir nevyriausybinėms organizacijoms, pasirašiusioms su biblioteka bendradarbiavimo 

sutartis organizuoti renginius, susijusius su bibliotekos nuostatuose apibrėžta veikla. Lėšų už patal-

pų nuomą 2020 m. surinkta mažiau nei 2019 m.  

Už patalpų nuomą per 2020 m. gauta  1577,95 Eur (2019 m. – 1767,20 Eur.) 

Už kitas paslaugas iš viso – 1869,83 Eur: 

- dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas – 266,55  Eur; 

- skaitytojų pažymėjimai –  653,50 Eur; 

- delspinigiai – 11,40  Eur; 

- TBA paslaugos – 13,55 Eur; 

- kt. paslaugos –  917,90 Eur. 

 viešojoje bibliotekoje – 1318,33 Eur;   

 filialuose – 651,50 Eur; 

 Iš viso: 1869,83 Eur.  

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas, viešieji ryšiai  

  

  Visuomenės požiūris į bibliotekas pasikeitė – tapo akivaizdu, kad tai ne tik spaudinių 

išdavimo vieta, bet ir puiki šiuolaikiška erdvė tobulėjimui, laisvalaikiui, bendravimui. Tai vieta, kur 

teikiamos šiuolaikiškos paslaugos, o darbuotojai stengiasi, kad būtų patenkinami kintantys bibliote-

kos vartotojų poreikiai. To pasiekta ne tik nuoširdžiu darbu, bet ir pastangomis viešinti teikiamas 

paslaugas. Bibliotekos viešųjų ryšių specialistas informaciją apie vykstančius renginius, projektus, 

iniciatyvas skelbia bibliotekos interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose, dalijasi su vietos ži-

niasklaida. Interneto svetainėje publikuojami viešosios bibliotekos ir filialų mėnesio darbo planai, o 

būsimų renginių anonsus skelbia rajono laikraščiai „Mūsų laikas“ ir „Šviesa“. 

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

būdai: afišos (mokyklose, miesto reklamos stenduose, Jurbarko kultūros centre), dalijamos skraju-

tės, lankstinukai. Nuolatinių skaitytojų pomėgiai gerai žinomi su jais bendraujančioms biblioteki-

ninkėms, todėl jie į renginius pakviečiami ir telefonu.   

2020 m. bibliotekos renginiai, veiklos ir iniciatyvos buvo viešinamos įvairiuose in-

formacijos sklaidos kanaluose: Jurbarko ir rajono laikraščiuose „Mūsų laikas“ ir „Šviesa“, vietinia-

me ir respublikiniuose televizijos kanaluose, žurnale „Tarp knygų“, interneto portaluose 

www.jurbarkas.lt, www.jurbarkosviesa.lt, www.mlaikas.lt, www.alkas.lt, www.voruta.lt, 

www.15min.lt . 

Tradicinėje spaudoje 2020 m. buvo paskelbti 79 straipsniai, 2 iš jų parengti bibliote-

kos darbuotojų. Elektroninėje spaudoje ir interneto portaluose paskelbta 15 straipsnių, du iš jų pa-

rengė bibliotekos darbuotojai. Apie bibliotekos veiklą parengti 35 televizijos reportažai.  

       Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.jurbarko-rvb.lt paskelbti 109 įrašai. 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai administruoja 25 Facebook profilius. 

(Publikacijų sąrašas pridedamas – priedas nr.1). 

 

IV. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA  

   

  Bibliotekos kraštotyros fondas 2020 m. pasipildė 90 naujų leidinių: 61 knyga, 17 žur-

nalų, 1 laikraščiu, 5 atvirukais, 4 kvietimais, 2 lankstinukais, 1 skrajute. Knygos kraštotyros skyriui 

užsakomos, taip pat nemažai gaunama dovanojamų.  

  Kraštotyros fondą papildė 20 kraštotyros darbų – 11 viešosios bibliotekos filialų met-

raščių, 7 viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų paruoštų originalių darbų, po vieną darbą pateikė 

http://www.jurbarkas.lt/
http://www.jurbarkosviesa.lt/
http://www.mlaikas.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.jurbarko-rvb.lt/
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Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinė mokykla ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų 

gimnazija. 

  Nuolat redaguojami ir pildomi teminiai literatūros rinkiniai. 2020 m. jie papildyti 1049 

naujais straipsniais, 5 bibliografiniais sąrašais, 17 nuotraukų. Iš interneto svetainių išspausdinti 266 

su Jurbarko kraštu susiję straipsniai.  

  Vyresnioji bibliotekininkė kraštotyrai Jūratė Korsakaitė parengė du ekskursijų maršru-

tus interneto svetainei „Krašto paveldo gidas“: „Petro Paulaičio pėdomis“ ir „Panemune – į gamtą ir 

istoriją“ bei tris kraštotyros darbus. 

 

Bibliografinis darbas 

 

2020 m. padaugėjo bibliografinių užklausų – 229 (2019 m. – 1730). Atsakyta į 217 

užklausų. Pagal pobūdį vyrauja teminės užklausos – jų buvo 138. Dauguma užklausų pateiktos at-

vykus į biblioteką, nors padaugėjo telefonu pateiktų užklausų. Atsakymų į užklausas ieškoma įvai-

riuose, dažnai keliuose, šaltiniuose: bibliotekos fonduose, kartotekoje, teminiuose straipsnių rinki-

niuose ir kt. 

Suteikta 14 konsultacijų įvairiais kraštotyros darbų rašymo klausimais.  

Parašytos 182 kortelės kartotekai – 135 kraštotyrinio pobūdžio, 14 adresinių, 21 linkė-

jimų tekstas, 12 citatų.  

Sudarytas 2021 m. kraštiečių sukakčių, istorinių datų, Lietuvos rašytojų jubiliejų, mi-

nėtinų švenčių sąrašas, papildytas ir patikslintas kraštiečių sąrašas. Sudaryti 22 nauji teminių 

straipsnių rinkiniai. 

Informacijos ir kraštotyros fondo skaitykloje 2020 m. buvo 324 lankytojai: 63 – Lie-

tuvos aklųjų bibliotekos skaitytojai, 104 skaityklos lankytojai, likusieji lankėsi įvairiuose renginiuo-

se.   

Per metus išduotas 151 leidinys, iš jų į namus – 38. Vietoje buvo skaitomos ne tik 

knygos, bet ir kraštotyros darbai bei straipsnių rinkiniai. 

 

Ryšiai su kraštiečiais 

 

 J. Korsakaitė su kraštiečiais bendrauja telefono skambučiais, elektroniniu paštu, nau-

dojasi socialiniais tinklais. Kraštiečiai buvo kviečiami į rugpjūčio mėnesį vykusią Jurbarko krašto 

šventę,  sveikinami valstybinių ir asmeninių švenčių proga. Dažniau bendraujama su A. Balašaičiu, 

J. Balšaičiu, B. Beniušiene,  A. E. Puišyte.  

 

Ryšiai su kitomis įstaigomis 

 

2020 m. daugiausiai buvo bendradarbiaujama su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjun-

gos Jurbarko skyriumi, Jurbarko krašto muziejumi, Smalininkų senosios technikos muziejumi, Lie-

tuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriumi, Jurbarko miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, 

Jurbarko laikraščiais „Mūsų laikas“ ir „Šviesa“. 

 

Filialų kraštotyros darbas  

 

 Jurbarko Viešosios bibliotekos filialų darbuotojos parengė 11 metraščių ir 4 origina-

lius darbus.  

 Filialuose buvo švenčiamos arba paminėtos tradicinės šventės – Užgavėnės, Velykos 

ir vaikų velykėlės, Joninės, rengiamos kraštiečių rankdarbių, dailės dirbinių parodos. Baltraitiškės 

filialo vyresnioji bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė parengė parodą „Kraštiečio Aleksandro 

Fromo-Gužučio dramos scenoje“, kuri nukeliavo į dar penkis filialus, vėliau visi besidomintys pa-
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rodą galėjo apžiūrėti filialo Facebook paskyroje. Eržvilko filialo vyresnioji bibliotekininkė Nijolė 

Berulienė parengė virtualią parodą „Eržvilko šv. Jurgio bažnyčiai – 165“. Girdžių filialo Facebook 

paskyroje parengtos dvi virtualios parodos: „Biblioteka ir spauda“ (parodos autorius kraštotyrinin-

kas V. Lekutis) ir „Girdžių bibliotekos istorija ir dabartis“ (autorė vyresnioji bibliotekininkė Vilija 

Stoškienė). 

 

Bibliografinis-informacinis darbas  

 

Pagrindinis informacinio darbo tikslas – teikti vartotojams inovatyvias bei tradicines 

informacines paslaugas, skatinti informacinio raštingumo plėtrą, skatinti vartotojus naudotis išma-

niosiomis technologijomis. 

Skaitytojų skyriuje vartotojams skirta 12 darbo vietų su interneto prieiga, iš jų 11 yra 

interneto skaitykloje, 1 – Skaitytojų skyriaus abonemente (skirtas informacijos paieškai elektroni-

niame bibliotekos kataloge). 

2020 m. interneto skaitykloje apsilankė 3 240 vartotojų (2019 m. – 4586). Vieša inter-

neto prieiga naudojosi 1 300 unikalūs vartotojai, įvyko 1 723 seansai (bendra trukmė – 2 073,40 

val.). Kompiuterių naudojimo koeficientas – 7,1%. 

Lankytojų apskaita nėra tiksli, nes nemažai vartotojų naudojasi bibliotekoje veikiančiu Wi-Fi bevie-

liu ryšiu savo išmaniuose įrenginiuose. Ypač jis patrauklus moksleiviams ir jaunimui. Interneto 

skaityklos lankytojai ieško informacijos, bendrauja socialiniuose tinkluose, naudojasi įvairių svetai-

nių teikiamomis paslaugomis, klausosi muzikos, žiūri filmus, mokosi. Gyventojai naudojasi e-

bankininkyste, deklaruoja pajamas, moka komunalinius bei kt. mokesčius. Bibliotekos interneto 

skaitykloje galima išsispausdinti, nusikopijuoti ar nuskenuoti dokumentus. Daugiausiai spausdinami 

lėktuvų, teatrų, koncertų, kino bilietai. Lankytojams padarytos 336 kopijos.  

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) analizinės bibliografijos 

posistemėje kuriama lokali kraštotyros straipsnių duomenų bazė. Aprašomi naujų knygų, žurnalų ir 

laikraščių kraštotyros pobūdžio straipsniai. Rajoninių laikraščių „Šviesa“ ir „Mūsų laikas“ svarbes-

nių ir išliekamąją vertę turinčių publikacijų aprašai eksportuojami į Lietuvos nacionalinį bibliotekų 

duomenų banką (NBDB). 2020 m. eksportuoti 996 įrašai.  

    

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, kraštotyriniai bei  

kartografiniai leidiniai. 2020 m. pradžioje informaciniame fonde buvo 6 262 egz. 2020 m. gauti 525 

egz. (iš jų 345 egz. kraštotyrinio pobūdžio), (2019 m. gauta – 264 egz.). Skaitykloje kaupiama 

kompiuterijos mokslo literatūra, kompaktinių diskų fondas nuolat papildomas naujais diskais. Vei-

kia Europos informacijos centro leidinių bibliotekėlė.   

Vartotojų orientavimas, mokymas ir konsultavimas  

 

Viešoji biblioteka dalyvauja ilgalaikiuose projektuose „Gyventojų skatinimas išmaniai 

naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ bei „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsa-

kinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Vartotojams visus metus vyko mokymai, kaip naudotis 

kompiuteriu, dirbti su rinkmenomis (dokumentais), dirbti su tekstų tvarkyklės programa MS Word, 

naudotis naršykle, interneto ištekliais ir kt. aktualiais klausimais. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ 

kompiuterinio raštingumo mokymai, informacija apie juos Lietuvos bibliotekose, reklama bibliote-

kų socialiniuose tinkluose, pranešimai, skelbimai spaudoje, lankstinukai bei skelbimai viešose vie-

tose pritraukė naujų interneto paslaugų vartotojų. Užimtumo tarnybos Jurbarko skyrius bendradar-
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biavo su Jurbarko viešąja biblioteka –  į kompiuterinio raštingumo kursus atsiuntė žmones, dalis iš 

jų Jurbarko viešojoje bibliotekoje lankėsi pirmą kartą. 

2020 m. vyko 9 grupių  mokymai. Iš jų - 2 grupės mokėsi pagal pradedančiųjų pro-

gramą ir 7 grupės - pagal pažengusiųjų programą. Apmokyti 105 gyventojai, bendra mokymų truk-

mė – 78 val.  

Vyko ir individualūs mokymai pagal individualius poreikius – taip apmokyti 9 varto-

tojai. Skaityklos lankytojai buvo konsultuojami ir mokomi, kaip rasti reikalingą informaciją įvai-

riuose el. kataloguose: Jurbarko viešosios bibliotekos kompiuteriniame kataloge, LIBIS suvestinia-

me kataloge (www.libis.lt), Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB), virtualiame kultū-

ros paveldo paieškų portale www.epaveldas.lt., mokomi naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, 

užsisakyti, rezervuoti leidinius, internetu prasitęsti dokumentų skolinimosi terminus. Vyko konsul-

tacijos kompiuterinio raštingumo klausimais: darbas kompiuteriu, informacijos paieška internete, 

rastos informacijos spausdinimas ar įrašymas į įvairias laikmenas, kaip naudotis el. paštu, sociali-

niais tinklais, e.valdžia ir kt. klausimais. Per metus suteiktos 886 konsultacijos darbo kompiuteriu ir 

interneto išteklių naudojimo klausimais (2019 m. – 772). Mokymų ir konsultacijų bendra trukmė – 

380 val. 

 2020 m. atsakyta į 2 251 informacinę užklausą, iš jų: 1 909 – adresinės, 125 – teminės. 

Atsakyta į 114 tikslinamųjų ir 103 faktografines klausa. Elektroninėmis priemonėmis atsakyta į 46 

užklausas. Užklausos elektroninėmis priemonėmis pateikiamos per Informacinio skyriaus el. paštą. 

Naudojantis paslauga „Klausk bibliotekininko“ bibliotekos interneto svetainėje ir elektroninių pa-

slaugų portale www.ibiblioteka.lt atsakyta į 5 užklausas (2019 m. - 10). Informacijos paieškai atlikti 

naudotasi informaciniu fondu, internetu, duomenų bazėmis, el. katalogu. Daugiausiai su įvairiomis 

užklausomis kreipiasi mokiniai ir studentai, ypač neakivaizdininkai. Į Skaitytojų skyrių ir Informa-

cinį skyrių dėl informacijos patikslinimo ar papildymo kreipiasi ir filialų darbuotojai.  

 Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai aktyviai dalyvavo projekte „Prisijungusi Lietuva“ 

– 2020 m. Jurbarko rajone buvo apmokyta 31 pradedančiųjų grupė ir 86 pažengusiųjų grupės.  

   

Katalogai ir duomenų bazės  

 

Dalis lankytojų sėkmingai naudojasi Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sis-

tema (LIBIS), elektroniniu Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos katalogu. 

2020 m. Jurbarko viešoji biblioteka turėjo prieigą prie šių prenumeruojamų duomenų 

bazių: EBSCO (12 paketų), NAXOS Music Library  bei „VYTURIO“ skaitmeninių knygų bibliote-

kos. Skaitytojai, norintys nemokamai naudotis prieiga prie skaitmenines bibliotekos iš savo mobi-

liųjų įrenginių ar kompiuterio, kreipėsi į bibliotekos darbuotojus, kurie suteikė prieigą prie „Vytu-

rio” skaitmeninių knygų bibliotekos. 

 2020 m.  duomenų bazės buvo viešinamos bibliotekoje nepamokinės veiklos metu 

Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 9 klasių moksleiviams, kompiuterinio raštingumo 

mokymų metų pažengusiųjų grupėms. Deja, lankomumo ir naudojimosi statistika išlieka labai men-

ka. Priežastys įvairios – jaunimo mažėjimas, mieste nėra aukštųjų ar aukštesniųjų mokyklų, vyres-

niesiems lankytojams kliudo kalbų barjeras. 

 2020 m. sukurti 4 nuotolinio naudojimosi prisijungimai studentams-

neakivaizdininkams prie EBSCO duomenų bazių. EBSCO  DB užregistruoti 22 seansai, 62 paieš-

kos. NAXOS Music Library naudojimosi statistika: bendras prisijungimų skaičius – 3; klausytų kū-

rinių skaičius – 9. 2020 m. prie INFOLEX (teisinė duomenų bazė) prisijungta 191 kartą. Prisijun-

gimų mažėjimą prie teisinės  duomenų bazės lemia laisva prieiga prie LR Seimo dokumentų paieš-

kos ir Teisės aktų registro (TAR).  

 

Renginiai, akcijos, tiesioginės transliacijos  

 

http://www.libis.lt/
http://www.epaveldas.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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01-15, 01-16, 01-21 Tiesioginės transliacijos “Viešosios paslaugos internetu kiekvienam” 

02-12 Festivalio “Nepatogus kinas” filmo „Interneto valytojai“ (angl. k. „The Cleaners“, N-16) 

demonstracija.  

2020 m. kino festivalis „Nepatogus kinas“ keitė formatą - visi festivalio filmai ir renginiai pirmą 

kartą  buvo prieinami visiems Lietuvos žiūrovams internetu. Festivalio tinklalapis tapo vartais į 

virtualią kino salę. Spalio 7-18 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ,,Nepatogaus 

kino” filmus interneto skaityklos lankytojai galėjo nemokamai žiūrėti jiems patogiu laiku.  

( https://nepatoguskinas.lt/2020/).  

08-05, 08-12, 08-21, 09-01 Projekto “Kino vakarai” filmų seansai po atviru dangumi bibliotekos 

kiemelyje. 

Interneto skaityklos lankytojai stebėjo tiesiogines „Senjorų dienų internete 2020“ transliacijas:  

10-19 E. sveikata: judėkime ir sau padėkime. Laidoje buvo kalbama apie tai, kaip savo išmanųjį 

įrenginį panaudoti geros savijautos palaikymui ir gamtos turtais sustiprinti imunitetą.  

10-20 E. laisvalaikis: stebėkime ir kurkime. Šiame virtualiame susitikime buvo kviečiama pakeliau-

ti po … praeitį! Transliacijoje buvo pristatytos LRT mediatekos galimybės.  

10-21 E. paslaugos: patogiai ir saugiai. Be elektroninės bankininkystės šiandien neįsivaizduojama 

nei pasaulio ekonomika, nei mūsų kasdienybė. Tačiau kada banke apsilankyti vis tik būtina? Atsa-

kymus trumpai ir aiškiai pateikė įvairių bankų ekspertai.  

10-22 d. E. saugumas: draugaukime ir neapsigaukime. Transliacijoje buvo kalbama apie slapukus, 

pateikta naudingų patarimų, kaip internete būtume saugiems. 

10-23 E. sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai.  

Senjorų dienose dalyvavo 52 lankytojai. 

 

Parengti darbai 

 

 „Bibliotekos veiklos kronika 2019 m.“ 

 „Tautodailės objektai Viešojoje bibliotekoje“ 

 Prezentacija „Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka: istorija ir dabartis“ 

 2020 m. buvo vykdoma gyventojų apklausa „Dėl bibliotekoje teikiamų paslaugų“. Atlikta 

apklausos analizė. 

 

Informacinių užklausų skaičius 
                                                                   Lentelė Nr. 28 

Eil. 

Nr. 

Jurbarko SVB 2020 

Gauta Atsakyta Proc. 

1. Viešojoje bibliotekoje 3 132 3 060 97,7 

2. Smalininkų m. fil. 15 15 100 

3. Kaimo fil. 2 237 2 084 93,2 

 Iš viso: 5 384 5 159 95,8 

 

Informacinio fondo dydis fiz. vnt. 
                                                                                                                      Lentelė Nr. 29 

Eil. 

Nr.  

Jurbarko SVB 2018 2019 2020 Skirtumas 

1. Viešojoje bibliotekoje 6 091 6 365 6 452 +87 

2. Smalininkų m. filiale 950 950  957 +7 

3. Kaimo filialuose 2 982 2 172 2 556 +384 

 Iš viso: 10 023 9 487 9 965 +478 

 

Gyventojų konsultavimas ir viešosios interneto prieigos taškų veikla filialuose 2020 m.  

 

https://nepatoguskinas.lt/2020/
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Ne tik jaunimas, bet ir vyresni žmonės atranda naujas galimybes, kurias suteikia kompiute-

riai ir išmanieji telefonai. Pagyvenusiems žmonėms, kurie dar tik pradeda naudotis šiomis technolo-

gijomis ar nori žinias pagilinti, padeda bibliotekininkai. 2020 m. filialuose gyventojai aktyviai daly-

vavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose – 29 pradedančiųjų grupėse ir 79 pažengusiųjų 

grupėse.  

Filialų darbuotojos kvietė gyventojus stebėti tiesiogines transliacijas.  

Visi filialai turi susikūrę savo profilius socialiniame tinklapyje Facebook ir naujausiomis 

žiniomis dalijasi greitai ir informatyviai. 

Filialuose vartotojai naudojasi spausdintuvais, kopijavimo aparatais. Bendras viešo-

sios bibliotekos filialų interneto seansų skaičius 2020 m. – 3 589, vartotojams padarytos 2 569 kopi-

jos.  

 

V. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

 Jurbarko rajone vis dar mažėja ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. 

2019 m. rajone gyveno 3 432 vaikai iki 14 m., 2020 m. – 3247. Jurbarko mieste gyvenančių vaikų 

skaičius, įskaitant ir ikimokyklinio amžiaus vaikus – 1 622.   

 

Vaikų skaitytojų sutelkimas 
                                                                                                                               Lentelė Nr. 30 

Jurbarko SVB Vaikų skaičius 

mikrorajone 

Skaitytojų vaikų 

skaičius 

Sutelkimo proc. Proc. nuo bendro 

skaitytojų skai-

čiaus 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Viešosios biblio-

tekos VLS 

1 593 1622 396 407 24,9 24,7 17,1 18,9 

Smalininkų m. 

fil. 

151 166 88 73 58,3 44 27,1 25,3 

Kaimo filialuose 1 688 1459 944 802 55,9 55 26,3 28,4 

Iš viso: 3 432 3 247 1428 1 282 41,6 39,5 22,9 22,3 

 

Skaitytojų vaikų apsilankymų skaičius. Vidutinis lankomumas 
                                                                                                                               Lentelė Nr. 31  

Jurbarko SVB Apsilankymų skaičius  Vidutinis 

lankomumas 

2019 2020 skirtumas 2019 2020 

Viešosios bibliotekos VLS 14 662 6 216 -8 446 37,0 15,3 

Smalininkų m. filiale 2 965 2 965 0 33,7 40,6 

Kaimo filialuose 30 016 19 974 -10 042 29,7 24,9 

                   Iš viso: 47 643 29 155 -18 488 31,9 22,7 

 

Dokumentų išduotis vaikams (fiz. vnt.) 
                                                                                                                        Lentelė Nr. 32 

Jurbarko SVB 

 

2018  2019 2020 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

9 472 8 848 5 078 -3 770 

Smalininkų m. fil. 2 621 1 216 1 117 -99 

Kaimo fil. 30 217 25 232 15 954 -9 278 

                     Iš viso: 42 310 35 296 22 149 -13 147 

 

Vidutinis vaikų skaitomumas 
                                                                                                                          Lentelė Nr. 33 
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 2018 2019 2020 Skirtumas  

Viešosios bibliotekos 

VLS 

23,7 22,3 12,5 -9,8 

Smalininkų m. fil. 24,3 13,8 15,3 +1,5 

Kaimo fil. 26,0 25,0 19,9 5,1 

                     Iš viso: 25,3 23,6 17,3 6,3 

   

Grožinės ir šakinės literatūros išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                
                                                                                                                                      Lentelė Nr. 34 

 Grož. lit.  Proc. Šakinė lit. Proc. 

Viešojoje bibliotekoje 3 016 59,4 2 062 40,6 

Smalininkų m. fil. 997 89,3 120 10,7 

Kaimo fil. 12 894 80,8 3 060 19,2 

                      Iš viso: 16 907 76,3 5 242 23,7 

 

Periodinių leidinių išduotis vaikams (fiz. vnt.)                                                                                                  
                                                             Lentelė Nr. 35 

 Period.leid. Proc. 

Viešosios bibliotekos VLS 1 096 21,6 

Smalininkų m. fil. 89 8 

Kaimo fil. 3 163 19,8 

                                  Iš viso: 4 348 19,6 

 

Renginiai vaikams 

 

Rajono bibliotekose vaikams 2020 m. suorganizuoti 379 žodiniai renginiai. Iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje (VLS) – 79; 

 Smalininkų m. fil. – 8; 

 kaimo filialuose – 292. 

Dokumentų ir kt. parodų, skirtų vaikams, surengta 141. Iš jų: 

 viešojoje bibliotekoje (VLS) – 10; 

 Smalininkų m. fil. – 8; 

 kaimo filialuose – 123. 

 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus veikla. Skaitytojai. Išduotis 

2020 m. Vaikų literatūros skyriuje buvo 887 skaitytojai (net 50 daugiau, nei 2019 m.), 

iš jų 201 – naujas. Vaikų iki 14 m. – 407, iš jų 116 naujų. Taip pat skaitė 96 15-16 m. paaugliai, 78 

17-23 m. jaunuoliai. Nors skaitytojų padaugėjo, bet išduotų leidinių skaičius sumažėjo 4649 viene-

tais.  

Kadangi keturis mėnesius skaitytojai neturėjo galimybės lankytis bibliotekoje, labai sumažėjo lan-

komumas – nuo 22 apsilankymų vienam skaitytojui 2019 m. iki 9,5 – 2020 m.    

 

Išduotis ir lankomumas (bendras su VLS skaitančiais suaugusiaisiais) 
    Lentelė Nr. 36 

Metai Lankytojų skaičius Vidutinis lankomu-

mas 

Išduotis Išduotis vienam 

skaitytojui 

2017 17 923 22,7 14 381 18,2 

2018 22 468 28,7 13 293 17,0 

2019 18 415 22 12 801 15,3 

2020 8 389 9,5 8 152 9,2 

 

Išduotis vaikams ir lankomumas 
 Lentelė Nr. 37 
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Metai Lankytojų vaikų 

skaičius 

Vidutinis vaikų lan-

komumas 

Išduotis vaikams Išduotis vienam 

vaikui 

2017 14 823 37,7 10 736 27,3 

2018 18 381 46,0 9 472 23,7 

2019 14 662 37 8 848 22,3 

2020 6 216 15,3 5 078 12,5 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis (bendra) 
Lentelė Nr. 38 

Metai Grožinės lit. iš-

duotis 

Proc. Šakinės lit. iš-

duotis 

Proc. Periodikos išduo-

tis 

Proc. 

2017 9 734 67,7 4 647 32,3 4 618 32,1 

2018 7 902 59,4 5 379 40,6 4 181 31,5 

2019 7 388 57,7 5 413 42,3 3 559 27,8 

2020 5 291 64,9 2 861 35,1 1 440 17,7 

 

Grožinės, šakinės literatūros ir periodikos išduotis vaikams 
 Lentelė Nr. 39 

Metai Grožinės lit. iš-

duotis 

Proc. Šakinės lit. iš-

duotis 

% Periodikos išduo-

tis 

Proc. 

2017 6 946 64,7 3 790 35,3 3 930 36,6 

2018 5 192 54,8 4 280 45,2 3 551 37,5 

2019 4 594 51,9 4 254 48,1 2 861 32,3 

2020 3 016 59,4 2 062 40,6 1 096 21,6 

 

Antrus metus iš eilės pirmos vietos populiariausių knygų sąraše neužleidžia J. Kinney 

„Nevykėlio dienoraštis“, keičiasi tik dalys – 2019 m. pirmavo dvylikta šios serijos dalis, 2020 m. – 

pirma (į skaitomiausių sąrašą pateko 4 serijos knygos). Antra pagal populiarumą knyga – K. B. 

Bradley „Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą“, trečioje vietoje – A. Lindgren „Ronja, plėšiko duktė“. 

Populiariausias lietuvių autorius – T. Dirgėla ir jo knyga „Benas – sapnų siuvėjas“. Nepraranda po-

puliarumo L. Žutautės knygos apie Kakę Makę, tarp labiausiai skaitomų – ir I. Zarembaitės knyga 

„Stebuklingi senelio batai“.  

Vaikų literatūros skyriuje sausio – kovo mėnesiais vyko skaitymo tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškin-

ti, kokias knygas labiausiai mėgsta jaunieji bibliotekos skaitytojai. Anketas apie mėgstamiausias 

knygas pildė 52 1-10 klasių moksleiviai.   

Iš viso buvo paminėtos 139 knygos. Populiariausia vaikiška knyga išrinkta Knister „Ragana Lilė“. 

Už įvairias šios serijos dalis balsavo 13 skaitytojų. Antroje vietoje liko R. Černiausko „Slieko pasa-

ka“, trečioje – labai populiarios tarp mažųjų skaitytojų autorės H. Webb knyga „Paslėpta katytė“. 

Paauglių knygų penketuke net keturias vietas užėmė knygų serijos. Kadangi dažnai buvo paminimi 

tik serijų pavadinimai neįvardinant konkrečios dalies, buvo skaičiuojamos visos kiekvienos serijos 

knygos. Surinkęs 18 balsų, nugalėjo J. K. Rowling „Haris Poteris“. Antroje vietoje liko J.Kinney 

,,Nevykėlio dienoraštis“, trečioje – R. R. Russel ,,Prietrankos dienoraštis“.  

 

Kompiuteriai 

2020 m. pradžioje Vaikų literatūros skyriuje buvo 10 vartotojams skirtų kompiuterių. 

Iki metų pabaigos buvo užregistruoti 26 unikalūs vartotojai (2019 m. – 30). Poreikis naudotis viešą-

ja interneto prieiga kasmet mažėja: 2019 m. įvyko  2604 seansai, 2020 m. – tik 1145. Labai sumažė-

jo ir bendra seansų trukmė – nuo 3017 val. 7 min. 45 sek. 2019 m. iki 1080 val. 10 min. 2020 m. 

Pailgėjo seanso trukmė – jei 2019 m. vartotojas seanso metu prie kompiuterio praleisdavo viduti-

niškai 43 min. 44 sek., tai 2020 m. – 1 val. 3 min. 45 sek.  

Šio mažėjimo priežastys – kelios. Bibliotekoje galima patogiai naudotis belaidžiu interneto ryšiu, 

vaikai ir jaunimas juo noriai naudojasi, prisijungdami savo išmaniuosiuose įrenginiuose. 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 37 

Kita sumažėjimo priežastis – Covid-19 pandemija. Karantinas truko 4 mėnesius, tuo metu interneto 

skaitykla skaitytojams buvo uždaryta.  

Kadangi naudojimosi kompiuteriais poreikis sumažėjo, baigiantis metams skaitykloje buvo palikti 7 

vartotojams skirti kompiuteriai. 

 

Fondas 

2020 m. Vaikų literatūros skyriuje gavo 666 leidinius: 532 knygas, 18 žurnalų (13 jų – 

prenumeruojami), 2 laikraščius.   

Nurašyti 1127 dokumentai. Nurašymo priežastys – susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai; 

vartotojų prarasti dokumentai; praradę aktualumą dokumentai. 

2020 m. gruodžio 31 d. Vaikų literatūros fonde buvo 14 213 leidinių.  

 

Informacinis fondas 

Informacinis  Vaikų literatūros fondas 2020 m. sumažėjo – buvo nurašytas 41 aktua-

lumą praradęs leidinys, gauti 23 nauji. Šiuo metu informaciniame fonde yra 349 leidiniai.  

Per metus atsakyta į 129 bibliografines užklausas, daugiausiai iš jų buvo teminių. Pagal temas daž-

niausiai buvo klausiama apie gamtą.  

Lankytojai pagal poreikį buvo mokomi pratęsti leidinio grąžinimo terminą, rezervuoti ir užsakyti 

knygas, ieškoti informacijos apie reikalingus leidinius Jurbarko viešosios bibliotekos ir Lietuvos 

Integralios Bibliotekų Informacinės sistemos LIBIS suvestiniame kataloge. Įvairaus pobūdžio kon-

sultacijos vyko 23 valandas. 

Vaikų literatūros skyriuje lankėsi 4 ekskursijos iš Jurbarko vaikų darželių „Nykštukas“ ir „Ąžuoliu-

kas“, Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos.  

 

Projektai 

2020 m. Vaikų literatūros skyrius pateikė 3 projektus: 

„Skaitymai su šunimi“ – teiktas Lietuvos kultūros tarybos programai „TKR Tauragės aps. priorite-

tas: ugdymas kultūra ir menu“ (projektas finansuotas, LKT skyrė 1870 eurų, Jurbarko rajono savi-

valdybė – 561 eurą).  

Įvyko du įvadiniai susitikimai, kurių metu būsimi skaitymų dalyviai susipažino su kinologėmis ir jų 

terapiniais šunimis, sužinojo daug vertingos informacijos apie kaniterapiją. Įvyko dešimt skaitymų 

su šunimi. Į susitikimą su skaitymų dalyviais atvyko populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla.  

Šis projektas turėjo didelį pasisekimą, todėl tikimasi, kad jis bus tęstinis – 2020 m.  gruodžio mėne-

sį vėl buvo teiktas Lietuvos kultūros tarybai.  

„Geriausių 2020 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“ – teiktas Jurbarko rajono savivaldy-

bės kultūrinės veiklos programai. Projektui skirta 400 eurų. Įvyko susitikimas su knygų iliustruoto-

ja, knygos „Maksas ir 92 musės“, kuri pateko į geriausių vaikų knygų penketuką, autore Aušra Kiu-

dulaite. Viešnia papasakojo vaikams, kaip atsiranda knygų iliustracijos, kas paskatino sukurti ne tik 

iliustracijas knygai, bet ir tekstą. Kiekvienas renginio dalyvis galėjo pasigaminti savo originalią mu-

sę. 

Buvo pateikta paraiška akcijai „Metų knygos rinkimai 2020“ vaikų knygų penketukui 

gauti. Bibliotekai buvo paskirtas geriausių 2020 m. vaikų knygų penketukas. 

Vaikų literatūros skyrius dalyvavo įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamą Jurbarko viešosios bibliotekos projektą „Edukacijų platforma“. Projekto tiks-

las – pagerinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimą į bendruomenę, įveikti socialinę at-

skirtį, skatinti jų kūrybiškumą, ugdyti skaitmeninį raštingumą, bendravimo įgūdžius. Projekto veik-

lose dalyvavo 66 unikalūs dalyviai – vaikai ir paaugliai iš socialinės rizikos šeimų. Jie mokėsi robo-

tikos mokyklėlėje, dirbo su 3D spausdintuvu, 3D akiniais, bepilotėmis skraidyklėmis, dalyvavo 

įvairiuose lavinančiuose užsiėmimuose. Šių veiklų įgyvendinimą palengvino ir paįvairino iš projek-

to lėšų įsigytas interaktyvus ekranas. Atnaujinta žaislotekos grindų danga, įrengta stumdoma stiklo 
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pertvara tarp žaislotekos ir interneto skaityklos padarė šią erdvę patogesnę ir jaukesnę, geriau pri-

taikytą įvairioms veikloms. Taip pat buvo įsigyta vaikų veikloms pritaikytų baldų – stalų ir kėdžių.  

Projekto veiklas įgyvendinti padėjo savanorystės judėjimo „Jurbarkas gyvas“ savanoriai. Projekto 

partneris – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.  

2020 m. gruodžio 1 d. Lietuvos kultūros tarybai pateikti du projektai: „Skaitymai su šunimi“ (tęsti-

nis) ir „Lapės studija“. Atsakymo apie finansavimą laukiama. 

 

Neformalusis ugdymas 

2020 m. buvo vykdoma neformaliojo ugdymo programa „Pažink ir atrask“. Tai tęstinė 

programa, vykdoma jau ketvirtus metus. 2020 m. dalyvavo 24 mokiniai, įvyko 19 užsiėmimų, 8 iš 

jų – nuotoliniu būdu. Neformalaus ugdymo programos tikslas – padėti dalyviams įgyti naujų kom-

petencijų, ugdyti jų kūrybiškumą, padėti lengviau prisitaikyti prie greitai besikeičiančių aplinkybių, 

suteikti galimybę įdomiai ir saugiai praleisti laiką bibliotekoje. 

Užsiėmimų metu vaikai dalyvavo garsiniuose knygų skaitymuose ir jų aptarimuose, 

diskusijose, mokėsi gaminti įvairius dirbinius iš modelino, popieriaus, kitų medžiagų, piešė, užsiė-

mė kitomis meninėmis veiklomis.  

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikė paraišką Jurbarko rajono savi-

valdybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektų konkursui ir 

gavo finansavimą vykdyti stovyklas Skirsnemunės, Pašaltuonio, Šimkaičių, Tamošių, Juodaičių 

filialuose ir Jurbarko mieste. Vaikų literatūros skyriuje rugpjūčio 18-22 d. veikė vasaros dienos sto-

vykla „Knygos kosmose“. Rugpjūčio 27 d. visi šio projekto dalyviai važiavo į Vilnių – aplankė Lie-

tuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, Žaislų muziejų, Gedimino pilies bokštą, pietavo 

„McDonalde“, pasigrožėjo Vilniaus senamiesčiu.  

 

Vaikų literatūros skyriaus renginių apžvalga 

 

Vaikų literatūros skyrius 2020 m. organizavo 89 renginius vaikams: 10 parodų, 35 

įvairaus pobūdžio žodinius renginius, 19 neformaliojo ugdymo būrelio užsiėmimų, 25 projekto 

„Edukacijų platforma“ užsiėmimus.  

 

01-02 Literatūros paroda „Po spalvotu viršeliu slypi daugel paslapčių“ 

01-13 „Skaityk su šunimi!“ 

Tęsiasi 2019 m. bibliotekoje prasidėję skaitymai su šunimi. Šunų dresūros mokyklos savininkė Jur-

gita Kairelytė ir jos augintinė Gnara savanoriauja bibliotekoje – dirba su vaikais, kuriems sunkiai 

sekasi skaityti. 

01-14 Garsinio skaitymo ir žaidimų rytmetis „Ką žinai apie knygą“ 

01-15 Garsinio skaitymo ir žaidimų rytmetis „Ką žinai apie knygą“ 

Į biblioteką atėję Jurbarko vaikų darželio „Nykštukas“ vaikai pateko į tamsos pasaulį – jie klausė 

pasakos „Kaip kurmis ir sliekas dienos ieškojo“, o šie gyvūnėliai gyvena tamsoje. Paklausę pasakos, 

kurią skaitė bibliotekininkė Lina, aptarę kurmių ir sliekų gyvenimo ypatumus, vaikai žaidė žaidimą 

„Knygų labirintas“. Kad įveiktų labirintą, reikėjo atsakyti į klausimus apie knygas, jų veikėjus, at-

likti užduotis. Įveikę visas užduotis, vaikai dar apžiūrėjo visą biblioteką. 

01-15 „Skaityk su šunimi!“ 

01-15 Ekskursija iš Jurbarko vaikų darželio „Nykštukas“ 

01-20, 01-22 „Skaityk su šunimi!“  

01-29 Viktorina „Tai gražiai mane augino laukas, pieva, kelias, upė...“ 

02-03 „Skaityk su šunimi!“ 

02-04 Literatūros paroda „Mano herojai – vaikai“, skirta rašytojos Emilijos Liegutės 90-mečiui 

02-07 Popietė „Būk saugus internete“ 

Visi interneto skaityklos lankytojai sprendė testus apie saugų elgesį internete. 
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02-10, 02-12, 02-17, 02-19 „Skaityk su šunimi!“ 

03-03 Literatūros paroda „Visko pradžia – toli vaikystėje“, skirta Justino Marcinkevičiaus  

90-mečiui 

03-06 Piešimo ant vandens (ebru) edukacija  

03-09 „Skaityk su šunimi!“ 

03-10 Ekskursija iš Jurbarko vaikų darželio „Ąžuoliukas“ 

04-02 – 04-30 Tarptautinei vaikų knygos dienai skirta akcija „Savaitės klausimas: ar gerai žinai H. 

K. Anderseno kūrybą?“ 

Nors karantinas dėl Covid-19 sutrukdė švęsti Tarptautinę vaikų knygos dieną su skaitytojais biblio-

tekoje, ji buvo paminėta kitaip. Kiekvieną balandžio savaitę skaitytojai buvo kviečiami atsakyti į vis 

naują bibliotekos Facebook paskyroje skelbiamą klausimą apie H. K. Anderseno kūrybą. Savaitės 

laimėtojai, kurie  buvo nustatomas burtų keliu, dovanų gavo puikius Jurbarko viešosios bibliotekos 

Vadžgirio filialo bibliotekininkės Erikos Žievienės siūtus žaislus. 

04-15 – 04-29 Piešinių konkursas „Esu saugus, nes biblioteka yra mano namuose“, skirtas Naciona-

linei bibliotekų savaitei. Vaikai, suskirstyti į keturias amžiaus grupes, buvo pakviesti piešti savo 

namų bibliotekas, vietą, kurioje skaito, knygų iliustracijas. Piešiniai buvo skelbiami bibliotekos Fa-

cebook paskyroje, o nugalėtojus išrinko paskyros lankytojai. Pirmųjų vietų kiekvienoje amžiaus 

kategorijoje laimėtojus bibliotekininkės pakvietė dalyvauti piešimo ant vandens edukacijoje, į kurią 

galėjo atsivesti ir savo šeimų narius. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojai buvo apdovanoti knygomis. 

05-11 Literatūros paroda „Tik vaikų literatūra mane išmokė rašymo džiaugsmo“, skirta Renatos 

Šerelytės 50-mečiui 

06-01 – 08-31 Literatūros paroda „Vasara su knyga“  

06 01 – 08-31 Vasaros skaitymo iššūkis „Skaitymas mus jungia!“ 

Vasaros skaitymo iššūkyje dalyvavo 67 vaikai, 45 dalyviai iššūkį įveikė – perskaitė po 5 knygas. 

08-04 Literatūros paroda „Ateities pasaulių kūrėjas“, skirta Rėjaus Bredberio 100-mečiui 

09-07 Literatūros paroda „Smagių istorijų autorius“, skirta Rimanto Černiausko 70-mečiui 

09-22 Literatūros ir liustracijų paroda „Knygų iliustratorei Linai Eitmantytei-Valužienei – 50“ 

09-22 Projektas „Skaitymai su šunimi“: du įvadiniai susitikimai su kaniterapijos specialistėmis ir jų 

augintiniais 

Į pažintinius susitikimus atvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kinologijos centro profe-

sionalios kaniterapijos specialistės Urtė Ivanavičiūtė ir Gintarė Urbanavičiūtė. Jos vaikams papasa-

kojo, kas yra kaniterapija, išdėstė pagrindinius saugaus elgesio su šunimis principus. Vaikai sužino-

jo, kad terapiniai šunys padeda vaikams, kuriems sunku skaityti – jie visada mielai klauso, bet ne-

kritikuoja ir nerašo pažymių. Daug džiaugsmo susirinkusiems suteikė bendravimas su terapiniais 

šunimis Amazone, Šeila ir Rojaliu. Vaikai galėjo su jais pažaisti ir duoti kelias komandas. 

09-22 Edukacinis užsiėmimas su dailininke, rašytoja Ula Šimulynaite „Mano krašto legenda“ 

U. Šimulynaitė papasakojo legendą iš savo knygos „Vilniaus miesto legendos“  „Kaip Tvardauskas 

mėnulyje atsidūrė“, o vaikai šią istoriją iliustravo. Baigiantis renginiui trys laimingiausi dalyviai 

burtų keliu laimėjo po autorės knygą. 

09-28 Ekskursija iš Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos  

09-29 Projektas „Skaitymai su šunimi“ 

Prasidėjo projekto veiklos. Su vaikais skaitė dvi komandos – kinologė ir jos augintinis. Abiejose 

grupėse skaitė po keturis vaikus, kiekvienas po penkiolika minučių.  

10-01 Projektas „Skaitymai su šunimi“: susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla 

Į susitikimą su projekto dalyviais atvyko populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Jis pristatė vai-

kams savo parašytas knygas, o daugiausiai pasakojo apie pirmąją – „Apie raganą Šiokiątokią“. Ra-

šytojas skaitė ištraukas iš šios knygos, aptarė su vaikais, kaip raganos gyvena, kokius naminius gy-

vūnus augina, ką mėgsta. Pasiskirstę į tris komandas, vaikai piešė raganos namą – kiekviena ko-

manda jį įsivaizdavo skirtingai. Visos komandos užduotį įvykdė puikiai ir buvo apdovanotos rašyto-

jo prizais. 



Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veikla 

 

 40 

10-06 Projektas „Skaitymai su šunimi“ 

10-08 Ekskursija iš Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 

10-11 Literatūros paroda „Švedų rašytojui Tomui Wieslander – knygų apie Mamulę Mū autoriui – 

80“ 

10-15 Literatūrinis protmūšis bibliotekoje 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame literatūriniame protmūšyje da-

lyvavo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos ketvirta klasė. Vyko tiesioginė viktorinos transliacija, 

vaikai dalyvavo naudodami „Kahoot“ programėlę. Teko atsakyti į įvairius klausimus apie lietuvių ir 

užsienio knygas ir jų veikėjus. Jurbarko komandai sekėsi puikiai – ji pateko į antrą turą. 

10-16 Projektas „Geriausių 2020 metų knygų vaikams ir paaugliams rinkimai“: susitikimas su rašy-

toja Aušra Kiudulaite 

A. Kiudulaitė – knygos vaikams „Maksas ir 92 musės“ autorė. Ši knyga ekspertų komisijos buvo 

išrinkta į geriausių 2020 metų knygų vaikams penketuką. Viešnia papasakojo apie save – kaip tapo 

knygų iliustruotoja, kodėl panoro sukurti knygą vaikams, iš kur atsirado jos personažas Maksas ir 

kodėl jis susidraugavo su musėmis. Po to vaikai dalyvavo edukacijoje – kiekvienas galėjo pasiga-

minti savo originalią musę. Jų paroda kelias savaites veikė Vaikų literatūros skyriuje, o vėliau iške-

liavo į Jurbarko Naujamiesčio progimnaziją. 

10-16 Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokinių darbų paroda „Musės“ pagal A. Kiudulaitės 

knygą „Maksas ir 92 musės“ (projektas  „Geriausių 2020 metų knygų vaikams ir paaugliams rinki-

mai“) 

10-20 Projektas „Skaitymai su šunimi“ 

10-21 Vokiečių kalbos savaitė: „Helovyno papročiai Vokietijoje“ 

Vaikų literatūros skyrius tradiciškai dalyvavo Vokiečių kalbos dienose, kurių organizatorius yra 

Vilniaus Goethte’s institutas. Pagrindiniai akcentai šiais metais – tvarumas, ekologiškumas ir kūry-

bingumas. Renginio vedėja Violeta Murauskienė papasakojo vaikams, kaip Helovynas švenčiamas 

Vokietijoje, o vėliau iš naudotų stiklainių vaikai gamino Helovyno dekoracijas. 

10-22 Literatūrinis protmūšis bibliotekoje. Antras turas. 

10-27 Projektas „Skaitymai su šunimi“ 

12-06 – 12-27 Akcija „Kalėdų paštas“ 

Prie šventiškai papuoštos bibliotekos buvo įrengta „Kalėdų pašto“ dėžutė. Bibliotekininkės pakvietė 

vaikus parašyti savo mėgstamiausiam knygų personažui. Laiškų sulaukė Raudonkepuraitė, Batuotas 

katinas, Elsa ir kiti veikėjai, bet daugiausiai – Kalėdų Senelis. Į visus laiškus buvo atsakyta, kartu su 

atsakymu vaikų laukė ir saldus siurprizas.  

 

Projektas „Edukacijų platforma“ 

 

01-28 Projekto „Edukacijų platforma“ pristatymas bendruomenei 

01-28, 02-04, 02-11 Mokymai robotikos mokyklėlėje 

02-25, 03-03, 03-10 Mokymai 3D mokyklėlėje 

05-05, 05-12, 05-19 Mokymai dronų mokyklėlėje 

05-20, 05-26, 05-27, 06-03, 06-10, 06-17, 06-23, 06-30, 07-07, 07-08, 07-14, 07-21 Užsiėmimų 

vykdymas 

06-02, 07-15, 07-16 Mokymai dirbti su 3D akiniais   

 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ RENGINIAI VAIKAMS 

 

Viešosios bibliotekos filialuose Smalininkų miesto filiale įvyko 431 vaikams skirtas rengi-

nys – 131 paroda ir 300 žodiniai. Filialuose vyksta įvairiausi renginiai – knygų pristatymai, aptari-

mai, edukacijos, valstybinių ir tradicinių švenčių minėjimai, literatūros ir vaikų padarytų darbelių 
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parodos. Dalyvaujama akcijose – „Atverk duris vasarai“, vasaros „Skaitymo iššūkyje“, Metų kny-

gos rinkimuose ir kt.  

Vyko projekto „Biblioteka kitaip“, kuriame dalyvavo penki filialai, tęstinės veiklos.  

 

Armeniškių filialas  

10-03 Minint Pasaulinę gyvūnijos dieną, į biblioteką susirinko vaikai, kai kurie iš jų – vedini savo 

augintiniais. Vaikai nuoširdžiai pasakojo apie savo šuniukus ir kačiukus ir jų sugebėjimus, skaitė 

knygeles apie keturkojus draugus, spalvino šunų figūrėles. 

 

Baltraitiškės filialas 

02-29 Lietuvių kalbos dienoms paminėti vyko popietė „Pabandom žemaitiškai“. Vaikai pabandė 

skaityti žemaičių tarme parašytą knygą – pasirodė, kad tai nėra labai paprasta. Išmoktus žemaitiškus 

žodžius renginio dalyviai surašė ant savo pačių pagamintų knygų skirtukų.   

 

Eržvilko filialas 

09-11 Bibliotekos projekto „Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“ renginys – lauko bibliotekėlės 

atidarymas ir susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla. Lauko bibliotekėlę, kurią sukūrė vietinis 

meistras Zigmas Greičius, iškilmingai atidarė eržvilkiškių bendruomenės centro pirmininkė Rasida 

Kalinauskienė, Eržvilko filialo bibliotekininkė Nijolė Bėrulienė ir Eržvilko seniūnas Gintaras Kas-

putis. Rašytojas T. Dirgėla susirinkusiems Eržvilko gimnazijos pradinukams pristatė savo knygą 

„Vytautas Didysis „Žalgirio“ arenoje“. Vaikai turėjo progą pasikartoti žinias apie Vytautą Didįjį, 

Vilniaus įkūrimą ir kitus istorijos faktus, išgirsti knygos ištraukas. Rašytojas pasiūlė dalyvauti kon-

kurse – sukurti geriausią karūną Vytautui Didžiajam. Šiame konkurse pralaimėjusių nebuvo – visi 

dalyviai apdovanoti saldžiais prizais. Susitikimui baigiantis, T. Dirgėla pakvietė vaikus į „spaudos 

konferenciją“ ir atsakė į visus jų klausimus. 

 

Girdžių filialas 

08-17 Biblioteka kartu su Girdžių vaikų dienos centru surengė šventę vaikams „Lik sveika, vasara“. 

Renginio dalyviai galėjo įvairiose erdvėse piešti ant akmenukų, gaminti knygų skirtukus, pasidaryti 

tatuiruotę; žaidė judriuosius žaidimus. Vaikų džiaugsmui buvo ir batutas. 

 

Juodaičių filialas 

08-11-13 Tris dienas Juodaičių bibliotekoje vyko vaikų vasaros stovykla „Skaityk! Sportuok! 

Pažink!“, kurios tikslas – skatinti skaitymą, padėti turiningai ir kultūringai leisti laisvalaikį, ugdyti 

kūrybiškumą, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti. Pirmą stovyklos dieną jos lankytojai skaitė 

knygas apie Afriką, domėjosi skirtingų šalių papročiais,  susipažino su gyvūnijos įvairove. Kitas dvi 

dienas  stovykloje mokėsi žaidimų, dalyvavo sportinėse varžybose.  

Lėšų projektui skyrė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija „Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui“. 

 

 

Jurbarkų filialas 

10-13 Jurbarkų filialo bibliotekininkė Lilija Zebliockienė Jurbarkų darželio-mokyklos mokinius 

pasikalbėti apie knygas pakvietė į netradicinę erdvę – seniūnijos „Šimtmečio“ aikštę. Vaikai ne tik 

susipažino su naujausiomis bibliotekoje gautomis knygomis, bet ir sužinojo, kaip jos atsiranda, koks 

jų kelias nuo rašytojo iki bibliotekos lentynos. Bibliotekininkė skaitė ištraukas iš naujų knygų, kartu 

su vaikais apžiūrėjo iliustracijas.  

 

Klausučių filialas 
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01-25 Vaikai rinkosi į knygų pristatymą – bibliotekininkė Violeta Puzinienė papasakojo apie 

naujausias knygas, kurias padovanojo labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“. Po 

pristatymo vaikai dalyvavo edukaciniame užsiėmime – mokėsi lankstyti sevetėles stalui dekoruoti.  

 

Lybiškių filialas 

12-11 Bibliotekininkė Laimutė Keterienė virtualiai susitiko su Eržvilko vaikų darželio vaikais – 

skaitė jiems pasaką „Kalėdų bobutė“. 

 

Pašaltuonio filialas 

02-21 Lietuvių kalbos dienoms skirtoje popietėje „Graži esi, kalba gimtoji“ bibliotekininkė pasako-

jo vaikams apie tai, kad lietuvių kalba yra seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, kiek reikėjo pas-

tangų, kad ji būtų išsaugota. Po to vaikai gavo užduotį – ant lapelių surašytus nevartotinus žodžius 

pakeisti norminiais žodžiais. Teko prisiminti, kaip taisyklingai pavadinti čipsus, tapkes, bankuche-

ną, kitus daiktus ar reiškinius. Atlikę užduotis, vaikai žaidė įvairius su kalba susijusius žaidimus. 

 

Paulių filialas 

06-01 Paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Į bibliotekos kiemą susirinkę vaikai pasakojo 

linksmus nutikimus, kuriuos patys buvo patyrę, dalyvavo bibliotekininkės surengtame konkurse – 

varžėsi, kas žino daugiausiai žaidimų, o po konkurso visi drauge tuos žaidimus žaidė.   

 

Pilies I filialas 

06-04 Po ilgos karantino pertraukos bibliotekoje įvyko pirmas susitikimas su vaikais – startavo ini-

ciatyva „Atverk duris vasarai“. Vaikai ruošėsi Tėvo dienai – bibliotekininkės padedami gamino do-

vanėles savo tėčiams. Baigę darbą skaitė knygą apie tėtį, žaidė stalo žaidimus. 

 

Raudonės filialas 

06-05 Raudonėje jau tampa tradicija švęsti Šeimos dieną. Biblioteka kartu su Raudonės vaikų die-

nos centru paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną ir Tėvo dieną. Veliuonos kultūros centro meno 

vadovė Lina Lukošienė supažindino šventės dalyvius su muzikos instrumentais ir atliko kelias dai-

nas, Kakė Makė, Pepė Ilgakojinė ir Klounas žaidė su vaikais ir pristatė jiems vaikiškas knygas. Or-

ganizuojant šią Šeimos dieną, padėjo Jurbarko viešosios bibliotekos Rotulių ir Seredžiaus bibliote-

kininkės, Veliuonos kultūros centro darbuotojai. Renginyje svečiavosi Jurbarko vaikų dienos centro 

lankytojai. 

 

Rotulių filialas 

01-08 Prasidėjo geriausių metų knygų vaikams pristatymas – Rotulio vaikų darželio auklėtiniai su-

sipažino su pirmąja knyga iš penketuko – Ignės Zarembaitės „Stebuklingi senelio batai“. Bibliote-

kininkė Violeta Murauskienė, avėdama savo tėčio batais, kuriuos jis labai mėgo, pasakojo vaikams, 

kaip kartais netikėtai padeda mylimiems žmonėms priklausę daiktai.  

Sausio 10 d. ir 15 d. vyko kitų penketuko knygų pristatymai. Paklausę visų knygų ištraukų, pažiūrė-

ję iliustracijas, vaikai geriausia knyga išrinko P. Norvilo „Strykt pastrykt“. Balsavimo rezultatus 

bibliotekininkė nusiuntė akcijos organizatoriams. 

Seredžiaus filialas 

07-14 Edukaciniame užsiėmime „Žolinių puokštė kitaip“ Seredžiaus vaikų dienos centro lankytojai 

ir visi mažieji skaitytojai mokėsi pinti vainikus ir daryti gėlių kompozicijas rėmeliuose. Puokščių 

įvairioms progoms darymas Seredžiaus bibliotekoje jau tapo tradicija. 

 

Skirsnemunės filialas 

09-16 „Užsirišiu batukus, pasiimsiu knygą“ – su tokiu užrašu biblioteka pasitiko pirmaklasius, pir-

mą kartą atėjusius į biblioteką. Popietės metu bibliotekininkės susipažino su vaikais, aprodė jiems 
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skirtas knygas ir kiekvienam padovanojo skirtuką. Kiekvienas pirmokas gavo ir po namų darbą – 

nupiešti pirmą savo vardo raidę, padaryti dešimt gerų darbelių, už kuriuos išgirstų dešimt „ačiū“ ir 

ant dovanoto skirtuko parašyti savo vardą. Kaip sekėsi vykdyti užduotis, vaikai pažadėjo papasako-

ti, kai ateis pasiimti skaitytojo bilietų. 

 

Smalininkų filialas 

02-28 Integruota pamoka 5-10 klasių mokiniams „Gimtosios kalbos dienai ir Eugenijos Šimkūnai-

tės metų paminėjimui“. Kiekviena klasė paruošė savo stalą, kurio svarbiausias patiekalas buvo žole-

lių arbata. Bibliotekininkė Birutė Norkienė rodė skaidres apie E. Šimkūnaitę, buvo skaitoma ištrau-

ka iš knygos „Indraja – saulės duktė“. Geografijos mokytoja perskaitė E. Šimkūnaitės kiekvienam 

mėnesiui sudarytą medžių horoskopą, kurį vaikai turėjo prisitaikyti sau. Vėliau kiekviena klasė pri-

statė savo žolelių arbatą, pasakojo apie jos naudą.  B. Norkienė vaišino visus erškėtrožių arbata ir 

papasakojo, kad žolininkė Eugenija Šimkūnaitė rekomendavo kiekvieną savaitės dieną gerti vis ki-

tokią arbatą. Penktadieniais  E. Šimkūnaitė gerdavo erškėtrožių arbatą.   

 

Stakių filialas 

06-01 Drauge su vasara prasidėjo iniciatyva „Atverk duris vasarai“. Pirmame užsiėmime vaikai 

gamino paveikslėlius iš lauko gėlių, atliko smagius eksperimentus su tikro mokslininko eksperi-

mentų priemonėmis, žaidė įvairius žaidimus. 

    

Šimkaičių filialas 

Bibliotekininkė Jolanta Jucikaitė pakvietė vaikus į vasaros stovyklą „Kūrybinės veiklos atsiskleidi-

mas skaitant“. Stovyklautojai kūrė papuošalus iš modelino, patys ruošė sau vaišes – tepė sumušti-

nius, kepė saldumynus. Paskutinę stovyklos dieną kartu su projekto dalyviais iš Jurbarko viešosios 

bibliotekos ir jos filialų svečiavosi Vilniuje. 

 

Tamošių filialas 

08-10-14 Jau ne pirmus metus Tamošių filiale vyko vaikų vasaros stovykla „Atostogos išmaniai ir 

kūrybingai“. Penkias dienas vaikai galėjo atitrūkti nuo kompiuterių, telefonų ir kasdienybės. Kiek-

vieną dieną jų laukė naujos užduotys, nauji žaidimai. Jurbarko viešosios bibliotekos Raudonės filia-

lo bibliotekininkė Rima Šalnaitienė mokė vaikus pasigaminti aitvarą, papasakojo apie giminės me-

dį, kam jis reikalingas ir kaip sudaromas. Paskutinę stovyklos dieną vaikai dalyvavo piknike. 

 

Vadžgirio filialas 

09-26 Neformalaus ugdymo programa „Kūrybinis loftas“ mažais darbais prisideda prie tvarios aplin-

kos kūrimo – šį kartą vaikai siuvo daugkartinio naudojimo medžiaginius maišelius, kuriuos galima 

naudoti pakuojant įvairius produktus. Idėją pasiūlė ir medžiagą maišeliams dovanojo Vadžgirio bib-

liotekos globėja Gabrielė Stirbytė-Vyšniauskienė. 

 

 

 

 

Veliuonos filialas 

01-29 Pasakų Bobutė (bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė) ir Zuikė Pūkė (Kultūros centro direktorė 

Violeta Grabauskienė) sukvietė Veliuonos vaikų darželio „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikus į 

kultūros centre vykusį renginį „Seku seku pasaką“. Pasakų Bobutė nuolat skaitė pasakas vaikų darže-

lyje – spėjo apsilankyti aštuonis kartus. Karantino metu perskaitė 18 pasakų virtualiai Veliuonos bib-

liotekos Facebook paskyroje. Vienas įrašas vidutiniškai peržiūrėtas 600 kartų ne tik Veliuonoje, bet ir 

visoje Lietuvoje.  
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Viešvilės filialas 

06-02 Bibliotekoje svečiavosi vaikų rašytojas, žurnalo vaikams „Laimiukas“ įkūrėjas Virgis Šid-

lauskas. Savo knygas pradinių klasių mokiniams rašytojas pristatė piešdamas, dainuodamas, skaity-

damas ištraukas. Vaikai turėjo daug klausimų, į kuriuos V. Šidlauskas mielai atsakė. 

 

Žindaičių filialas 

06-19 Biblioteka prisijungė prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“. Bibliotekininkė Silvija Pužec-

kaitė ir seniūnaitė Birutė Petraitienė surengė vaikams smagią iškylą po Žindaičių apylinkes. Jos da-

lyviai įveikė keturis kilometrus pėsčiomis, o keliaudami sužinojo, kur buvo pirmoji Žindaičių mo-

kykla, paštas ir pirmasis bibliotekos pastatas. Vaikai sužinojo, kur kadaise jų gyvenvietėje stovėjo 

malūnas. Kelionė baigėsi bibliotekininkės Silvijos sodyboje, kurioje stovi seniausias apylinkėse 

gyvenamasis namas – jam yra jau 200 metų. Susipažinę su namo istorija, vaikai žaidė smagius žai-

dimus, atliko įvairias užduotis ir vaišinosi Silvijos keptais margais blynais. 

 

VI. METODINĖ VEIKLA 

 

2020 m. metodinės veiklos tikslai buvo ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, supa-

žindinti juos su bibliotekinio darbo naujovėmis, diegti gerąją patirtį. Buvo organizuojami profesi-

niai pasitarimai, nuotoliniai mokymai, kuriais siekta ugdyti bibliotekininkų novatoriškumą, gebėji-

mą užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą. Darbuotojai dalyvavo įvairiuose kontaktiniuose ir 

nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, kuriuos organizavo Lietuvos nacionalinė 

M. Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka ir kiti organizatoriai. 

Darbuotojai skatinami atnaujinti profesines žinias, perimti gerąją patirtį iš kitų rajonų bibliotekų.  

Metodines konsultacijas filialų darbuotojoms pagal poreikį teikė viešosios bibliotekos 

specialistai. Skaitytojų skyriaus vyresniosios bibliotekininkės Sigita Baltrušaitienė, Erika Undrai-

tienė, Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Birutė Petraitienė, Fondų organizavimo 

skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Danguolė Čekienė, Skirsnemunės filialo vyresnioji biblioteki-

ninkė Giedrė Jasinskienė teikė konsultacijas kolegėms, 2020 m. pradėjusioms dirbti su LIBIS varto-

tojų aptarnavimo sistema. Fondų organizavimo klausimais konsultavo Fondų organizavimo sky-

riaus vedėja Laima Pernarauskienė, kraštotyros klausimais – kraštotyros specialistė Jūratė Korsakai-

tė. Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“ kylančius klausimus padėjo spręsti Rasa Miliūnienė ir 

Rytė Galbuogienė.  

2020 m. įvyko 10 dalykinių filialų darbuotojų susirinkimų, dalis iš jų nuotoliniu būdu. 

Buvo aptarti bibliotekų darbo 2019 m. rezultatai ir veiklos 2020 m. uždaviniai, renginių organiza-

vimo ypatumai, konsultuojama projektų rengimo klausimais, dalijamasi įvairiuose seminaruose ir 

mokymuose įgytomis žiniomis. 

Pagal galimybes buvo lankomi filialai. Išvykų priežastys įvairios – filialų, kuriuose 

2020 m. įdiegta LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemė, darbuotojų konsultacijos, kompiuterių ge-

dimų šalinimas, bendrosios bibliotekų vidaus darbo tvarkos tikrinimas ir kt.   

   

 

 

2020 metais: 

 surinktos, patikslintos ir suvestos į LIBIS bibliotekų statistikos modulį  viešosios bibliotekos 

ir filialų veiklos statistinės ataskaitos; 

 parengta 2019 m. metodinės veiklos ir filialų darbo tekstinė ataskaita; 

 surinkti ir patikrinti filialų 2020 m. veiklos  planai; 

 sudarytas bendras 2020 m. Viešosios bibliotekos ir filialų veiklos planas; 

 išanalizuota 2019 m. rajono filialų veikla ir parengtas pranešimas; 
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 pasiūlytas kandidatas į Metų bibliotekininko nominacijai. 2019 m. Metų bibliotekininke ta-

po Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viešvilės filialo bibliotekininkė Vilija 

Platonovienė.  

 Pasiūlytas kandidatas Klaipėdos regiono bibliotekų geriausio 2019 metų bibliotekininko 

nominacijai „Jonvabalis“. Šis apdovanojimas už profesionalumą darbe, patrauklių erdvių 

skaitytojams kūrimą, bendruomenės telkimą, šiuolaikiškų ir aktualių užimtumo veiklų inici-

javimą buvo skirtas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viešvilės filialo bib-

liotekininkei Vilijai Platonovienei. 

Jurbarko rajono bibliotekos aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, mokyklo-

mis, kitomis organizacijomis, ieško naujų darbo formų. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai 

savo darbe taiko LNB Bibliotekininkystės centro darbuotojų parengtas rekomendacijas leidinyje 

„Šiandien aktualu“, „Tarp knygų“, nuolat atnaujina žinias mokymuose ir seminaruose, semiasi pa-

tirties stebėdami kolegų darbą kitų rajonų bibliotekose. Įgytos žinios pritaikomos darbe. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją, 

didina kitas kompetencijas. 2020 m. bibliotekos darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose ir moky-

muose: 

01-09 „Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai įgyvendinant dokumentų valdymo 

reformą“ (organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

01-24 Prasidėjo mokymai „Dėmesingu įsisavinimu grįsto streso valdymo mokymas“, 

8 užsiėmimai (organizatorius „Jurbarko visuomeniniai šeimos namai“) 

01-30 „Dokumentų valdymo pokyčiai nuo 2020 m. sausio 1 d. Asmens duomenų ap-

saugos principų taikymas įstaigos dokumentų valdyme“ (organizatorius UAB „Žinių centras“) 

03-06 „Ar lietuvių kalba turi ateitį?“ (organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

05-11 „Kaip pagerinti profesinį ir asmeninį gyvenimą“ (organizatorius Jurbarko švie-

timo centras) 

05-14 „Kaip sudominti paauglį knyga?“ (organizatorius Lietuvos nacionalinė M. 

Mažvydo biblioteka) 

05-28 „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“ 

(organizatorius Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras) 

06-30 „Vilnos kambario edukatoriai“ (organizatorius Klaipėdos apskrities I. Simonai-

tytės viešoji biblioteka) 

07-30 „Kaip tapti draugiškesnėmis bibliotekomis autizmo spektro sutrikimą turintiems 

žmonėms“ (organizatorius Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka) 

 08-12 „CPO LT elektroninio katalogo plėtra: naujų prekių, paslaugų, darbų moduliai“ 

(organizatorius VŠĮ CPO LT)  

09-30 „Autorinių teisių ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis ap-

rūpinimas“ (organizatorius Kauno apskrities viešoji biblioteka) 

10-07-08 „Kūrybini paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“ (organizatorius 

„Prisijungusi Lietuva“) 

10-09 „Autorinių teisių ir vartotojų, negalinčių skaityti įprasto teksto, informacinis ap-

rūpinimas“ (organizatorius Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka) 

10-13 „Kultūros paveldo objektų (KPO) skenavimas“ (organizatorius Klaipėdos ap-

skrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka) 

10-13 „Lengvi būdai, kaip padidinti atviros jaunimo erdvės aktyvumą. Praktinis paty-

rimas“ (organizatorius Jurbarko švietimo centras) 

10-13, 11-04 „Media 3“ (organizatorius Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji 

biblioteka) 
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10-20 „3D modeliavimas ir spausdinimas“ (organizatorius Klaipėdos apskrities I. 

Simonaitytės viešoji biblioteka) 

11-20 „Skaitmeninės humanitarikos problematika ir praktika“ (organizatorius Lietu-

vos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka) 

12-07  „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir kismo“ (organizatorius Lietuvos 

nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas) 

12-14 „Prano Mašioto skaitymai. Ar knygos gydo?“ (organizatorius Lietuvos naciona-

linės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas, Tarptautinės vaikų ir 

jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius) 

 

VII. PERSONALAS  

 

2020 m. m. Jurbarko viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbo 53 darbuotojai (47,5 etato), iš 

jų 41 bibliotekininkas. Viešojoje bibliotekoje dirbo 25 darbuotojai (25 etatai), iš jų 15 bibliotekinin-

kų; Smalininkų miesto filiale dirbo 2 darbuotojai (1,25 etato), filialuose – 26 darbuotojai (21,25  

etato), iš jų 24 bibliotekininkai. 

2020 metais vyko darbuotojų kaita. Skirsnemunės filialo vyresnioji bibliotekininkė Nina 

Jonaitienė išėjo į pensiją. Vietoje jos laimėjusi konkursą vasario 3 d. pradėjo dirbti Aušra Jocaitienė 

ir dirbo iki birželio 19 d. Nuo liepos 1 d. – vėl pokyčiai šiame filiale – pradėjo dirbti nauja darbuo-

toja Vaida Butkienė. Pasikeitimai įvyko ir viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje – vietoje 

į kitą darbą išėjusios Linos Maziliauskienės pradėjo dirbti Violeta Murauskienė, iki tol dirbusi vie-

šosios bibliotekos Rotulių filiale, kuriame pradėjo dirbti nauja darbuotoja Rūta Bakšienė. 

Nepilną darbo dieną filialuose dirba 17 darbuotojų. 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 

 su aukštuoju – 19, iš jų su bibliotekiniu – 8; 

 su aukštesniuoju – 20, iš jų su bibliotekiniu – 11; 

 kitas išsilavinimas – 2. 

 

VIII. MATERIALINĖ BAZĖ  

 

  Jurbarko rajono bibliotekų materialinė bazė gerėja – kasmet atnaujinamos arba remon-

tuojamos bent vieno filialo patalpos. 2020 m. atsinaujino Skirsnemunės filialas – buvo pakeista 

grindų danga, perdažytos sienos, lentynos.   

Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai dalyvauja projektinėje veikloje. 2020 m. projektų 

finansavimui buvo skirta 72 862,78 eurų.  

 

Techninis aprūpinimas 

 

IT ūkį sudaro 142  kompiuteriai, iš jų 89 vartotojams, 53 darbuotojams: 

 viešojoje bibliotekoje – 69, iš jų 41 vartotojams, 28 darbuotojams; 

 Smalininkų m. filiale – 3, iš jų 2 vartotojams, 1 darbuotojams; 

 kaimo filialuose – 70, iš jų 46 vartotojams, 24 darbuotojams. 

Viešoji interneto prieiga teikiama viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose.  

  

Bendras bibliotekų patalpų plotas 

 

Bendras rajono bibliotekų patalpų plotas 4 236 km. m, iš jų 3 176 kv. m naudingas: 

 viešojoje bibliotekoje – 2 151 kv. m, iš jų 1 516 kv. m naudingas; 

 Smalininkų m. filiale – 88 kv. m; 
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 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. 2020 m. Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo skirta 691 205 eurų. Didžią-

ją biudžeto dalį sudarė darbo užmokestis – 86  proc. Bibliotekoms labai svarbu, kad fondas nuolat 

pasipildytų naujais leidiniais. 2020 m. Kultūros ministerija skyrė 43 492 eurus knygoms, Jurbarko 

rajono savivaldybė – 16 000 eurų prenumeratai. 

 
    Lentelė Nr. 40 

Išlaidų str. Rajono 

biudžetas 

2019 m. 

Eur 

Rajono 

biudžetas 

2020 m. 

Eur 

Skirt.nuo 

2019 m. Eur 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

2020 m. Eur 

Viešieji darbai 

2020 m. 

Eur 

Darbo užmokestis 

 (su socialiniu draudimu) 

523 315 597 456 +74 140 - - 

Ryšių paslaugoms 9 476 10 294 +818 - - 

Transportui išlaikyti 4 129 2 828 -1 301 - - 

Spaudiniams įsigyti 16 000 16 000 - - - 

Kvalifikacijos kėlimui ir ko-

mandiruotėms 

915 573 -342 - - 

Kitoms prekėms 7 107 8 100 +993 - - 

Kitoms paslaugoms 9 015 8 627 -388 - - 

Komunalinės paslaugos (šildy-

mui, elektros energijai, kt.) 

41 057 33 944 -7 113 - - 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 1 000 5 769  +4 769 - - 

Ilgalaikio materialiojo turto 

remontas 

19 822 7 614 -12 208 - - 

Kultūrinėms programoms 2 250 5 245 + 2 995 - - 

Iš viso: 634 077 696 450  - - 

 

Pajamos ir finansavimas 
                                                                                                                         Lentelė Nr. 41 

Šaltinis 2019  m. 

tūkst. Eur 

2020 m. tūkst. Eur Skirtumas 

tūkst. Eur 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos 666,72 744,48 +77,76 

Fondų lėšos (projektams) 35,56 116,44 +80,80 

Už mokamas paslaugas 2,64 1,00 -1,64 

Už patalpų nuomą 1,70 1,60 -0,10 

Parama (2 proc. pajamų mok.) 0,58 0,70 +0,12 

Lėšos iš paramos gavėjų (dovanotos knygos) 11,40 12,60 -1,20 

Iš viso: 718,60 876,82 +155,74 

 

 

 

IŠVADOS 
 

 Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra traukos vieta ne tik skaitytojams, 

bet visiems, kas domisi kultūra ir menu arba nori tiesiog smagiai praleisti laiką. Bibliotekos patal-

pose renginius organizuoja bibliotekos partneriai, nevyriausybinės organizacijos, neformalios žmo-

nių grupės. Organizuojant renginius biblioteka sulaukia pagalbos iš partnerių, savanorių.  
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Jurbarko viešoji biblioteka ir filialai nuolat keičiasi – atnaujinamos patalpos, atsiranda nau-

jų veiklų. Keistis, ieškoti naujų darbo formų paskatino ir karantinas – bibliotekos bendruomenė ieš-

kojo, kaip, pasikeitus aplinkybėms, patenkinti skaitytojų poreikius.  

Karantino laikotarpiu turėjome galimybę dirbti ir skaitytojus aptarnauti laikantis visų sau-

gumo reikalavimų: išduoti ir grąžinti knygas. Išmokome saugiai elgtis darbe, saugoti vieni kitus ir 

skaitytojus. Nuolat tobulinome nuotolinio darbo, virtualaus bendravimo įgūdžius, rengėme virtua-

lias knygų parodas, naujų knygų apžvalgas, organizavome viktorinas. Bibliotekos languose ekspo-

navome parodas, puošiame pastatą dekoracijomis. Siekėme tapti dar kūrybiškesniais ir atidesniais.  

Užsitęsęs karantinas, parodė bibliotekų veiklos prasmingumą – esant ribotam laisvalaikio 

veiklų pasirinkimui, žmonės vis dažniau renkasi knygų skaitymą.  

Apie bibliotekos veiklą galima skaityti interneto svetainėje www.jurbarko-rvb.lt ir Face-

book  paskyroje https://www.facebook.com/JurbarkoRajonoBiblioteka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurbarko-rvb.lt/
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PRIEDAS NR. 1 

BIBLIOTEKA IR BIBLIOTEKININKAI SPAUDOJE,  

INTERNETE, TELEVIZIJOJE  

/ 2020 m./ 

 

SAUSIS 

    Jurbarko pasididžiavimas – inovatyvi ir moderni biblioteka / Jurbarko r. sav. viešosios bibliote-

kos inf. // Mūsų laikas.- 2020, saus. 3, p. 2. 
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje aptarti 2019 m. rodikliai ir ateities gairės. Dalyvavo Jurbarko r. sav. meras 

Skirmantas. Mockevičius ir mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas. 
 

     Karopčikienė D. Paulių kaimo bendruomenės dešimtmetis / A. Gedminaitės nuotr. - Bendruo-

menės archyvo nuotr. // Šviesa.- 2020, saus. 8, p. 4, 5. 

Bendruomenės veikloje aktyviai nuo pat įsikūrimo pradžios dalyvauja bibliotekininkė Vida Birgiolienė. 
 

    Paškauskė, J. Vyko susitikimas su „Kalėdinių eglučių parkelio“  kūrėjais // 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1222103148.- 2020-01-09   
Saus. 9 d. pasibaigus šventiniam laikotarpiui Jurbarko r. sav. vadovai pakvietė į susitikimą „Kalėdinių eglučių par-

kelio“, esančio skverelyje, prie Vytauto Didžiojo bei Dariaus ir Girėno gatvių sankryžos, kūrėjų atstovus pabendrauti 

prie arbatos puodelio bei aptarti įvairias idėjas dėl Jurbarko miesto šventinės puošybos. 
 

    Pagerbė kalėdinių eglučių parko kūrėjus / Nuotr. / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 2020, saus. 

10, p. 16. 
Saus. 9 d. Jurbarko r. sav. didžiojoje salėje pagerbti šiųmetinio Jurbarko kalėdinių eglučių parko kūrėjai. Tarpe jų 

ir Viešosios bibliotekos darbuotojai. 
 

    Rusinavičiūtė A. Kartų diena - svarbu pajausti buvimą drauge / Iliustr. // Šviesa.- 2020, saus. 11, 

p. 5. 
Viešvilės pagrindinėje mokykloje vyko kartų diena. 

 

    Bibliotekose: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, saus. 15, p. 1. 
Rajono gyventojus bibliotekininkai kviečia stebėti tiesioginę transliaciją „Viešosios paslaugos internetu kiekvie-

nam“. 
 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?1222103148.-
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    Karopčikienė D. Paroda - jubiliejų mininčiai poetei/ V. Lekučio archyvo nuotr. // Šviesa.- 2020, 

saus. 15, p. 5. 
Apie parodą kraštietei poetei Aldonai Elenai Puišytei Girdžių bibliotekoje. Dokumentų paroda parengta iš kraštoty-

rininko V. Lekučio dokumentų archyvo. 
 

    Juškaitienė L. Naujovė Jurbarke. Šuo padeda pamilti knygą ir išmoko drąsos/ Nuotr. // Mūsų 

laikas.- 2020, saus. 17, p. 9. 
Kaniterapija Viešojoje bibliotekoje. Bibliotekoje vaikai skaito šuniui. 

 

    Skaitomiausių knygų TOP5: jurbarkiečiams įdomiausios valdingų moterų istorijos // Mūsų lai-

kas.- 2020, saus. 17, p. 8. 
Informaciją surinko ir pateikė Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Erika Undraitienė. 

 

    Kaukės: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, saus. 18, p. 1. 
Jurbarko viešoji biblioteka kviečia gyventojus gaminti spalvingas tradicines Užgavėnių kaukes ruošiamai parodai. 

 

   Atvažiuos: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, saus. 18, p. 1. 
Jurbarko viešosios bibliotekos projektas „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“ vėl kelyje. 

 

   Stanaitienė J. Sėkmė priviliojama savęs pažinimu ir darbu/ Iliustr. // Šviesa.- 2020, saus. 18, p. 6. 
Visuomenininkės, savivaldybės tarybos narės Ingos Molevaitės Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengtas pokalbis 

su sėkmingą ir širdžiai mielą darbą dirbančiais jurbarkiečiais. 
 

    Knygą „Partizano žiedas“ pristatė ir Jurbarko skaitytojams/ „Mūsų laikas“ inf. // Mūsų laikas.- 

2020, saus. 24, p. 10. 
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje vyko  kario Ernesto Kuckailio penktosios knygos „Partizano žiedas“ prista-

tymas. 
 

    Stanaitienė J. Kelią skinasi tremties muziejaus vizija/ J. Stanaitienė. - Iliustr. // Šviesa.- 2020, 

saus. 25, p. 4. 
Saus. 10 d. Lybiškių bibliotekoje surengtas susitikimas dėl tremties muziejaus Varlaukio geležinkelio stotyje įkūri-

mo. 
 

    Stanaitienė J. Į pagalbą – vedina šunimi / Iliustr. // Šviesa.- 2020, saus. 29, p. 4. 
Apie kaniterapijos paslaugas Jurbarko viešojoje bibliotekoje. Paslaugas teikia Pilies kaime gyvenanti šunų dresuo-

toja Jurgita Kairelytė. 

 

 

VASARIS 

    Dovana: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, vas. 1, p. 1, 4. 
30 skaitytojų bilietų Vadžgirio miestelio bibliotekai nupirko vietos verslininkai. Jie bus skirti mažesnes pajamas 

gaunančioms šeimoms. 
 

    Bibliotekos lankytojus pasitinka įspūdingos rankų darbo lėlės // 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.- Publikuota: 2020, vas. 10 d.  
 

    Stanaitienė J. Pokalbio kviečia rankų darbo lėlės/ Iliustr. // Šviesa.- 2020, vas. 12, p. 5. 
Marijampolietės menininkės Kristinos Venslauskienės rankų darbo lėlių paroda atidaryta Jurbarko viešojoje biblio-

tekoje. 
 

    Atsakingai: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, vas. 12, p. 1. 
Viešvilės miestelio biblioteka praėjusiais metais iš gyventojų surinkusi 2885 kg. elektronikos atliekų, tapo Elektroni-

kos platintojų asociacijos (EPA) su partneriais organizuoto aplinkosauginio projekto „Atsakingas skaitytojas“ nugalė-

toja. 
 

     Juškaitienė L. Bibliotekos lankytojus pasitinka iš meilės vyrui su meile kurtos lėlės/ Nuotr. // 

Mūsų laikas.- 2020, vas. 14, p. 8 
Marijampolietės menininkės Kristinos Venslauskienės rankų darbo lėlių paroda atidaryta Jurbarko viešojoje biblio-

tekoje. 
 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.-
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    Vadžgiryje apdovanoti verti „Krašto aukso“ vardo/ Nuotr. / „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 

2020, vas. 14, p. 11. 
Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčioje paskelbti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso Tauragės apskrities „Kraš-

to auksas nugalėtojai. Apdovanotas ir Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos projektas „Biblioteka kitaip“ ir visi projek-

to vykdytojai. 
 

    Stanaitienė J. Gintariniame vakare padėkota darbščiausiems/ J. Stanaitienė. - Iliustr. // Šviesa.- 

2020, vas. 15, p. 1, 6, 7. 
Vas. 8 d. Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčioje, gintarais papuoštomis žemės ūkio ministro A.Palionio padėkomis apdo-

vanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Tauragės apskrities nugalėtojai, sėkmingai įvykdę 

projektus įgyvendinant Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Tarp nominantų – Vadžgirio bibliotekininkė 

Erika Žievienė, projekto „Biblioteka kitaip“ organizatorė. 
 

    Savišvieta: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, vas. 19, p. 1. 
Vas. 21 d. Jurbarko Viešojoje bibliotekoje vyks Europos komisijos Aplinkos generalinio direktoriato inicijuotos ini-

ciatyvos „CITIZENV“ diskusija „Apie biologinės įvairovės svarbą“. 
 

    Karopčikienė D. Vasario 16–oji – su pagarba istorijai ir dabarčiai/ D. Karopčikienė. - Iliustr. // 

Šviesa.- 2020, vas. 19, p. 1, 4, 5. 
Apie Eržvilko, Veliuonos ir Girdžių seniūnijas, kurios Vasario 16–osios proga rinko ir apdovanojo savo krašto 

darbščiausius žmones. Tarp nominantų ir trys bibliotekininkės: buvusi Kartupių fililo bibliotekininkė Genovaitė Sku-

žinskienė, Lybiškių filialo darbuotoja Laima Keterienė ir Pašaltuonio filialo bibliotekininkė Liuda Neverdauskė. 
 

    Tarp Eržvilko krašto spindulių – ir bibliotekininkės, ir medžiotojas/ Nuotr. / ‚Mūsų laikas“ inf. 

// Mūsų laikas.- 2020, vas. 21, p. 5. 
Apdovanojimas „Eržvilko spindulys“ įteiktas Pašaltuonio filialo bibliotekininkei Liudai Neverdauskei ir Lybiškių fi-

lialo bibliotekininkei Laimutei Keterienei. 
 

    Psichologė Jurbarke: bendraujate kaip „šakalas“ ar „žirafa“// Mūsų laikas.- 2020, vas. 26, p. 16. 
Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje viešėjo psichologė Laura Alčiauskaitė. 

 

    Varžysis: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, vas. 26, p. 1. 
Jurbarko r. viešoji biblioteka, Naujamiesčio progimnazija ir Kultūros centras kovo 10 d. visus moksleivius kviečia  į 

orientacinį žaidimą, skirtą Kovo 11–osios trisdešimtmečiui paminėti. 
 

    Dovana: [žinutė] // Šviesa.- 2020, vas. 26, p.1. 
Vadžgirio bibliotekai dovana nuo jurbarkietės Editos Pažereckaitės - 24 bilietai į Kiną. 

 

    Karopčikienė D. Bibliotekoje – diktanto šventė/ Nuotr. // Šviesa.- 2020, vas. 29, p. 9. 
Nacionalinis diktantas buvo rašomas Jurbarko r. sav. viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo 17 dalyvių. 

 

KOVAS 

. 

    Viktorina: [žinutė] // Šviesa.- 2020, kovo 14, p. 1.  
    Kovo 7 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje vykusioje Nacionalinėje viktorinoje dalyvavo 17 jurbarkiečių. 
 

    Ar Pirmasis Bajerburgas buvo Veliuonos Pilaitėse? / kpd.lt nuotr // www.alkas.lt.-  2020-03-15. 
Jurbarko viešojoje bibliotekoje istorikas dr. Vytenis Almonaitis paskaitoje „Pirmasis Bajerburgas: kur kryžiuočiai 

žadėjo įkurti užkariautos Lietuvos sostinę“ pristatė dvi nuomones apie šios Kryžiuočių ordino pilies išdėstymą. Pasak 

KPD Tauragės skyriaus vyr. specialistės Margaritos Karūnienės, paskaita iškėlė klausimų, į kuriuos jurbarkiečiai no-

rės dar daugiau atsakymų ar viešos diskusijos. 
 

    Knygos: [žinutė] / „Šviesos“  inform. // Šviesa.- 2020, kovo 21, p. 1. 
Dėl koronaviruso grėsmės savo veiklą sustabdė ir rajone veikiančios bibliotekos. 

 

    Konkursas: [žinutė] // Šviesa.- 2020, kovo 28, p. 1. 
Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka skelbia konkursą mažiesiems skaitytojams. Skelbiama užduotis: perskaityti Antua-

no de Sent Egziuperi knygą „Mažasis princas“ , išrinkti įsimintiniausią pastraipą ar puslapį ir pasirinkta forma įamžin-

ti. Aktyviausių skaitytojų laukia prizas. 
 

Biblioteka jungiasi į prasmingą akciją ir teiks naują nuotolinę paslaugą/ Jurbarko raj. sav. in-

form. https://www.jurbarkas.lt/index.php?2484891146.- Publikuota: 2020-03-30.   

http://www.alkas.lt.-/
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Kovo 30 dieną biblioteka jungiasi į prasmingą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamą     

akciją – 3D spausdintuvu spausdinti rėmelius (laikiklius) apsauginiams medikų skydams. Vieno rėmelio spausdinimas 

truks 2 valandas. Rėmeliai (laikikliai) bus komplektuojami su skydeliais, gautais iš Nacionalinės bibliotekos. 

 

BALANDIS 

    3D: [žinutė] // Šviesa.- 2020, bal. 1, p. 1. 
Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka jungiasi prie Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuoja-

mos akcijos ir 3D spausdintuvu spausdins laikiklius apsauginiams veido skydams, skirtiems medikams. 
 

    Skaitymai: [žinutė] // Šviesa.- 2020, bal. 1, p.                                  
Karantino laikotarpiu viešosios bibliotekos bibliotekininkės  du kartus per savaitę teiks naują nuotolinę paslaugą 

skaitytojams. Užsisakius paslaugą pasirinktos knygos arba periodika bus skaitoma telefonu.  
 

    Jurbarko viešosios bibliotekos pokalbiai su jurbarkiškiais iš viso pasaulio // 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/jurbarko.- Publikuota: 2020, bal. 2 d.  
Nuo bal. 1 d.  Jurbarko r. sav.  viešoji biblioteka pradeda tiesioginių transliacijų seriją – pokalbius su įdomiais jur-

barkiškiais iš viso pasaulio „Kaip laikosi mūsų kraštiečiai?“. 
 

    Bibliotekininkai ėmėsi kaukių gamybos/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, bal. 3, p. 10. 
Biblioteka 3D spausdintuvu pradėjo gaminti apsauginius veido skydelius. Dar kelios bibliotekininkės siuva ir dova-

noja gyventojams apsaugines veido kaukes. 
 

    Dienoraštis: [žinutė] // Šviesa.- 2020, bal. 4, p.  
Veliuonos bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė pakvietė savo skaitytojus dalyvauti konkurse „Karantino dienoraš-

tis“. 
 

     Masaitytė A. Projektas „Edukacijų platforma“/ Iliustr. // Tarp knygų.- 2020, Nr. 4 (balandis), p. 

40. 
2020 m. pradžioje Jurbarko raj. sav. viešojoje bibliotekoje pradėtas projektas „Edukacijų platforma“, kurio tikslas 

– didinti bendruomenės įtraukimą sprendžiant socialines problemas Jurbarko mieste, į įvairias veiklas įtraukiant socia-

linę atskirtį patiriančias šeimas, vaikus ir paauglius. 
 

    Sabataitienė J. Koronavirusas užvėrė kultūros įstaigų duris, bet veiklos jose nesustabdė/ Nuotr. 

// Mūsų laikas.- 2020, bal. 10, p. 7, 8. 
Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą pristato Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinaus-

kienė. 
 

    Sabataitienė J. Pokalbiai su pasaulį išsibarsčiusiais jurbarkiečiais/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, 

saus. 10, p.  
Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Skaitytojų sk. vedėjas Lukas Bakšys pristato virtualias tiesiogines transliacijas 

su po pasaulį išsibarsčiusiais jurbarkiečiais. 
 

    Pileckas L. Automobilių vertę kelia jų istorijos/ L. Pilecko nuotr. // Šviesa.- 2020, bal. 18, p. 5. 
Apie automobilių kolekcionierius Jurbarke, kurių tarpe ir Lukas Bakšys, viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus 

vedėjas. 
 

    Bibliotekos: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, bal. 22, p. 1. 

20–oji Nacionalinė bibliotekų savaitė vykstanti bal. 23–29 d. kviečia į renginius nuotoliniu būdu. 
 

    Bibliotekos: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, bal. 30, p. 1. 
Jurbarko viešoji biblioteka ir jos filialai teikia leidinių išdavimo paslaugas bekontakčiu būdu. 

 

    Nuo balandžio 27 d. biblioteka atnaujina knygų išdavimo paslaugą: [žinutė] //   

https://www.mlaikas.lt/naujiena/aktualijos .- Publikuota: 2020, balandžio 27 d. 
 

     Sabataitienė J. Geriausiai metų bibliotekininkei Motinos dieną laiškai plaukia iš viso pasaulio / 

Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, bal. 30, p. 1, 8. 
Apie geriausią Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos Metų bibliotekininkę, Viešvilės filialo darbuotoją Viliją Plato-

novienę. 

 

 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/jurbarko.-
https://www.mlaikas.lt/naujiena/aktualijos%20/
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GEGUŽĖ 
 

     Bibliotekos kiemelyje duris atvers „Lauko skaitykla“// 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.- Publikuota: 2020, geg. 5 d.  
 

     Egzaminas: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, geg. 6, p. 1, 2. 
Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka kviečia laikyti Europos egzaminą. 

 

    Karopčikienė D. Geriausia metų bibliotekininkė visko imasi su malonumu/ Nuotr. // Šviesa.- 

2020, geg. 6, p. 3. 
Apie geriausią 2019 m. bibliotekininkę, Viešvilės filialo darbuotoją, Vilija Platonovienę. 

 

    Dovana: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, geg. 13, p. 1. 
Lybiškių biblioteka dėkoja kraštiečiui Tomui Volungiui už dovaną – bendruomenės namų bei geležinkelio stoties 

maketus. 
 

    Iššūkis: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, geg. 27, p. 1, 2. 
Jurbarko viešoji biblioteka skelbia, kad  birž. 1 d. startuoja iki rugpj. 31 d. vyksiantis skaitymo iššūkis „Vasara su 

knyga“ ir kviečia prisijungti prie šios akcijos. 

 

BIRŽELIS 

    Birželio pirmosios dienos - džiaugsmas šeimoms su vaikais/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų laikas.- 

2020, birž. 5, p. 10. 
Apie Tarptautinės vaikų gynimo šventės renginius rajone. Renginių organizatoriai- Viešosios bibliotekos filialai. 

 

     Vaikystės šventėje – pilnos kišenės saldainių / „Šviesos“ inform./ Iliustr. / priedas „Smalsučių 

erdvė“ // Šviesa.- 2020, birž. 6, p. 8. 
Apie tarptautinę Vaikų gynimo šventę Vadžgiryje, kurią kasmet organizuoja Vadžgirio bibliotekininkė Erika Žievie-

nė ir Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus darbuotoja Lina Lukošienė. 
 

      Jurbarko viešojoje bibliotekoje – Inos ir Liutgardo Povilaičių tremties nuotraukų, laiškų paro-

dos atidarymas// http://www.voruta.lt/jurbarko.- Publikuota: 2020-06-10.  
 

     Ratuota: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, birž. 10, p. 1. 
Atnaujintos Jurbarko viešosios bibliotekos projekto „Ratuota biblioteka – mobili pramoga“ veiklos. 

 

     Varlaukio geležinkelio stotyje Atmintį saugos modernus muziejus/ „Mūsų laiko“ inf. // Mūsų 

laikas.-  2020, birž. 19, p. 9. 
Apie numatomą steigti Tremties istorijos muziejų, kuriam atsirasti didelį indėlį įnešė kraštotyrininkė, Lybiškių filialo 

bibliotekininkė Laimutė Keterienė. 

 

LIEPA 

    Juškaitienė L. Valstybės dieną pasitinkant biblioteka padovanojo susitikimą su Liudu Mažyliu/ 

Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, liep. 10, p. 4 
Viešosios bibliotekos projekto „Kultūros pusryčiai“ renginiai persikėlė į lauko erdves. Vyko susitikimas su istoriku 

Liudu Mažyliu.  
 

    Sabataitienė J. Žurnalisto Rimo Bružo tikslas, kad daktaras Basanavičius ir jo žmona Eleonora 

būtų kartu   / Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, liep. 10, p. 7 
Kraštiečio, žurnalisto,  Jurbarko viešosios bibliotekos globėjo R. Bružo sukurto filmo „Elė ir daktaras“ pristatymas 

bendruomenei Viešojoje bibliotekoje. 
 

     Konkursas: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, liep. 21, p. 1. 
Visi, Jurbarko viešojoje bibliotekoje ar jos filialuose užsiregistravę į skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“, dalyvauja 

kavinės „Happy Cafe“ konkurse ir gali kas savaitė laimėti vienos val. pasivažinėjimą elektriniu paspirtuku. 
 

    „Kai lyja liepos medumi“// https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.- Publikuota: 2020, lie-

pos 21 d.  
Jurbarko viešojoje bibliotekoje vyko neįgaliųjų poezijos renginys, į kurį sukvietė rajono neįgaliųjų draugija, kuriai 

vadovauja Vida Pieniutienė. 
 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.-
http://www.voruta.lt/jurbarko-viesojoje-bibliotekoje-inos-ir-liutgardo-povilaiciu-tremties-nuotrauku-laisku-parodos-atidarymas/
http://www.voruta.lt/jurbarko-viesojoje-bibliotekoje-inos-ir-liutgardo-povilaiciu-tremties-nuotrauku-laisku-parodos-atidarymas/
http://www.voruta.lt/jurbarko.-
https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis.-
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     Neįgaliųjų poezijos renginys „Kai lyja liepos medumi“/ Nuotr.// Mūsų laikas.- 2020, liep. 24, p. 

8. 
 

     Stanaitienė J. Negaliu patikėti, kas su manimi vyksta! / Jūratė Stanaitienė. - Iliustr. // Šviesa. - 

ISSN 1648-1909. - 2020, liep. 28, p. 5. 
Liep. 16 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta buvusios bibliotekos direktorės Nijolės Masiu-

lienės sukurtų mandalų parodos pristatymas. 
 

     Pažereckienė J. Mandalose - Nijolės Masiulienės gyvenimo spalvos/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 

2020, liep. 31, p. 7 
Ilgametės Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos direktorės Nijolės Masiulienės kūrybos pristatymas Viešojoje biblio-

tekoje. 

 

RUGPJŪTIS 

    Pagerbti: [žinutė] / „Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, rugpj. 4, p. 1, 2. 
Apdovanojimu „Viešvilės garbė“ už bendruomeniškumą, iniciatyvas, savitarpio pagalbą ir asmeninį pavyzdį, ku-

riant aplinką, kurioje gera gyventi, šiemet pagerbta bibliotekininkė Vilija Platonovienė. 
 

    Karopčikienė D. Į Smalininkus atkeliavo vasariškas poezijos pavasaris/ Iliustr./ Priedas „Kultū-

ros sala“ // Švies.- 2020, rugpj. 4, p. 3. 
Apie „Poezijos pavasario“ šventę Smalininkuose. Šventės organizatoriai Rašytojų klubas,  Lietuvos rašytojų sąjun-

ga ir Smalininkų biblioteka. 
 

   Veliuona kviečia jau į ketvirtąsias palaunages // Mūsų laikas.- 2020, rugpj. 7, p. 8. 
Kasmetinis Veliuonos bibliotekos renginys. Šiais metais skirtas Eugenijos Šimkūnaitės metams pažymėti. 

 

    Pažereckienė J. Viešvilės miestelio šventėje pagerbti geriausieji/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, 

rugpj. 7, p. 9 
Tarp pagerbtų viešviliečių ir Viešvilės bibliotekos bibliotekininkė Vilija Platonovienė. „Viešvilės garbės“ apdovano-

jimą bibliotekininkė gavo už organizuojamus renginius, vykdomas įvairias iniciatyvas, plačiai atvertas bibliotekos duris 

visiems miestelio gyventojams. 
 

    Save atranda padėdami kitiems/ „Mūsų laiko“ inf. / Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, rugpj. 7, p. 16. 
Apie savanorių komandą „Jurbarkas gyvas“. Apie vykdomas savanoriškas veiklas Viešojoje bibliotekoje. 

 

     Jurbarko viešoji biblioteka kviečia registruotis į pėsčiųjų žygį „Nemuno lankomis“: [žinutė] / 

„Šviesos“ inform. // Šviesa.- 2020, rugpj. 8, p. 1. 
 

     Jurbarkiškio kodo paieškose - sėkmingų kraštiečių istorijos/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, 

rugpj. 21, p. 3. 
Trumpai pristatoma atvira diskusija su kraštiečiais „Jurbarkiškio kodo beieškant“ Jurbarko r. sav. viešojoje biblio-

tekoje. 
 

    Jurbarko krašto šventė pažymėta įdomių kraštiečių atradimais ir pažinimais/ „Mūsų laiko“ inf. // 

Mūsų laikas.- 2020, rugpj. 28, p. 16. 
Apie Jurbarko krašto šventę viešojoje bibliotekoje. 

 

    Stanaitienė J. Kaukėtoje Jurbarko krašto šventėje - kultūros ir susitikimų stotelės/ Jūratė Stanai-

tienė. - Iliustr. // Šviesa.- 2020, rugpj. 29, p. 6, 7. 
Turinys: Dėmesys saugumui; Jubiliejų gausa; Tiltas su Vokietija; Pokalbiai su kraštiečiais; Apsigyveno pegasai. 

 

RUGSĖJIS 

  

    Penktadienį Raudonės pilyje spiečiasi Žemaitijos bibliotekininkai / „Mūsų laiko“ inform. /  Kul-

tūra ir istorija // https://www.mlaikas.lt/naujiena/kultura-ir-istorija.- Publikuota: 2020-09-04. 
Rugs. 4 d. Raudonės pilyje ir pilies prieigose dūzgė bibliotekininkai. Vyko XIX Žemaitijos bibliotekininkų susitiki-

mas "Bibliotekų spiečius 2020" ir jo metu organizuojama atvira diskusija "Bibliotekų vaidmuo regionuose - kas yra 

biblioteka šiandien?" 
 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/kultura-ir-istorija
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    Juškaitienė L. Bibliotekos tapo bendruomenės saugumo ir stiprybės garantu / Nuotr. // Mūsų 

laikas.- 2020, rugs. 11, p. 7. 
Apie Žemaitijos krašto XIX bibliotekininkų sąskrydį Raudonėje, kurį organizavo Jurbarko r. sav. viešoji biblioteka. 

 

   Stanaitienė J. Sporto rungtis pakeitė nuoširdus bendravimas/ Iliustr. // Šviesa.- 2020, rugs. 15, p. 

4, 5. 
Apie Žemaitijos regiono bibliotekininkų sąskrydį Raudonėje. Renginį organizavo Jurbarko r. sav.  viešoji biblioteka. 

 

    Juškaitienė L. Kiduliškio knygoje - nepaprasta dienyno, rasto pamituvio namo pastogėje, istorija  

/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, rugs. 18, p. 8. 
Kiduliškio Vinco Kriščiūno šeštosios knygos „Skiedra plaukia, laivas važiuoja“ pristatymas Viešojoje bibliotekoje. 

 

    Mokantis piešti pasaulis tampa spalvingesnis/ Mūsų laiko“ inform. // Mūsų laikas.- 2020, rugs. 

25, p.10. 
Viešojoje bibliotekoje atidaryta Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus suaugusiųjų mokinių darbų 

paroda. 
 

     Juškaitienė L. R. Zemkauskas. Pasakojimai keičia gyvenimą, kuris atsispindi mūsų balse / 

Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, rugs. 25, p. 16. 
Susitikimas su žurnalistu Ryčiu Zemkausku Viešojoje bibliotekoje. Tai projekto „Kultūros pusryčiai“ renginys. Pro-

jektą remia Kultūros taryba. 

 

SPALIS 

     Pėsčiųjų žygio „Už švarią Lietuvą“ dalyviai lankėsi Jurbarke// https://www.jurbarkas.lt/ .- Pub-

likuota: 2020-10-15. 
      Spal. 15-osios d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje šurmuliavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotas 

renginys. Jo metu kartu su žygio pėsčiomis aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatoriumi Giedriumi Buču ir ki-

tais žygeiviais buvo gaminami paukščių inkilai, pristatoma žygio idėja, diskutuota aplinkosaugos, darnios aplinkos 

temomis. 
 

     Juškaitienė L. Kūrybos šliuzus atidaro vidinė laisvė/ Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, spal. 16, p. 

16. 
      Jurbarkietės Rūtos Vasiliauskienės tapybos darbų parodos „Saulės kelias“ pristatymas viešosios bibliotekos Peri-

odikos skaitykloje. 
 

     Knygų skaitymas - geriausias vaistas nuo nemalonių minčių // 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis .- Publikuota: 2020, spal. 20 d.  
      Jurbarko r. sav.  viešosios bibliotekos skaitytojai dalijasi mintimis apie skaitymo svarbą ir knygos vertę. Šį kartą 

bibliotekininkai pakalbino vieną aktyviausių skaitytojų, ilgametę vokiečių kalbos mokytoją, dabar jau senjorę Danguolę 

Kutkevičienę. 
 

     Robertas Petrauskas meta protų kovų iššūkį Jurbarkui // 

https://www.jurbarkas.lt/index.php?3695116168.- 2020-10-12.   
      Spal. 15 d., Jurbarke vyks Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuojamas renginys, kuriame vietos ben-

druomenės nariai drauge su protmūšių organizatoriumi ir vedėju Robertu Petrausku.  Kvietimas dalyvauti protų kovo-

se. 
 

     Juškaitienė L. Istorinio žygio dalyviai priminė, kad šiukšlės yra besaikio vartojimo pasekmė / 

Nuotr. // Mūsų laikas.- 2020, spal. 23, p. 8. 
      Spal. 15 d. Europos Komisijos surengtame renginyje  istorinio žygio „Už švarią Lietuvą“ dalyviai Viešosios biblio-

tekos kiemelyje pristatė savo idėjas ekologijos tema. Vyko įvairūs užsiėmimai.  
 

    Juškaitienė l. Regos negalią turintys priminė apie save ir apie nykstantį Brailio raštą / Nuotr. // 

Mūsų laikas.- 2020, spal. 23, p. 16. 
     Visuotinė socialinė akcija „TAIP mano ratui mano mieste“. Akcija skirta Baltosios lazdelės dienai. 
 

    Pėsčiųjų žygio „Už švarią Lietuvą“ dalyviai lankėsi Jurbarke // https://www.jurbarkas.lt .-  Pub-

likuota: 2020-10-15. 
    Spalio 15-osios d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje šurmuliavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotas 

renginys. Jo metu, kartu su žygio pėsčiomis aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatoriumi Giedriumi Buču ir 

https://www.jurbarkas.lt/
https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis
https://www.jurbarkas.lt/index.php?3695116168.-
https://www.jurbarkas.lt/
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kitais žygeiviais, buvo gaminami paukščių inkilai, pristatoma žygio idėja, diskutuota aplinkosaugos, darnios aplinkos 

temomis. 
 

     Stanaitienė J. Šiukšlių istorijos pasakoja apie vartojimo įpročius / Nuotr. // Šviesa.- 2020, spal. 

24, p. 9. 
     Apie Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį „Žaliuoju kursu per Lietuvą“. 
 

     Baršauskas P. Seredžiaus daugiafunkciniam centrui – jau penkeri metai/ Nuotr. // Šviesa.- 2020, 

spal. 24, p. 10. 
     Pirmasis ir iki šiol vienintelis rajone daugiafunkcis centras įsteigtas 2015 m. rugs. 1 d. Centre įsikūręs ir Jurbarko 

raj. sav.  viešosios bibliotekos Seredžiaus filialas. 
 

     Prie Jurbarko bibliotekos įkurta moliūgų pievelė/ Skaitytojo informacija, Rūta Bakšienė //  

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/ .- Publikuota: 2020, spal. 27 d.  
     Artėjant Helovynui šventiškai pasipuošė Jurbarko bibliotekos kiemelis – bibliotekos darbuotojai čia sukūrė moliūgų 

pievelę, 15min.lt  pranešė skaitytoja, pasidalinusi ir kūrinio nuotraukomis. 

 

 

LAPKRITIS 

      Karopčikienė D. Pyragų nekepė, bet knygų gausime/ Nuotr. // Šviesa.- 2020, lapkr. 7, p. 12. 
      Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos direktorės Rasidos Kalinauskienės pokalbis apie neįvykusią Pyragų dieną ir 

skaitytojų aptarnavimą paskelbto karantino metu. 

GRUODIS 

     Dovana: [žinutė] // Šviesa.- 2020, gruod. 5, p. 1. 
     Knygų Kalėdos Lybiškių bibliotekoje. Tinklaraščio „Mamos Pelėdos užrašai“ kūrėja Jurgita Čepaitė padovanojo 

bibliotekai 9 knygas. 
 

     Bibliotekos kalėdinis paštas laukia laiškų knygų herojams // 

https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/bibliotekos-kaledinis-pastas.- Publikuota: 2020, gruod. 

7 d.  
 

     Paštas: [žinutė] // Šviesa.- 2020, gruod. 8, p. 1. 
     Prie Jurbarko viešosios bibliotekos įrengta Kalėdų pašto dėžutė, į kurią mažieji skaitytojai gali mesti laiškus savo 

mylimiausiam knygos herojui. Bibliotekininkės pasirūpins, kad kiekvienas vaikas, parašęs laišką, gautų atsakymą. 
 

    Stanaitienė J. Bibliotekininkai kviečia į jaukius pokalbius/ Nuotr. // Šviesa.- 2020, gruod. 8, p. 

6. 
     Bibliotekininkė Rytė Galbuogienė pasakoja apie projektinę veiklą, kuri leidžia bibliotekoms įgyvendinti įdomiausius 

sumanymus ir net karantino metu skaitytojams pasiūlyti įdomių renginių bei iniciatyvų. 
 

    Į Jurbarką atkeliavo puošnios ir dosnios „Knygų kalėdos“ // 
https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/ .- Publikuota: 2020 gruod. 18 d. 
    Gruod. 4-ąją prasidėjo L R  Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. Šiemet ji vyksta 
jau 10-ąjį kartą ir yra skiriama vaikams. Gyventojai kviečiami dovanoti knygas mokyklų bibliotekoms, vaikų dienos 
centrams. Jurbarko raj. sav. viešoji biblioteka taip pat paskelbė „Knygų Kalėdų“ pradžią ir iki pat šventinio 
laikotarpio pabaigos, 2021 m. saus. 6 d., kviečia dovanoti knygas. 

 

Televizijoje: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAA3UcWI8Jo //Jurbarko žinios.- 2020 01 03  
2019 metų įvykių bibliotekoje apžvalga. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fVilljckUzc //Jurbarko žinios.- 2020 01 17  
Jurbarko raj. sav. viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos kalendoriuje - tradiciniai renginiai bei nauji edukaciniai 

užsiėmimai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7B5McUWkvpw //Jurbarko žinios.- 2020-01-20  
Minint Lietuvos savanorių įkūrimo dieną, Jurbarko raj. sav. viešojoje bibliotekoje pristatyta, kario savanorio parašyta 

knyga „Partizanų žiedas“. 
 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/
https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/bibliotekos-kaledinis-pastas.-
https://www.mlaikas.lt/naujiena/laisvalaikis/
https://www.youtube.com/watch?v=vAA3UcWI8Jo
https://www.youtube.com/watch?v=fVilljckUzc
https://www.youtube.com/watch?v=7B5McUWkvpw
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https://www.youtube.com/watch?v=TJ-vCYqYZ-E // Jurbarko žinios.- 2020-01-22  
Apie Jurbarko raj. sav. viešojoje bibliotekoje eksponuojamą kilnojamą parodą „Vilko vaikai“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ppfVpcUGsQU // Jurbarko žinios.- 2020-01-27  
Jurbarke paminėta Tarptautine holokausto aukų atminimo diena. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9O3RvKB37E // Jurbarko žinios.- 2020-01-29  
Jurbarko viešojoje bibliotekoje atidaryta nauja edukacinė erdvė. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WyGEb66leCg //  Jurbarko žinios.- 2020-02-10  
1.Vadžgiryje pagerbtos ir apdovanotos projektus kaimiškose vietovėse įgyvendinusios bendruomenės. 2.Jurbarko savi-

valdybės viešojoje bibliotekoje atidaryta rankų darbo lėlių paroda. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RvElZsGhW0Q // Jurbarko žinios.- 2020 02 14  
Apie skaitmeninio raštingumo mokymus Jurbarko raj. sav. viešojoje bibliotekoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n99Ymhb8zPI // Jurbarko žinios.- 2020-02-21  
Vilniaus knygų mugėje pirmą kartą dalyvaujantys kultūros centrai pristato savo veiklą. Dalyvavo ir Jurbarko viešoji 

biblioteka. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q29eck84UR8 // Jurbarko žinios.- 2020 02 24  
1.Buvusi jurbarkietė, Europos komisijoje dirbanti Rūta Bakanaitė su jaunimu kalbėjosi apie bioįvairovės išsaugojimą 

mūsų planetoje. 2.Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare mokytasi kalbėti žirafos kalba. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aGe6xF7djsE // Jurbarko žinios.-  2020-03-09  
Speciali laida Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų sukakčiai paminėti. 

Interviu su  Lietuvos partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vyriausiojo gynybos pajėgų vado, generolo Adol-

fo Ramanausko-Vanago ir partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės dukra Auksute Ramanauskaite-

Skokauskiene. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMd_OS7gMso // Jurbarko žinios.-  2020-03-13  
1.Saugantis koronoviruso plitimo grėsmės, dviem savaitėms uždaromos visos mokyklos, darželiai bei kultūros įstaigos. 

Nevyks ne tik renginiai, bet ir repeticijos bei treniruotės. 2.Nepriklausomybės atgavimo 30 metų sukaktis paminėta ir 

Jurbarke. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2dNbU9Sm6_A // Jurbarko žinios.- 2020 04 20  
Viešoji biblioteka transliuoja tiesioginius pokalbius su po pasaulį išsibarsčiusiais jurbarkiečiais. Projektą pristato Jur-

barko r. sav. viešosios bibliotekos Skaitytojų sk. vedėjas Lukas Bakšys. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O1IkbaodrlA // Jurbarko žinios.-  2020-04-24  
Nuo pirmadienio lankytojams duris atvers bibliotekos, muziejai ir archyvai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=96re0hbdPCo // Jurbarko žinios.-  2020-04-27 2  
Nuo šiandien duris lankytojams atveria ne tik bibliotekos, bet ir muziejai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HysSKpXq6yA // Jurbarko žinios.-  2020-05-20  
Kultūros ministerija apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms papildomai paskirstė daugiau nei 1,5 mln. Eurų.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tw40hGj6qMg // Jurbarko žinios.- 2020-06-05  

Prasidėjo 5 - asis vasaros skaitymo iššūkis. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u_8yyYOJC6Y // Jurbarko žinios.- 2020-06-19  
Varlaukio geležinkelio stotyje, iš kur buvo tremiami Jurbarko krašto žmonės, bus įrengtas atminties kompleksas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YOPnIE4-TC4 // Jurbarko žinios.- 2020-06-22 
Viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda, skirta esperanto kalbos pradininkui Liudvikui Zamenhofui. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mDYdZVepgCw // Jurbarko žinios.- 2020-06-29  
Žurnalistas ir rašytojas Rimas Bružas jurbarkiečiams  papasakojo daktaro Jono Basanavičiaus ir jo žmonos Eleonoros 

meilės istoriją. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tEmRBMKvoNE //  
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje galima patirti nepakartojamų įspūdžių. Jurbarko r. sav. viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros sk. vedėja Aldona Masaitytė pristato naują erdvę naujoms veikloms vykdyti.  
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https://www.youtube.com/watch?v=989uMRN0LnQ // Jurbarko žinios.- 2020-07-20  
Viešojoje bibliotekoje atidaryta buvusios ilgametės šios įstaigos direktorės Nijolės Masiulienės pieštų mandalų paroda. 

Bibliotekos kiemelyje vyko parodos pristatymas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8CzXO_nKhY // Jurbarko žinios.- 2020-08-03  

Liepos 30 d. į Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centrą buvo užsukę „Poezijos pavasario“ dalyviai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uI--v8P07CU // Jurbarko žinios.- 2020-08-24  
Jurbarko krašto šventę papuošė dvi parodos Viešojoje bibliotekoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nfllKqDlx20  // Jurbarko žinios.- 2020-08-26  
Antroji Jurbarko krašto šventės diena buvo švenčiama Viešosios bibliotekos skvere. 3.Kraštiečių sueigos metu vėl ieško-

ta jurbarkietiškojo kodo. Viešosios bibliotekos direktorės Rasidos Kalinauskienės kalba. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jk6ZUVcjvgU // Jurbarko žinios.- 2020-09-09  
Jurbarko savivaldybės viešoji biblioteka skaitytojus kviečia pažaisti knygų slėpynių. Aklas pasimatymas su knyga. Inter-

viu su vyresn. bibliotekininke Erika Undraitiene. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mNvtormVTeE&t=8s  // Jurbarko žinios.- 2020 09 16  
Anapilin iškeliavo habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Jurbarko rajono garbės pilietis Arnoldas Piročkinas. Ro-

domos ištraukos iš susitikimų bibliotekoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z27bg5xlsf8 // Jurbarko žinios.- 2020-09-18  
Jurbarko raj. savivaldybėje su draugišku vizitu lankėsi Kroatijos respublikos ambasadorius Lietuvos respublikoje laiki-

nasis reikalų patikėtinis Krešimiras Kedmenecas. Susitikimas bibliotekoje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-h_X0mNNZ78 // Jurbarko žinios.- 2020-09-21  
Šeštadienio rytą jurbarkiečiai praleido pusryčiaudami su žurnalistu Ryčiu Zemkausku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Aaq7KhSlcwE // Jurbarko žinios.- 2020 09 25  
1. Jurbarke paminėta Lietuvos žydų genocido diena. Dalyvavo ir Viešosios bibliotekos darbuotojai. 

2.Jurbarko savivaldybės viešojoje bibliotekoje pradedamas įgyvendinti projektas „Skaitymas su šunimi“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NU-MbY7ZVSU // Savaitės panorama.- 2020-09-27  
Žydų genocido minėjimas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c96D4deml7A // Jurbarko žinios.- 2020-10-16   
1.Žygio „Už švarią Lietuvą“ dalyviai neaplenkė ir Jurbarko, užsiėmimai vyko Jurbarko r. sav. viešosios bibliotekos 

kiemelyje. 2.Kitą savaitę senjorai kviečiami į jiems skirtą savaitę „Senjorų dienos internete“. Interviu su vyresn. bib-

liografe Rasa Miliūniene. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XG-ImMbj9as // Jurbarko žinios.- 2020 10 30  
Prie bibliotekos išaugo moliūgų ir kitų rudens gėrybių dekoracija. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TVh--2TRQaE // Jurbarko žinios.- 2020-11-18  
Jurbarko savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į virtualius susitikimus su įdomiais žmonėmis. Interviu su vyresn. bib-

liotekininke viešiesiems ryšiams Ryte Galbuogienė. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IsGP8oyldZ8 // Jurbarko žinios.- 2020-12-02  
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia į 10 - tają akciją „Knygų Kalėdos“. Apie akciją kalba Jurbarko r. sav. viešosios 

bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė. 
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