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I. BENDROJI DALIS 

 

Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pagrindinis tikslas buvo siekti, kad 

bibliotekos taptų šiuolaikiniais informaciniais centrais – atviros, prieinamos gyventojams,. taptų jų 

bendravimo vieta. 

 Tuo tikslu buvo sprendžiami šie uždaviniai: 

 Organizuojami renginiai, reprezentuojantys Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą bibliotekoje, 

rajone. 

 Vykdomas savivaldybės teritorijos gyventojų aptarnavimas. Plečiamos informacinės paslaugos 

skaitytojams ir ugdomi jų jų informaciniai įgūdžiai. 

 Organizuojant renginius stengiamasi sudominti vaikus Lietuvos istorija, papročiais, ugdyti pagarbą 

savo kultūrai ir gimtajam kraštui.  

 Įvairiais knygų pristatymo būdais skatinamas skaitymas, viešinami bibliotekos fondai ir paslaugos. 

 Skatinama bendruomenių jaunimo iniciatyva, įtraukiant juos į žmonijos kūrybinio paveldo 

išsaugojimą bibliotekose. 

Viešoji biblioteka dalyvavo Kultūros ministerijos finansuojamuose programose, „Vilniaus 

apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“ įgyvendinime,. Bibliotekų renovacijos ir 

modernizavimo programoje. 

Organizavo renginius Nacionalinės bibliotekų savaitės, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu. 

Daug dėmesio skyrė jubiliejinių rašytojų datų ir valstybės švenčių paminėjimui - parengtos LR 

atmintinoms datoms paminėti literatūrinės parodos.  

2015-ieji buvo paskelbti Etnografinių regionų metais. Etnografinių regionų metais. Etninė 

kultūra – svarbiausia ir būtina kultūros dalis, išliekančių tautos vertybių visuma. Per ją reiškiasi gimtoji 

kalba, nenutrūkstamas asmens, tautos ir kūrybos procesas. Bibliotekos siekis – puoselėti etninės 

kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą. Etnine kultūra savaimingai ugdomas kūrybiškumas, dorovinės 

normos, lavinamas grožio pojūtis ir vaizduotė, pagarba gimtojo krašto kalbai, gamtos grožiui, 

pasaulėžiūros formavimui. Šie metai buvo pažymėti parodomis, edukaciniais renginiais. 

Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 

poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdė projektą „Elektroninių leidinių 

pateikimas skaitytojams“. Projekto metu buvo modernizuotas www.ibiblioteka.lt portalas, kad būtų 

galima skolintis el. knygas skaitymui. Šiuo metu yra apie 1000 el. knygų fondas, kurias galima skolinti 

portale ir skaityti. 

http://www.ibiblioteka.lt/
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Projekto metu buvo nupirkti planšetiniai kompiuteriai šių knygų skaitymui bibliotekų 

skaityklose. Atsižvelgdama į aptarnaujamų skaitytojų skaičių, nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka skaitykles paskirstė pagal 2014 metų statistikos ataskaitas. 

Širvintų viešajai bibliotekai yra skirti 3 SAMSUNG planšetiniai kompiuteriai, kuriais galima 

naudotis Viešosios bibliotekos skaitykloje. 

Jų pagalba Viešosios bibliotekos skaitytojai turės galimybę užsisakyti ir skaityti elektroninius 

dokumentus. 

Sukurtos ir modernizuotos paslaugos pagerino bibliotekos lankytojams prieigą prie elektroninių 

leidinių naudojantis www.ibiblioteka.lt portalu. Dabar gyventojai gali lengvai, greitai ir patogiai surasti 

ir pasiskolinti elektroninius leidinius skaitymui, kurie yra prieinami Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje ir visose Lietuvos Respublikos viešosiose LIBIS bibliotekose. 

Bibliotekos veikla buvo įvertinta: Vasario 16-ąją iteikta Igno Šeiniaus premija Laimai 

Kutiščevai, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei – už tradicijų puoselėjimą, 

kraštotyrinę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. 

 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS  

 

Viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 20 kaimo filialų. 

Vidutinis nuotolis tarp filialų – 8-9 kilometrai. 

 

Bibliotekų skaičius  

 Iš viso - 21 

 VB - 1 

 Kaimo filialų - 20 

 Iš jų: sujungtų su mokyklų bibliotekomis - 0 

 

Tinklo pokyčiai 

Uždarytų, atidarytų ir sujungtų filialų praėjusiais metais nebuvo. Bibliotekų tinklas nesikeitė. 

 

Nestacionarus aptarnavimas 

Bibliotekinių punktų skaičius - nėra 

Bibliobusų skaičius – 0 

 

Knygnešiai 

 VBS – 99 

 VB – 31 

 Kaimo filialuose – 68 

 

Vartotojai 

 VBS – 164 

 VB – 38 

 Kaimo filialuose – 126 

- 

Išduotis 

 VBS – 2383 

 VB – 626 

 Kaimo filialuose – 1757 

 

http://www.ibiblioteka.lt/
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2015 m. Viešosios bibliotekos darbuotojoms talkino 31 knygnešys. Tai 2 knygnešiais daugiau, negu 

2014 m. Jie aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus, senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius ir 

ligonius, savo šeimos narius ir kaimynus. Neretai knygas, pakeliui eidamos, nuneša bibliotekos 

darbuotojos. Knygnešiai aptarnavo 38 vartotojus, t.y. 3 vartotojais  daugiau, negu 2014 m.  

Knygnešių išduotų dokumentų išduotis 2015 m. - 626 egz., ir tai yra 11 egz. daugiau, negu 2014 m. 

Išaugę  knygnešystės rodikliai reiškia padidėjusį bibliotekos bičiulių sąmoningumą, norą pagelbėti 

silpnesniems, socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams. Dar viena priežastis - išaugęs 

senyvo amžiaus ir neįgalumą turinčių bibliotekos vartotojų skaičius.  

Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 68 knygnešiai, kurie aptarnavo 126 

vartotojus, jiems išdavė 1757 dokumentus. 

Knygnešystė parodo žmonių norą ir pastangas padėti gyventojams ir mažinti socialinę atskirtį, 

suteikti galimybę jiems skaityti ir toliau pažinti knygų pasaulį, dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

 

Knygnešystė 

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

SVB 99 146 164 239 2383 3245 

VB 31 29 38 35 626 615 

KF 68 117 126 204 1767 2630 

 

 Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  

  

Viešojoje bibliotekoje 2015-aisiais metais. skaitė 208 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai. 

2014-aisiais metais skaitė 164 tos pačios socialinės grupės vartotojai. Tai reiškia, kad 2015-aisiais 

metais senyvo amžiaus ir neįgaliųjų skaitytojų skaičius padidėjo 44.  

Garsines knygas skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius. 2015 m. 

abonemente skaitė 4 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 4 kartus ir jiems išduota 25 egz. 

garsinių knygų. 2014 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 5 regos negalią turintys asmenys, jie 

apsilankė 7 kartus ir pasiskolino 40 egz. garsinių knygų. 2015 m. regos negalią turinčių skaitytojų 

skaičius sumažėjo 1, apsilankymų 3, o garsinių knygų išduotis sumažėjo 15 egz.  

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis ir 

organizacijomis, telkiančiomis neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones. Tai Širvintų rajono neįgaliųjų 

draugija, Širvintų rajono žmonių bendrija „Lemties Bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) 

„Bočiai“ Širvintų bendrija. Jų nariai - nuolatiniai bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai.   

Kaimo filialuose skaitė 99 neįgalūs skaitytojai, arba 14 mažiau nei 2014-aisiais metais. 

 

 2015 2014 Skirtumas 

VB 208 164 +44 

Filialuose 99 149 -50 

SVB 307 321 -14 

 

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai filialuose. 

2015-aisiais m. Viešosios bibliotekos ir filialų struktūra nepakito. 

 

III. FONDO FORMAVIMAS  

Fondo būklė  

Fondo būklė 
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 Iš viso sistemoje yra 13172 pavad. 136801 fiz. vnt. dokumentų, Iš jų 133197 fiz. vnt. knygų ir 

serialinių dokumentų, 97,4%, 3 fiz. vnt. rankraščių, 0,0025%, 66 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,05%,1 fiz. 

vnt. 0,0007% vaizdinių dokumentų, 673 fiz. vnt. 0,5% garsinių ir regimųjų dokumentų, 2798 fiz. vnt. 

2,0% grupuojamųjų dokumentų, 63 fiz. vnt. 0,05% kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose. 

 

 

Iš jų: 

 VB 42670 fiz. vnt., 31,2%, 12811 pavad. 

 Filialuose 94131 fiz. vnt., 68,8%, 7144 pavad. 

 

VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 

 2015 2014 Skirtumas 

Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. 

VB 42670 12811 41538 12448 -1132 +363 

Filialuose 94131 7144 96767 7567 -2636 -323 

SVB 136801 13172 138305 13008 -1504 +164 

 

 

2015 metais SVB fonduose buvo nurašyta daug dokumentų, (6094 egz.), todėl atitinkamai 

sumažėjo ir SVB fondas.   

 

Bibliotekos fonde yra dokumentų (fiz. vnt. ir pav.):  

Iš viso 136801 fiz. vnt. 13172 pavadinimų. 

VB  42670 fiz. vnt. 12811 pavadinimų. 

Kaimo filialuose 94131 fiz. vnt. 7144 pavadinimų. 

 

 

Grožinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.)  

Iš viso - 80736 fiz. vnt. 59,0% 

VB 23313 fiz. vnt. 54,6 % 

Kaimo filialuose 57423 fiz. vnt. 61,0 % 

 

Šakinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 

Iš viso – 36417 fiz. vnt. 26,6 % 

VB 13770 fiz. vnt. 32,3 % 

Kaimo filialuose 22647 fiz. vnt. 24,1 % 
 

Periodinių leidinių bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 

Iš viso - 19648 fiz. vnt. 14,4 % 

VB 5587 fiz. vnt. 13,1 % 

Kaimo filialuose 14061 fiz. vnt. 14,9 % 

 

Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai 

 

 Fondo dydis 
Grožinė  

literatūra 

Šakinė  

literatūra 

Periodiniai  

leidiniai 

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

SVB 136801 13172 80736 59,0 36417 26,6 19648 14,4 

VB 42670 12811 23313 54,6 13770 32,3 5587 13,1 

KF 94131 7144 57423 61,0 22647 24,1 14061 14,9 
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 Per metus gauta 6669 fiz. vnt. dokumentų, 1197 naujų pavad., 3611 fiz. vnt. knygų, 1172 

pavad., 6 fiz. vnt. garsinių dokumentų, 5 pavad., 1 fiz. vnt. regimųjų dokumentų, 1 pavad., 7 fiz. vnt. 

spausdintų natų dokumentų, 7 pavad., 1 fiz. vnt. kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose, 1 pavad. 

2976 fiz. vnt. žurnalų, 4 pavad., 51 fiz. vnt. laikraščių, 3 pavad., 16 fiz. vnt. tęstinių, 4 pavad. 

 

Aprūpinimas dokumentais  

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 8,5 

Iš jų:  

VB – 7,2 

Filialuose - 9,3 

 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,41 

Iš jų:  

VB – 0,36 

Filialuose – 0,45 

 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,031 

Iš jų:  

VB - 0,07 

Filialuose - 0,008 

 

Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 25,97 

Iš jų: 

VB – 25,97 fiz. vnt. 

Filialuose – 31,85 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka naujų dokumentų fiz. vnt. – 1,45 

Iš jų: 

VB - 1,31 fiz. vnt.  

Filialai - 1,53 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0,04 

Iš jų: 

VB - 0,09 fiz. vnt. 

Filialai - 0,0007 fiz. vnt. 

 

Naujų dokumentų % dokumentų fonde 4,9 

Iš jų: 

VB 5,1 

Filialuose 4,8 

 

Dokumentų gavimas 

Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  

Iš viso –6669 fiz. vnt. 1197 pavadinimų. 

VB - 2158 fiz. vnt. 1046 pavadinimų 

Kaimo filialuose - 4511 fiz. vnt. 610 pavadinimų. 

 

Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 225 vnt., 30,5 pav. dokumentų. 
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Per metus įsigyta grožinės literatūros:  

Iš viso - 2790 fiz. vnt. 

VB - 979 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose - 1811 fiz. vnt. 

 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros:  

Iš viso - 852 fiz. vnt. 

VB - 368 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose - 484 fiz. vnt. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 24 fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta periodinių leidinių: 

SVB  3027 fiz. vnt. 

VB 811 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose 2216 fiz. vnt. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 111 fiz. vnt. 

 

Gauta dokumentų 

 

 Iš viso 
Grožinė 

literatūra 
Šakinė literatūra 

Periodiniai 

leidiniai 

 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

Fiz. 

vnt. Pav. 

SVB 6669 1197 2790 864 852 323 3027 10 

VB 2158 1046 979 747 368 294 811 5 

KF 4511 610 1811 415 484 185 2216 10 

 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde  

SVB – 4,9 % 

VB – 5,1 % 

KF – 4,8 % 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

Iš viso – 1,35 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,69 

Savivaldybių skirtų lėšų - 0,17 

Kiti šaltiniai – 0,29 

 

Lėšos dokumentams įsigyti: 

 

 Gauta lėšų iš viso 

(Eur) 

Tenka lėšų 1-am 

gyventojui (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos 11.111,00 0,69 

Savivaldybės lėšos 2.799,11 0,17 

Valstybės lėšos 3.117,10 0,19 

Kiti šaltiniai 4.651,83 0,29 

Iš viso: 21679,04 1,35 

 

Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pavad.) 
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SVB - 8173fiz. vnt. 1033pav. 

VB - 1026 fiz. vnt. 683 pav. 

KF - 7147 fiz. vnt. 1033 pav. 

 

 

 

Dokumentų nurašymas 

 

 Per 2015 metus SVB nurašyta 8173 fiz. vnt. Nurašyta 8171 fiz. vnt. knygų ir 2 fiz. vnt. tęstinių 

dokumentų. 

 2015 2014 Skirtumas 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 

VB 1026 6094 -5068 

Filialuose 7147 7682 -535 

SVB 8173 13722 -5549 

 

Viešosios bibliotekos saugyklos fondas persikėlė į kitas patalpas, daug knygų teko nurašyti. 

Viešojoje bibliotekoje fondus nurašė Saugykla, Bibliografijos-informacijos skyrius, Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius, Vaikų literatūros skyrius. Kai kurie filialai peržiūrėjo savo fondus ir nurašė 

susidėvėjusius leidinius. Bibliotekų fondų dalis nurašyta šiuose filialuose: Alekniškio, Vileikiškio, 

Medžiukuose, Bartkuškyje, Bagaslaviškyje, Juodiškiuose, Kiaukliuose, Družuose, Gelvonuose, 

Musninkuose. 

 

Nurašytų dokumentų analizė 

Nurašymo 

priežastis 

VB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Filialai % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

SVB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Susidėvėję 1021 2,4 6737 7,2 7758 5,7 

Praradę 

aktualumą 

  410 0,4 410 0,3 

Prarasti 

skaitytojų 

5 0,01   5 0,004 

Iš viso 1026 2,4 7147 7,6 8173 6,0 

       

Perduota 447 1,0   447 0,3 

 

Per šiuos metus buvo perduoti 447 fiz. vnt. dokumentų. Iš skaitytojų aptarnavimo skyriaus 

perduota 97 fiz. vnt. Iš kurių 85 fiz. vnt. knygų buvo perduota Jauniūnų filialui, 1 fiz. vnt. knygų 

perduota bibliografijos-informacijos skyriui, 11 fiz. vnt. Šešuolėlių filialui. Taip pat 350 fiz. vnt. iš 

Saugyklos buvo perduota Jauniūnų filialui. 

 

Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 0,81 % 

 

Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 

SVB – 5,9 % 

VB – 2,4 % 

KF – 7,5 % 

 

Fondo naudojimas  
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Fondo apyvartos rodiklis  

SVB - 1,1 

VB – 1,1 

KF – 0,8 

 

Fondo naudojimo koeficientas  

SVB – 1,05 

Viešojoje bibliotekoje  - 1,06 

Periodikos išdavimo procentas – 13 % 

 

Grožinės literatūros  

SVB – 0,78 

VB – 0,76 

KF – 0,79 

 

Šakinės literatūros  

SVB – 0,31 

VB – 0,39 

KF – 0,27 

 

Periodinių leidinių  

SVB – 4,07 

VB – 4,38 

KF – 3,3 

 

Saugyklos fondas 

Fondo dydis yra 10501 fiz. vnt. Iš jų: 10487 fiz. vnt. yra knygos, 1 fiz. vnt. yra spausdintų natų 

ir 13 fiz. vnt. yra brošiūros. Per metus gauta 137 fiz. vnt. knygų. Nurašyta 908 fiz. vnt. egzempliorių. Iš 

jų 350 fiz. vnt. perduota Jauniūnų filialui.  

Pagal nurašymo priežastį: 

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 557 fiz. vnt. 5,3% nuo viso fondo 

Vartotojų prarasti dokumentai 1 fiz. vnt., 0,01% nuo viso fondo 

Perduoti į kitą filialą 350 fiz. vnt., 3,3 % nuo viso fondo 

Saugyklos išdavimas 342 fiz. vnt. Iš jų 281 fiz. vnt. išduota grožinės literatūros knygų, 61 fiz. 

vnt. šakinės literatūros. Patalpos vis dar renovuojamos. Apyvarta 0,03. 

 

Saugyklos fondas 

Fondo dydis (fiz. vnt.) - 10501 fiz.vnt. 8965 pavadinimų. 

Gauta per metus (fiz. vnt.) – 137 fiz. vnt. 131 pavadinimų. 

Nurašyta per metus (fiz. vnt.) 908 fiz. vnt. 870 pavadinimų. 

Išduota per metus (fiz.vnt.) - 342 fiz. vnt.  

Fondo apyvarta (fiz. vnt.) - 0,03 

 

SVB mainų fondas 

Mainų fondo nėra. 

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  

Vartotojų telkimas  

Širvintų rajono gyventojų skaičius – 16080 
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Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5962 

Kaimo filialų mikrorajonuose – 10118 

Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 

 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas 

SVB – 28,59 % 

VB – 27,55% 

KF – 29,20 % 

 

Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Kiauklių filiale – 62 

Zibalų filiale – 37 

Musninkų filiale – 35 

Gelvonų filiale – 34 

Lapelių filiale - 34 

Vileikiškių filiale - 34 

Alionių filiale – 31 

Šešuolėlių filiale – 31 

Kernavės filiale - 30 

Juodiškių filiale - 30 

Čiobiškio filiale – 29 

Jauniūnų filiale - 28 

Družų filiale – 27 

Anciūnų – 27 

 

Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Bagaslaviškio filiale - 26 

Motiejūnų filiale – 24 

Alekniškio filiale – 23,5 

Bartkuškio filiale – 22 

Medžiukų filiale - 18 

Liukonių filiale - 15 

 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 505,9 

 

Vartotojų aptarnavimas  

Vartotojų skaičius: 

SVB – 4598 

VB – 1643 

KF – 2955 

 

Viešosios bibliotekos sistemoje palyginus su praėjusiais metais vartotojų sumažėjo 238, 

Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius sumažėjo 24, kaimo filialuose 214 vartotojais. 

 

 
VBS VB Kaimo filialuose 

2015 2014 m. 2015 2014 m. 2015 2014 m. 

Vartotojai 4598 4836 1643 1667 2955 3169 

Perregistruoti 3955 4298 1388 1521 2567 2777 

Nauji  643 538 255 146 388 392 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai  
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Vartotojų sudėtis nesikeičia. 

 

Vartotojų grupės 
2015 metai 2014 metai 

VBS VB KF VBS VB KF 

studentai 194 96 98 222 93 129 

dirbantieji 1245 475 770 1226 395 831 

neįgalieji 113 - 113 136 - 136 

pensininkai 458 163 295 443 153 290 

bedarbiai 263 - 263 267 - 267 

kiti 413 205 208 407 205 202 

Ikimokyklinio amžiaus 174 40 134 202 39 167 

V-VIII klasių 663 249 414 747 258 489 

IX – XII klasių 489 188 301 580 297 283 

I – IV klasių 586 227 359 602 227 375 

Iš viso: 4598 1643 2955 4836 1667 3169 

 

Viešojoje bibliotekoje pensininkai apskaitomi kartu su neįgaliaisiais, o bedarbių vartotojų grupė 

priskiriama prie kitų. 

 Skaitytojų aptarnavimo posistemis pradėtas diegti 2009 m. sausio 5 d. Širvintų VB buvo 

pasirinktas toks vartotojų registravimo būdas, kai kiekvienas skyrius registruoja savo vartotojus 

atskirai. Metų pabaigoje jis apskaitomas kaip vienas vartotojas. 

 Viešojoje bibliotekoje žymiai padidėjo dirbančiųjų vartotojų - 80 vartotojų, o 109 vartotojais 

sumažėjo IX – XII klasių moksleivių. 

 Filialuose sumažėjo studentų- 31, dirbančiųjų - 61, neįgaliųjų - 23, bedarbių - 4, , ikimokyklinio 

amžiaus – 33,  I – IV klasių moksleivių -16, V-VIII klasių moksleivių – 75. 

Padidėjo pensininkų – 5, IX – XII klasių – 18, kitų vartotojų : 6.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo 

įrenginį, t. y. jie gali knygas sumesti į lauke esančią bibliotekos knygų grąžinimo dėžę. Toks 

dokumentų grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali grąžinti leidinius neužeidami į biblioteką. 

Tai patogu tais atvejais, kai vartotojai skuba ir nori sutaupyti laiko, nenori pasiimti iš bibliotekos 

dokumentų, taip pat einant pro šalį, nes biblioteka yra miestelio centre. Ši dėžė patogi švaros dienų, 

švenčių ir savaitgalių metu, kai biblioteka neaptarnauja skaitytojų ir jie gali palikti perskaitytas knygas 

DGĮ. 

2015 m. DGĮ naudojosi 355 skaitytojai, o 2014 m. – 315. Tai 2015 m. DGĮ naudojosi 40 

skaitytojų daugiau, negu 2014 m. Daugiausia DGĮ naudojosi dirbantieji ir 9-12 kl. mokiniai, kaip ir 

2014 m. Mažiausiai DGĮ naudojosi 5-8 klasių mokiniai (ši tendencija nuo 2014 m. taip pat nepakito). 

2015 m. pensininkų, grąžinančių knygas per DGĮ, padaugėjo 8 skaitytojais, 9-12 kl. mokinių padaugėjo 

6, o studentų skaičius liko nepakitęs. Didžiausią augimą galima pamatyti dirbančiųjų grupėje – lyginant 

su 2014 m. jų padaugėjo 22. Padidėjęs skaitytojų, besinaudojančių DGĮ skaičius rodo, kad bibliotekos 

skaitytojai vis aktyviau naudojasi šia paslauga, darbuotojos suteikia informaciją apie DGĮ ir paskatina 

dėže naudotis, padrąsindamos, kad toks dokumentų grąžinimo būdas yra saugus, patikimas ir patogus. 

DGĮ vartotojų grupės 2015 2014 

5-8 kl. mokiniai 13 11 

9-12 kl. mokiniai 71 65 

Studentai 28 28 

Dirbantieji 149 127 
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Pensininkai 60 52 

Kiti 34 32 

Iš viso: 355 315 

 

 

Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

 iki 100 vartotojų – 3 

 101 – 200 vartotojų – 15 

 201 – 300 vartotojų – 2 

 301 – 400 vartotojų – 0 

 401 – 500 vartotojų – 0 

 500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 

 

Apsilankymų skaičius  

SVB – 105055 (2014 m. -109507) sumažėjo – 4452 (- 4,24 proc.) 

VB - 34112 (2014 m. -32781) padidėjo  – 1330 (- 4 proc.) 

KF – 70943 (2014 m. -76726) sumažėjo –  5783 ( 7,5 proc.) 

 

Lankomumas  

SVB - 22,84 

VB – 20,76 

KF – 24 

 

Didžiausias lankomumas:   Mažiausias lankomumas: 

Bagaslaviškio filiale – 35   Liukonių filiale – 10 

Juodiškių filiale – 59    Alekniškio filiale - 13 

Bartkuškio filiale – 30    Kernavės filiale – 16 

Jauniūnų filiale – 37    Zibalų - 19 

Družų  filiale – 25    Lapelių – 19 

Anciūnų filiale – 42    Musninkų filiale - 15 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB –143730 fiz. vnt. (- 621) 2014 m. – 144351 

Viešojoje bibliotekoje –45359 fiz. vnt. (- 1410) 2014 m. - 46769 

Kaimo filialuose –98371 fiz. vnt. (+ 789) 2014 m. - 97582 

  

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB -98067  fiz. vnt. (-1269), 2014 m. - 99336 

VB –25053 fiz. vnt. (-1509), 2014 m. – 23544 

KF – 74523 fiz. vnt.(+240), 2014 m. –74283 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  

SVB – 45663  fiz. vnt. (+ 648), 2014 m. – 45015 

VB – 21815  fiz. vnt. (+ 99), 2014 m. –21716 

KF – 23848  fiz. vnt. (+549), 2014 m. – 23299 

 

Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB - 63356 fiz. vnt. 44,08 % 
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VB – 17939 fiz. vnt. 39,55 % 

KF – 45417 fiz. vnt. 46,17 % 

 

Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB - 11516 fiz. vnt. 8,01 % 

VB – 5413 fiz. vnt. 11,94 % 

KF - 6103 fiz. vnt. 6,20 % 

 

Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  

SVB - 68858 fiz. vnt. 47,91 % 

VB - 22007 fiz. vnt. 48,51 % 

KF - 46851 fiz. vnt. 47,63 % 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2015 

Fiz. vnt. 

2014 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 143730 144351 98067 68,2 45663 31,8 

VB 45359 46769 25053 55,2 21815 44,8 

KF 98371 97582 74523 75,8 23848 24,2 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 63356 44,08 11516 8,01 

VB 17939 39,55 5413 11,94 

KF 45417 46,17 6103 6,20 

 

Periodinių leidinių išduotis 

 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 68858 47,91 

VB 22007 48,51 

KF 46851 47,63 

 

Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 4491. 

Viešojoje bibliotekoje – 3239. 

Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė – 5465 dokumentų. 

Viešojoje bibliotekoje šeštadieniais pagal sudarytą darbo grafiką. Skaitytojų aptarnavimo 

skyriuose dirba kitų skyrių darbuotojai (metodininkė, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus 

darbuotojai). 

 

Skaitomumo rodiklis:  

SVB – 31,26 (2014 m. –29,85) 

VB – 27,60 (2014 m .- 28,06) 

KF – 33,29 (2014 m. –30,80) 

 



 

12 

 

12 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  

SVB - 201 

VB - 29 

KF - 167 

 

Vartotojams skirtos darbo vietos 

 

 Darbo vietų skaičius vartotojams 
Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičius 

darbuotojams 

Iš viso 

Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius 

Iš viso 
Prijungtų 

prie tinklo 

Su interneto 

prieiga 

SVB 201 127 92 92 34 

VB 29 12 12 12 17 

KF 167 81 80 80 17 

 

Vartotojų apmokymai  

 

 

Ekskursijos (naudojimosi 

fondu, paslaugomis, įranga, 

informaciniais ištekliais 

apmokymai 

Elektroninėmis 

paslaugomis skirti 

apmokymai 

Kompiuterinio 

raštingumo 

apmokymai 

 
Mokymų 

trukmė, val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė, val. 

Dalyvių 

skaičius 
Val. 

SVB 86 78 25 51 594 

VB 23 47 25 51 148 

KF 63 31 0 0 446 

 

Pagal poreikį vartotojai konsultuojami, kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis 

paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos kompiuterinio 

raštingumo konsultacijos. Kad lengviau būtų orientuotis informacijos sraute, bibliotekininkės su 

kiekvienu atėjusiu vartotoju dirba individualiai. 

Kompiuterinio raštingumo mokymų nebuvo. 

 

Prieiga ir sąlygos  

Viešojoje bibliotekoje skaitytojus aptarnauja pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 18 val., 

šeštadieniais nuo 8 - 15 val. 

 

Darbo valandos 

Viešojoje bibliotekoje – 57 val. per savaitę. 

Kaimo filialuose – vidutiniškai 35 val. per savaitę. 

 

Darbo dienos 

Viešojoje bibliotekoje – 304 darbo dienos per metus. 

Kaimo filialuose – 235 darbo dienos per metus. 

 

 Kaimo filialai visą darbo laiką (po 8 val. per savaitę) dirba – 14, o ne visą darbo laiką – 6 

filialai. Kiekvieno filialo darbo laikas skirtingas, suderintas su administracija. 

 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 

neaptarnaujami. 
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TBA  

 Išsiųsta užsakymų – 5. 

 Gauta dokumentų – 5. 

 Gauta užsakymų – nebuvo. 

 Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 

 Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius: 5. 

 

Taigi 2015 m. išsiųsta 10 užsakymais mažiau negu 2014 m. Tai reiškia, kad TBA paslaugomis 

skaitytojai vis dar naudojasi, tačiau šios paslaugos poreikis mažėja. Dokumentų gauta 8 mažiau, negu 

2014 m.  

TBA paslaugomis naudojosi studentai, pedagogai, neakivaizdžiai studijuojantys ir kiti 

skaitytojai, kuriems reikalinga speciali literatūra mokslui, darbui, savišvietai ir kt. Dažniausiai TBA 

paslaugomis naudojasi rašantys baigiamuosius darbus, besiruošiantys egzaminams ar 

paskaitoms/pamokoms, taip pat siekiantys patenkinti darbo ir profesinius poreikius. Daugiausiai 

užsakymų buvo teisės, ekonomikos, menų bei socialinių mokslų klausimais. 

Vartotojai užsisako mažai literatūros, nes jų poreikius tenkina neblogai sukomplektuotas 

Viešosios bibliotekos fondas, be to, skaitytojas turi padengti leidinio grąžinimo registruotu laišku 

išlaidas.  

Renginiai 

 

Renginiai bibliotekoje – ypatinga darbo dalis, vienas iš būdų, pritraukti į biblioteką skaitytojus. 

Visa, kas patirta, pamatyta, išgirsta, sužinota, išgyventa ar įsivaizduota, palieka pėdsakus širdyse, 

sąmonėje, atmintyje. Renginiai - tai ne tik pramoga, bet ir šviečiamoji veikla, skatinanti mylėti knygą, 

prasmingai leisti laisvalaikį, skatinanti jaunų žmonių kūrybingumą, saviraišką, senjorų užimtumą, 

bendravimą. 

Bibliotekos renginiai labai reikšmingi vietos bendruomenėi. Biblioteka turi galimybes atskleisti 

informacijos ryšius ir paslaugas, sukelti bendruomenės susidomėjimą aktualia problema, sudominti 

naujus lankytojus bibliotekos veikla, efektyvinti ryšius su visuomene, gerinant bibliotekos įvaizdį. 

 

 

 Renginiai  Lankytojų 

skaičius  Iš viso Kompleksiniai  Žodiniai  Vaizdiniai  

SVB 848 120 214 514 12821 

VB 147 23 31 93 2248 

KF 701 97 183 421 10573 

 

2015-aisiais metais viešojoje bibliotekoje suorganizuoti 147 renginiai. Tuo tarpu 2014 m. 

renginių buvo 139. Daugiausia viešojoje bibliotekoje buvo rengiama parodų. 2015 m. suorganizuota 52 

parodos, o 2014 m. vyko 42 parodos. Parodos labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, 

kruopščiai parengtos parodos visada atkreipia dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir atskleidžia 

viešosios bibliotekos fondą, sudomina bibliotekos skaitytojus. Bibliotekoje yra erdvė eksponuoti 

paveikslus – rengti tapybos darbų, fotografijų ir pan. parodas. Todėl išaugo parodų skaičius, skaitykla 

tapo patrauklesne ir jaukesne vieta skaitytojams, o darbų autoriai turi puikią galimybę parodyti savo 

talentą ir darbus visuomenei. 
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2015 m. skaitykloje buvo organizuojamos autorinių darbų parodos. Didelio lankytojų 

susidomėjimo sulaukė gamtos fotografų Juozo Padolskio ir Onos Mickevičiūtės lietuviškos gyvūnijos 

fotoparoda. Joje eksponuotos nuotraukos, kuriose profesionaliai per fotoaparato objektyvą užfiksuoti 

įvairiausi tik Lietuvoje sutinkami gyvūnai. Atidžiai apžiūrėjus parodą buvo sunku patikėti, kad mus 

supa tiek nuostabių gamtos kūrinių, kurių savo kasdieninėje aplinkoje net nepastebime. Dar sunkiau 

įsivaizduoti, kiek reikia ryžto ir kantrybės norint profesionaliai įamžinti nuolatinį gyvūnijos judėjimą. 

 

 

 

Vyko ir tapybos darbų autorinės parodos. Viena iš jų - Dalios Valickaitės piešinių paroda. Autorė 

dėl sveikatos problemų neturėjo galimybės studijuoti tapybą, tačiau begalinis darbštumas, 

užsispyrimas, prigimtinis grožio pojūtis padėjo sukurti nemažą aliejumi tapytų darbų kolekciją. Paroda 

susilaukė didelio autorės likimo brolių – neįgaliųjų draugijos narių – susidomėjimo. Savo pavyzdžiu 

tapytoja įrodė, kad valios pastangos, darštumas padeda nugalėti bet kokius gyvenimo išbandymus.  

Skaitykloje buvo eksponuota ir dailės mokytojų Jolitos Jurkevičiūtės bei Sigitos Kaminskienės 

kūrybinių darbų paroda „Rudens atspalviai“. Šios autorės ne pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje rengia 

savo kūrybos ekspozicijas. Šį kartą bibliotekos lankytojai turėjo progą pamatyti naujausius jų darbus. 

Didžiulio lankytojų susidomėjimo sulaukė Padalių (Čiobiškio) kelto 80 – mečiui paminėti skirto 

plenero dalyvių tapybos darbų paroda. Joje buvo eksponuojami menininkų iš Kaišiadorių, Kauno, 

Širvintų, Lenkijos ir Ukrainos darbai. 
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Parodos uždarymo proga buvo pagerbti tapybos darbų autoriai, vyko filmo „Keltas“ premjera. 

Filmas sukurtas vykdant Kaišiadorių kultūros centro projektą „Keltas vakar ir šiandien“, skirtą Padalių 

(Čiobiškio) kelto jubiliejui paminėti. Sauliaus Jankausko ir Astos Sabonytės filmas sužavėjo visus 

susirinkusius savo istorija, kurią pasakojo pats kelto savininkas Gediminas Dzeventauskas. 

Jaunieji kūrėjai taip pat turėjo galimybę parodyti savo talentą ir darbus. Skaitykloje buvo 

eksponuojama Širvintų meno mokyklos absolventų kūrybos darbų paroda „Augame Lietuvai – kuriame 

Tėvynei“. Paroda buvo skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Jos iškilmingas atidarymas vyko 

Vasario 16 - ąją. Ekspozicija buvo labai populiari tarp bibliotekos lankytojų. 

2015 m. buvo surengta daug parodų, skirtų valstybinių datų minėjimui – „Sausio 13-oji: 

tebeliepsnoja atminimo laužai“, „Vasario 16-oji – stiprybės, dvasios ir vilties simbolis“, „Kovo 11-oji: 

laisvės spalvos“, „Gyvenimas po lemties ženklu“ (Gedulo ir vilties dienai paminėti), „Liepos 6 – oji: 

didingas istorijos turinys“ (Valstybės dienai pažymėti), „Baltijos kelias – žymiausias reiškinys 

Nepriklausomybės priešaušryje“ (Baltijos kelio dienai atminti) ir t. t. 

Taip pat buvo organizuojamos parodos, skirtos meno ir literatūros kūrėjų jubiliejams pažymėti, 

Pasaulinėms ir Tarptautinėms dienoms paminėti. Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirta paroda 

„Gimtoji kalba – tautos dvasinės kultūros dalis“, Pasaulinei Žemės dienai – „Būk Žemės draugas“, 

Pasaulinei knygos dienai - „Baltos lankos, juodos avys“, Europos dienai – „Europa – mūsų dabartis ir 

ateitis“, Tarptautinei muzikos dienai - „Muzika - žmogaus sielos atgaiva“ ir kt. 

Net 17 parodų skirta rašytojų bei meno veikėjų jubiliejams pažymėti. 

Didelis dėmesys skirtas Širvintų krašto literatų jubiliejinėms sukaktims. Rašytojo kraštiečio Petro 

Naraškevičiaus 75–osioms gimimo metinėms paminėti buvo skirta spaudinių paroda „Nušvito, paraudo 

dangaus pakraštys“, kraštiečio kraštotyrininko Alfonso Balsevičiaus 90–osioms gimimo metinėms – 

paroda „Gęsta jau vakaro žaros“. Spaudinių ir fotografijų paroda „Viktoras Alekna – krašto šviesuolis“ 

buvo skirta Širvintų krašto garbės piliečio, filologo 100–osioms gimimo metinėms. Ją aplankė didžiulis 

būrys V.Aleknos kūrybos gerbėjų, giminių ir pažįstamų. Gimnazistams prie parodos buvo vedamos 

pamokos, moksleiviai skaitė ir nagrinėjo autoriaus kūrinius.  
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2015–aisiais metais Širvintų miestas šventė 540–ąjį jubiliejų. Tai progai skaitykloje buvo 

eksponuojama spaudinių ir nuotraukų paroda „Kur prieš daugelį daugelį metų...“. Širvintų herbo 

spalvomis apipavidalintoje parodoje buvo eksponuojamos kažkada buvusių ir šiuolaikinių statinių 

fotografijos, pasakojimai apie miesto praeitį. Iškilmingas šios parodos atidarymas buvo vienas iš miesto 

jubiliejui skirtų renginių. Paroda buvo gausiai lankoma, aptarinėjama, senose ekspozicijos nuotraukose 

ieškoma įamžintų kažkada mieste stovėjusių objektų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius savo renginiais prisidėjo prie Etnografinių regionų metų 

paminėjimo. Šiems metams buvo skirta paskaita „Etnografinių regionų metai knygose ir straipsniuose“, 

kurioje dalyvavo hab. dr. Kazimieras Garšva ir rašytojas Vydas Astas. Etnografinių regionų metams 

buvo skirta ir bibliotekos foje eksponuota spaudinių paroda „Etninė kultūra šių dienų fone“ bei 

abonemente vykusi akcija „Čia aš gimiau...“. Skirtinguose Lietuvos regionuose esančių architektūrinių 

objektų grožį ir išskirtinumą atskleidė keliaujanti paroda „Architektūra arti mūsų“. 

Dideliu kompleksu renginių buvo paminėta Europos diena. Gegužės 8-tąją Širvintų rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuojamą 

projektą „Europa – mūsų dabartis ir ateitis“, organizavo Europos dienos šventę. 

 Šventiniai renginiai prasidėjo rytine staigmena „Su gimimo diena, europiečiai“. Jos metu buvo 

dalinami balionai su Europos Sąjungos simbolika, gyventojai kviečiami į šventę. 

Visi šventės dalyviai galėjo apžiūrėti Širvintų pradinės mokyklos moksleivių piešinių parodą „Europos 

ateitis“. Iš „Eurošulinių“, įsitaisiusių kiemelyje priešais Kultūros centrą, buvo galima pasisemti 

informacijos apie Europos Sąjungą.  

Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko konferencija „2015-tieji — Europos metai vystymuisi“. 

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo 

bendradarbiavimo departamento direktorė Laima Jurevičienė, VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė 

direktorė Rasa Dičpetrienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su 

užsienio šalimis skyriaus vyriausioji specialistė Laura Kirtiklienė, Širvintų rajono švietimo centro 

neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

pirmininkė Vita Janavičienė, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima 

Kutiščeva bei direktoriaus pavaduotoja Dalia Taparauskienė.  
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Pasibaigus konferencijai, šventinės veiklos persikėlė į kiemelį priešais Kultūros centrą. Prie čia 

pastatytos palapinės buvo verdama „Draugystės sriuba“, vyko jaunimo akcija „Mes už savanorystę“. 

Akcijoje dalyvavo ir Širvintų jaunimą turkiškų žaidimų bei šokių mokė, pačių iškeptais turkiškais 

saldumynais vaišino savanoriai iš Turkijos Ozgun Can Turkmen ir Mehmet Arif Isil bei jų kuratorė 

Živilė Jankauskaitė.  

Šventinę nuotaiką dovanojo nuostabaus vokalo savininkė, prancūzų atlikėja, aktorė, fotografė 

bei fotomodelis Clotilde Solange Rigaud. Dainininkė ne tik surengė solinį koncertą, bet ir dalyvavo 

vėliau vykusioje diskusijoje „Tolimi kraštai – artimi gyvenimai“, kur papasakojo apie savo gyvenimą 

Prancūzijoje, studijas, darbą ir praleistus šešerius metus Lietuvoje. Diskusijoje savanorystės Turkijoje 

patirtimi dalijosi Živilė Jankauskaitė, jos kuruojami savanoriai iš Turkijos pristatė savo šalies kultūrą, 

Europos metų vystymuisi ypatumus atskleidė Rytų Europos studijų centro politikos analizės ir tyrimų 

skyriaus analitikas Linas Kojala. Širvintų miesto bendruomenės jaunimo klubo nariai papasakojo apie 

savo veiklą, diskutavo su svečiais, surengė trumpą koncertą.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalinis Europos dienos šventės renginys buvo atlikėjo Tado Juodsnukio koncertas. Publika 

jam noriai plojo, pritarė ir lingavo pagal muzikos taktą.  

Paminėta Kultūros diena. Jos metu Viešojoje bibliotekoje lankėsi poetas Jonas Endrijaitis, kuris 

pristatė aštuntąją ir devintąją eilėraščių knygas „Vėpūtinis prie obels/Vėpūtinukai“. 

Viešosios bibliotekos skaitykloje įvyko renginys, skirtas knygos „Rinkis vardą lietuvišką“ 

pristatymui. Renginio svečias – knygos rėmėjas Mindaugas Karalius. 
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2015 m. bibliotekos renginių repertuarą paįvairino susitikimai su įvairiais žmonėmis, knygų 

pristatymai. Vienas iš jų - muzikinė – literatūrinė kompozicija „Žmogus tik meilėje gali laimingai 

gyventi“, skirta rašytojo Igno Šeiniaus kūrybai. Šis renginys buvo iš ciklo „Jie su Vilnija suaugę“. 

 Kompoziciją ir rašytojo I. Šeiniaus kūrybą pristatė literatas Juozas Žitkauskas. Aktoriai Birutė Mar 

(Marcinkevičiūtė) ir Aleksas Kazanavičius skaitė ištraukas iš kūrinių „Kuprelis“ ir „Siegfried 

Immerselbe atsijaunina“. Muzikinius intarpus atliko fleitininkė Marija Račkauskaitė. 

Muzikinio–literatūrinio vakaro metu gausiai susirinkusieji galėjo pasinerti į talentingo kraštiečio, 

rašytojo, diplomato Igno Šeiniaus kūrybą. Klausytojai turėjo galimybę atverti vaizduotę, jaučiant 

kiekvieną herojų taip arti savęs. Po Lietuvą jau antrą sezoną keliaujanti muzikinė–literatūrinė 

kompozicija paliko gilų, neišdildomą įspūdį. 

 
 

 

Kaip kiekvienais metais, taip ir 2015–aisiais Širvintų viešosios bibliotekos neaplenkė 

Tarptautinio poezijos pavasario paukštė. Renginio metu svečiavosi 2015 – ųjų Poezijos pavasario 

laureatas poetas Vladas Braziūnas, poetė Vitalija Bogutaitė, bardas Kazimieras Jakutis (Pagulbis), kino 

ir teatro aktorius Vytautas Rumšas. Pirmasis jausmingai Justino Marcinkevičiaus ir Vinco Mykolaičio-

Putino eiles skaitė aktorius Vytautas Rumšas. Kiti svečiai dalinosi savo kūryba. Laureatas Vladas 

Braziūnas šmaikščiai skaitydamas savo eiles kvietė visus nusišypsoti. Vitalijos Bogutaitės poezija 

apgaubė nuoširdumu ir šiluma. Kazimieras Jakutis (Pagulbis) sujaudino iki širdies gelmių dainuodamas 

savo kūrybą. Visi paskendo jaukumo pripildytoje poezijoje.  
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Jau tapo tradicija Poezijos pavasario svečius pagerbti spaudinių paroda, kurioje eksponuojama 

Poezijos pavasario svečių kūryba bei literatūra apie juos. Šį kartą bibliotekos foje buvo eksponuojama 

spaudinių paroda „Ir sužydės pavasaris visom vaivorykštės spalvom“. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi vienas iš labdaros ir paramos fondo “Švieskime vaikus” 

steigėjų Ramūnas Karbauskis, kuris rajono bibliotekoms, mokykloms, darželiams, vaikų dienos 

centrams, ligoninėms, globos namams dovanojo lietuvių autorių vaikiškų knygų rinkinius. Pagrindinis 

labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ tikslas – skaitantys vaikai. Ramūnas Karbauskis pristatė 

ir papasakojo apie fondo veiklą, bei geriausių vaikiškų knygų rinkinius „Vaikų bibliotekėlė 2015“, kuri 

vyksta jau ne vienerius metus visoje Lietuvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be parodų, knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais, Viešojoje bibliotekoje vyko įvairios 

akcijos. Tai Bibliotekų savaitei skirta akcija – informacinis stendas „Biblioteka – informacijos šaltinis“, 

Okupacijos ir genocido dienai – „Odė duonai“, Etnografinių regionų metams – „Čia aš gimiau...“, 

„Knygų Kalėdos“, „Bibliotekos draugams ir bičiuliams“ – rankų darbo atvirukai. 

Vasarą skaitykloje vyko anglų kalbos popietės, kurias vedė turkų savanoris Umut Ahmet Taskin. 

Du mėnesius vykę užsiėmimai sulaukė įvairaus amžiaus žmonių dėmesio: popietėse dalyvavo tiek 

senjorai, tiek jaunimas ir vaikai. Popiečių metu susirinkusieji pasakojo apie save, dainavo, susipažino 

su svečiu iš Turkijos, daugiau sužinojo apie turkų kultūrą, papročius ir pan., tobulino savo anglų kalbos 

žinias ir bendravimo įgūdžius, susirado naujų draugų, smagiai praleido laiką malonioje draugijoje. 

2015-ųjų m. liepos 6 d. atidaryta Ipolito Užkurnio skulptūros darbų ekspozicija. Širvintų krašto 

šviesuolio, menininko, medžio drožėjų meistro Ipolito Užkurnio žmona Auksė Aurelė Užkurnienė 

perdavė savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją Širvintų krašto žmonėms.Ipolitas Užkurnys - vienas 

talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų. Jis taip pat ir poetas, 

pasakorius. Gimė Ipolitas Užkurnys 1926 metais Pyplių kaime, Širvintų rajone. Medžio drožyba 

domėjosi visą laiką, o nuo 1965 m. laisvalaikiu ėmė intensyviai drožinėti ir dalyvauti liaudies meno 

kūrinių parodose. Anot Zitos Žemaitytės, šiuo laikotarpiu jose būdavo eksponuojamos „nedidelės (25-

40 cm aukščio) piemenukų, kaimo mergaičių, artojų skulptūrėlės. Naujų proporcijų formos pulsavo 

paties meistro karštu temperamentu, tryško neapibrėžta jėga“ .1965-1972 m. meistras dažniausiai 

kurdavo skulptūras, figūrų kompozicijas parodoms. Vėlesniais metais jo kūrybinė veikla išsiplėtė, 

dažniau buvo dirbama prie monumentaliųjų skulptūrų. Užkurnio kūriniai (medžio skulptūra) buvo 

eksponuojami beveik visose respublikinėse, sąjunginėse dailės parodose, taip pat Anglijoje, Belgijoje, 

Graikijoje, Indijoje, Jugoslavijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, buv. 

VDR. Iš viso dalyvauta daugiau kaip 90 parodų. Surengta 14 personalinių parodų. Sukūrė apie 1 500 

skulptūros kūrinių. Daugumą skulptūros kūrinių menininkas yra suregistravęs kataloge, kurį vėliau tęsė 
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jo žmona Auksė Aurelė Užkurnienė. Daug I. Užkurnio kūrinių yra įsigiję Lietuvos Respublikos ir 

užsienio muziejai. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus saugo virš 40 lietuvių literatūros 

klasikų ir jų kūrinių personažų skulptūrų. 

  

Širvintų viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Širvintų „Atžalyno“ progimnazija lapkričio 17-

ąją dalyvavo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykusioje netradicinio ugdymo dienoje, skirtoje 

Lietuvos etnografinių regionų metams. Atskirų klasių mokiniams vyko keliolika praktinių užsiėmimų 

bei senųjų amatų edukacinių mokymų. Riešinių mezgimo ir nėrimo mokė Širvintų viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja Dalia Taparauskienė, popieriaus karpinių meno – Viešosios bibliotekos Družų 

filialo bibliotekininkė Regina Smailienė. 

Filialuose 2015 m. organizuotas 701 renginys, iš jų 421 paroda. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė: pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja – populiarinti Šiaurės 

šalių literatūrą ir knygų skaitymą, organizuojant kultūros renginius. Šių metų tema „Draugystė 

šiaurėje“. Ši savaitė ypatinga ir tuo, jog vyksta „Šviesos ir žodžio šventė” - kūrinių skaitymas balsu 

vėlų vakarą, kuris tradiciškai vadinamas „Sutemų valanda“. Kasmetinėje Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitės metu vyko renginiai prie žvakių šviesos, bibliotekose buvo aptarinėjama Šiaurės šalių vaikų ir 

suaugusiųjų rašytojų kūryba, vyko knygų skaitymai.  

Lapelių filiale vyko knygų paroda „Draugystė su Šiaure“,„Sutemų skaitymai”. Juodiškių filiale 

buvo garsiai skaitomi kūriniai. Prisiminimui apie renginį visi gavo dovanų atvirukų, skirtų Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitei, Anciūnų bibliotekos skaitytojai žvakių šviesoje skaitė norvegų rašytojos Marios 

Parr knygos ,,Vaflinė širdelė“ ištrauką. ,,Vaflinė širdelė”. Vileikiškių filiale taip pat vyko garsinis 

skaitymas, žymios švedų vaikų knygų rašytojos Astridos Lindgren parodos „Draugystė ir nuoširdumas 

– Astridos Lindgren kūryboje“ pristatymas, dalyviai savo mintis apie draugystę užrašė sukurtoje 

„Draugystės knygoje”, Družų filiale buvo pinamas “Draugystės vainikas”, Jauniūnų bibliotekoje 

mažieji skaitytojai prie žvakių šviesos skaitė J.Sinisalo kūrinį,,Trolių Mumių slėnio paslaptys“. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai:  

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 metų balandžio 23 –29 dienomis paskelbė 15-ąją, Nacionalinę 

Lietuvos bibliotekų savaitę. Jos tema – „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“. Bibliotekose 

vyko renginiai, kurie susiję su asmenybės ugdymu, skaitymo įpročių šeimoje formavimu, kūrybiškumo 

skatinimu, raginantys atrasti ar atgaivinti klasikos skaitymo malonumą, dalyvauti susitikimuose su 

rašytojais, literatūros tyrinėtojais.  

Šios savaitės metu Lapelių filiale vyko popietė „Kaip pakilti į žvaigždes“. Jos metu skaitytojai buvo 

supažindinti su Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės vyksiančiais renginiais, šios savaitės idėja. į 
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Družų filiale apsilankė svečiai iš filialo. Vyko literatūrinė popietė ,,Mano gyvenimo pasaka". Renginiai 

vyko visuose filaluose. 

Etnografinių regionų metams skirti renginiai  

2015-ieji buvo paskelbti Etnografinių regionų metais. Etnografinių regionų metais. Etninė kultūra – 

svarbiausia ir būtina kultūros dalis, išliekančių tautos vertybių visuma. Per ją reiškiasi gimtoji kalba, 

nenutrūkstamas asmens, tautos ir kūrybos procesas. Bibliotekos siekis – puoselėti etninės kultūros 

gyvosios tradicijos tęstinumą. Etnine kultūra savaimingai ugdomas kūrybiškumas, dorovinės normos, 

lavinamas grožio pojūtis ir vaizduotė, pagarba gimtojo krašto kalbai, gamtos grožiui, pasaulėžiūros 

formavimui. Šie metai buvo pažymėti parodomis, edukaciniais renginiais. Lapelių bibliotekoje vyko 

renginys „Šiaudinių sodų pynimas“ skirtas šiems metams paminėti. Musninkų filialas pakvietė į renginį 

,,Šalis ta – Lietuva vadinas.‘‘ 

Akcija „Knygų kalėdos“ Jau penktus metus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

iniciatyva vyksta akcija „Knygų Kalėdos”. Joje dalyvavo rajono filialai ir Viešoji biblioteka. Širvintų 

rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, apsilankiusi Viešojoje bibliotekoje padovanojo 

skaitytojams naujų knygų. Naujų knygų buvo padovanota nedaug, tačiau pati akcija parodo 

gyventojams knygos svarbą bibliotekoje. Viešajai bibliotekai kasmet skaitytojai dovanoja naujas ir 

geras knygas, kurios džiugina ir skaitytojus ir mus darbuotojus. Musninkų filiale vyko popietė ,,Iš 

knygų ateina Kalėdos‘‘. Vaikai ant paruoštos kalėdinės puokštės kabino įvairiaspalvius popierinius 

burbulus, ant kurių buvo užrašę pačios įdomiausios perskaitytos knygos pavadinimą arba užrašė, kokią 

knygą norėtų perskaityti. Vileikiškių filiale kasmet organizuojama knygų ir periodinių leidinių paramos 

akcija bibliotekai „Iš širdies“. Lapelių filialą aplankė kraštietis Jonas Lučiūnas. Jis bibliotekai 

padovanojo savo išleistas knygas. Anciūnų filialas gauna naujų knygų iš bibliotekos bičiulio Stanislavo 

Bagvilo. Knygų sąrašas ilgas ir įvairus. Mažieji skaitytojai dovanotomis knygelėmis džiaugėsi 

bibliotekoje vykusiame renginyje ,,Sveikas, Kalėdų seneli”. Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi 

vienas iš labdaros ir paramos fondo “Švieskime vaikus” steigėjų Ramūnas Karbauskis, kuris rajono 

bibliotekoms, mokykloms, darželiams, vaikų dienos centrams, ligoninėms, globos namams dovanojo 

lietuvių autorių vaikiškų knygų rinkinius. Pagrindinis labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 

tikslas – skaitantys vaikai. Ramūnas Karbauskis pristatė ir papasakojo apie fondo veiklą, bei geriausių 

vaikiškų knygų rinkinius „Vaikų bibliotekėlė 2015“, kuri vyksta jau ne vienerius metus visoje 

Lietuvoje. 

Alionių filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos. 

Vyko popietės „Stebuklingoji Velykaičių magija“, „Atskrenda Kalėdos į širdis“, „Per slenkstį žengia 

rugsėjis“. 

Anciūnų filiale buvo organizuota šventė, skirta Motinos dienai, ,,Mama – gražiausiais žiedas 

mano gyvenime”. Bendradarbiaujant su Pilietinės visuomenės institutu Anciūnų filiale vyko Civito 

klubo diskusija su dr. Vytautu Dumbliausku (Lietuvos politologu, humanitarinių mokslų daktaru.). 

Organizuotas renginys iš ciklo švenčiam senąsias lietuvių šventes. Jurginių šventė,,Jurgi Jurgeli 

atrakink žemelę“. Bendradarbiaujant su bendruomene ir Anciūnų kultūros centro filialu organizuota: 

„Kraštiečių susitikimas 2015 metai“,  teatralizuotas renginys-vakaronė ,,Kaimo vakaruškos“, renginys 

,,Sveikas, Kalėdų seneli” 
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Bagaslaviškio filiale organizuotas edukacinis renginys ,,Pasaulinė maisto diena”, viktorina 

,,Lietuva Europos dalis“, „Užgavėnių karnavalas“, garsinis skaitymas ,,Grįžkime į vaikystę“, Evelinos 

Piškinaitės fotografijų paroda, Vilniaus įkūrėjo Gedimino garbei parengta piešinių paroda, surengta 

Adventinė kalėdinė vakaronė”. 

 
 

Bartkuškio filiale vyko Vaikų Metų knygos rinkimai, poezijos popietė „ Skaitau savo pamėgtas 

eiles“, renginys, skirtas Žemės dienai paminėti „Ant žemės delno“, naujų knygų pristatymai, garsiniai 

skaitymai bei diskusijos. 

Čiobiškio filiale . Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti organizuotas šaškių žaidimo 

turnyras. Vaikų gynimo dienai paminėti vyko piešinių ant asfalto konkursas „Svajonių vasara“. 

Dalyvaujant Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje veikė spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojų knygos 

vaikams“,. žvakių šviesoje vyko U.Starko „Ištižėliai ir pramuštgalviai“ knygos ištraukos garsinis 

skaitymas. Bendradarbiaujant su vietos bendruomene, dalyvavauta „Bibliotekos pažangai 2“ 

organizuotame žaidime „Bibliomūšis“. Buvo surengtos parodos paminėti rašytojų jubiliejams. 
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Bibliotekoje nuolat veikė piešinių parodos „Piešiu iš perskaitytos knygos“, „ Rudens spalvos“, „Žiemos 

mozaika“ ir kt. 

Družų filiale vyko šventės ,,Vaikų velykėlės“,Šiaurės šalių savaitei paminėti vyko šventė 

,,Draugystė‘‘,,,Knygos skleidžia šilumą“popietės: kartu su Jauniūnų filialo jaunaisiais skaitytojais 

,,Mano gyvenimo šventė“, skirta H.K. Andersenui ir vaikų knygos dienai paminėti, ,,Mes šypsomės 

daugiau“ vaikų gynimo dienai, ,,Ir nusinešė saulę miškai“, skirta P.Širvio kūrybai paminėti, ,,Sveikas, 

Rudenėli“, kurios metu veikė rudenėlio dirbtuvės., kūrybinių kalėdinių senelės dirbtuvių ,,Skambesiai‘‘ 

atidarymas.  

Popietės ,,Perskaičiau knygelę – išaugo lapelis“, ,,Knygnešio keliais“, ,,Šauniausias anekdotas“, 

,,Poezijos lietutis“, ,,Mano margutis“ ,,Lik sveika vasara‘‘ ,,Spalvotas ruduo“. Pokalbiai: 

,,Prisiminkime Velykų papročius“. ,,Knygos skleidžia šilumą‘‘, viktorina ,,Sveika, biblioteka“. 

Valstybinėms ir kalendorinėms šventėms pažymėti vyko literatūrinių spaudinių, piešinių, darbų 

parodos: ,,Žiemos varpeliai skamba“, ,,Tėvynė mylima - šalelė Lietuva‘‘, ,,Kovo-20-oji Pasaulinė 

žemės diena“, Iš naujo atgimę“, ,,Margutį karpau“, ,,H. K. Anderseno gyvenimo pasaka“, ,,Kalba 

gimtoji, tave branginu“, ,,Gražiausios mamos”, ,,Tau mieloji mama“, ‚,Teisybei ir pasakai ištikimas“, 

skirta V.Petkevičiaus 85mečiui, paroda ,,Tau Tėveli‘‘, ,,Knyga tavo atostogoms‘‘, ,,Rudenėlio keliu, 

jau takeliais grįžta“, ,,Užmirštos knygos“, ,,Gražiausios pasaulio pasakos‘‘, ,,Be praeities nėra ateities“, 

kraštiečio A.Balsevičiaus-90-mečio jubiliejui atminti. Darbelių paroda ,,Mes mylim Kalėdas”, 

Močiutės eglutės žaisliukų paroda. 

Buvo vykdoma Neformaliojo mokinių švietimo programa “Skaitome kitaip”. 
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Gelvonų filiale vyko popietės ,,Su A. Karosaitės knygelių veikėjais“, ,,Paimk mane mama už rankos“, 

pokalbiai: ,,Vaikystės prisiminimai“, ,,Klaidus internetas“. Pagal neformaliojo švietimo ir mokymo 

programą vaikams vyko mokymo ir bendravimo pokalbiai bei susitikimai. Veikė Etnografiniams 

regionų metams skirta paroda ,,Mano Lietuva“, parodos apie kompiuterio žalą ir naudą ,,Kompiuteris. 

Internetas“, ,,Išmintis slypinti pasakose“.Vykdyta Neformaliojo mokinių švietimo programa “Mokausi 

kurta ir bendrauti”. 

Jauniūnų filiale vyko popietės: ,,Trijų karalių kelionė“, ,,Kalba gimtoji- kasdieninė“, ,,Eilėraščių 

puokštė‘‘, ,,Papuoškime Velykų medį“, ,,Mano gyvenimo pasaka‘‘, ,, Vaikučių velykėlės“, O mes 

vaikai, o mes pasaulis“, ,,Ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties paslaptys‘‘. ,, Ar teisybę reik 

sakyti?“, ,,Draugystė su Trolių Mumių slėnio gyventojais“, parodos ,,Mus jungia knygos“, ,,Vasara su 

knyga“, ,,Stebuklų pilna naktis“, ,,Šventės ateina“.  
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Juodiškių filiale rytmetis ,,O mes vaikai, o mes pasaulis“, filmo peržiūra ,,Riešutų duona“ , pokalbis 

,,Kaip gimsta knygelė“, garsinis skaitymas ,,Auštant“, parodos: ,,Knygutės jauniesiems skaitytojams“, 

,,Mokslinės fantastikos mėgėjams‘‘, ,,Jurgis Bielinis - ryškiausias lietuvio knygnešio puoselėtojas“, 

,,Gražiausios H. K. Anderseno pasakos‘‘, ,,Užburiantis A. Lingren knygų pasaulis‘‘ ,,Šiaurės 

pašvaistė”, ,,Tik niekam nesakyk“, piešinių parodos ,,Mano mylimiausias knygų herojus“, ,,Mano 

mylimai mokytojai “, ,,Baltu žiemos keliu Kalėdos atkeliauja“  
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Kernavės filialas bendradarbiavo su „Caritas“ organizacija, kartu organizavo renginius. Suaugusiems 

dominuojantys renginiai buvo parodos. Vaikams šiemet buvo daugiausia vaizdinių renginių – įvairios 

parodos, labai mėgstamas garsinis skaitymas ir inscenizacijos. Vyko du kompleksiniai renginiai. Ypač 

smagi buvo advento vakaronė, vyko labai įspūdinga, daug svečių sutraukusi Vaikystės šventė. Vaikai 

lankytojus visada pradžiugina savo keramikos darbelių paroda, o kadangi juos „Mirnabalio“ galerijoje 

gamina kasmet, tai ir parodos vis kitos. 

 
 

Kiauklių filiale vyko renginiai, skirti Etnografiniams regionų metams paminėti: šeimų popietė 

„Papročių perimamumas“ literatūrinė popietė vaikams ir jaunimui „Mano namas po Lietuvos dangum – 

mano tvirtovė“, spaudinių paroda „Lietuvos etnografiniai regionai“, adventinis vakaras „Taip vakarojo 

mūsų senoliai“. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka: informacija ir žinios - kiekvienam“ metu skaitytojai buvo 

pakviesti į susitikimus ir edukacinius renginius. Vyko skaitymų valandos „Mus jungia knyga“, 

edukacinės popietės senjorams „Kompiuteris ir internetas – jau mūsų kasdienybė“. 

Organizuotos popietės „Papročių perimamumas“, „Knygų takais vedini“, „Pavasaris eilėse, posmai 

dainose“, „Saulėtą dieną viskas kitaip“, „Mus jungia knyga“, „Skaitome, kuriame, dalinamės“, „Grožį 

kuria mūsų rankos“, „Metai bėga, tačiau nepaliečia širdies“, edukacinės popietės „Kompiuteris ir 

internetas – jau mūsų kasdienybė“, „Būk saugus internete“, „E. paslaugos – patogesniam gyvenimui“; 

diskusijos „Nenori liūdėti – skaityk“, „Biblioteka – bendruomenės pažangai“, „Skaityti – tai nuolat 

tobulėti“; vakaro skaitymai „Kad neprailgtų vakarai“, „Adventiniai vakaro skaitymai“. 

 

Lapelių filiale buvo organizuojamos popietės, viena iš jų Vaikų knygos dienai paminėti. Popietės metu 

susirinkę vaikai žiūrėjo filmą „Gustavo nuotykiai“. Tai naujas Gustavo filmas apie jo keliones, vaikams 

jis patiko, daug ką sužinojo jį peržiūrėję. Taip pat šiai datai paminėti vyko knygų paroda „Vaikiškos 

knygos pasaulis“. Minint nacionalinę bibliotekų savaitę vyko knygų paroda „ Gimtoji kalba be 

svetimžodžių“. Popietės „Kaip pakilti į žvaigždes“ buvo skaitomi literatūriniai kūriniai. Pažymint 

„Vilties ir gedulo dieną“ bibliotekoje vyko popietė „Atminimo valanda“. Jos metu buvo pasakojama 

apie lietuvių tautos tremtį į Sibirą. Žmonių ištikusius likimus, kančias ir norą gyventi, bei grįžti į 

Tėvynę. „Atminimo valandos“ metu bibliotekos lankytojai buvo vaišinami lietuviška duona, uždegta 

atminimo žvakė. Etnografiniams metams pažymėti organizuotas šiaudų pynimo edukacinis 

užsiėmimas. Jo metu bibliotekininkė mokė, kaip pinti senovinius šiaudų sodus, kuriais senoliai 

puošdavo savo buitį, bei dovanodavo krikštynų ir vestuvių proga. Jau šešerius metus Lapelių biblioteka 

dalyvauja Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. Šventė pradedama Šviesos ir žodžio švente vėlai vakare 

Skaitomos šiaurės šalių autorių knygų ištraukos žvakių šviesoje. O atminimui apie šį garsinio skaitymo 

vakarą, bibliotekininkė įteikia dalyviams atminimo dovanėles. Bibliotekoje vyko vaikų piešinių 

parodos „ Baltos žiemos pusnys“, „Kai eglės sidabrą barsto“, „Ilgiausio piešinio kūrimas“. Inicijuotai 

Prezidentės akcijai „Knygų Kalėdos“ bibliotekoje vyko popietė „Knygų kalėdos“. Jos metu buvo 

perskaitytas Prezidentės kreipimasis, plačiau papasakota apie šią akciją. Taip pat vyko garsinis knygos 
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skaitymas. Dalyviams buvo įteikti knygų skirtukai su užrašais „Knygų Kalėdos“ , bei knygutės ir 

bibliotekininkės pagaminti pasakų personažai už garsinį skaitymą. 

 

  
 

 

  
 

 
 

Medžiukų filiale vyko garsiniai skaitymai: buvo perskaityta A. Baranausko ,,Anykščių šilelis“, 

Z.Gaižauskaitės ,,Varliuko Kvaksiuko kelionė“, Valerie Thomas ir Korky Paul knygos „Vinės burtų 

lazdelė“. Organizuotos popietės: ,,Nusivykime tautinę juostelę“, ,,Skleidę lietuvišką žodį‘‘. Prisimenant 

Danijos poetą, rašytoją Hansą Kristianą Anderseną vyko garsinis skaitymas ir autoriaus kūrybos 

motyvais piešinių parodos pristatymas. Organizuota šventė vaikų gynimo dienai paminėti ,,Vaikyste, tu 

gražiausia pasaka‘‘. 
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Motiejūnų filiale vyko garsiniai knygų skaitymai: „Kad knyga būtų draugas“, „Kas gyvena pasakose“, 

„Paskaityk .Gal patiks?“, „Pusnynuos nykštukai miega“. Vyko viktorina „Ką žinai apie knygą“. 

Organizuotos literatūrinės popietės „Ką skaitysime šią vasarą“. „A.Lindgren ir jos knygų personažai“. 

Musninkų filiale pažymėti etnografinių regionų metai. Baigiantis šiems metams biblioteka pakvietė į 

renginį ,,Šalis ta – Lietuva vadinas‘‘. Knygnešio diena minėta Musninkų mokyklos skaitykloje. Su šia 

Lietuvai prasminga data trumpai supažindino miestelio bibliotekininkė. Apie knygnešius Vincą Dubietį 

ir Juozą Kanclerį papasakojo buvusi mokytoja, kraštotyrininkė Filomena Vaiciekauskienė. Daug 

įdomių faktų mokiniai sužinojo ir apie knygnešį Jurgį Bielinį, kuris yra kilęs iš mokytojos tėviškės. Po 

to mokykliniu autobusu trečiokai su savo mokytoja Sigute Bžožinskiene, miestelio bibliotekininke Jane 

Roliene ir kraštotyrininke Filomena Vaiciekauskiene aplankė knygnešių kapus bei jų atminimui uždegė 

žvakutes. Knygnešys Juozas Kancleris palaidotas Musninkų kapinėse, o Vincas Dubietis – Dubių 

kapinaitėse. Kraštiečio rašytojo Petro Naraškevičiaus 70-metis paminėtas susitikimu rašytoju. Vyko 

popietė „Eilėraštis sušildo širdį.” Popietės svečias -  seniūnijos poetė Jurgina Černiak. Musninkų 

Alfonso Petrulio gimnazijos salėje vyko bibliotekos organizuotas susitikimas su lietuvių prozininke, 

publiciste ir poete Birute Jonuškaite – Augustiniene bei aktore, režisiere, choreografe Birute 

Marcinkevičiūte – Mar. Vykdyta Neformaliojo mokinių švietimo programa “Mokausi kurti ir 

bendrauti”. 
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Šešuolėlių filiale vyko adventinė popietė „Adventinio vainiko pynimas“, popietė, skirta Motinos 

dienai pažymėti, šventė Vaikų gynimo dienai pažymėti, garsinio skaitymo popietės, parodos, 

skirtos įvairioms įžymioms datoms paminėti. 
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Zibalų filiale prisiminta V.Aleknos kūryba, jo šimtmečio proga, renginiu ,,Pilkų dienų žingsneliai‘. 

Parengta spaudinių paroda, aptarta knyga ,,Ūžė žalia giria‘‘. Zibalų mokykloje vyko tradicinis raiškiojo 

skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dienai paminėti. Zibalų, Kiauklių ir 

Anciūnų bibliotekininkės dalyvavo vertinimo komisijoje. Vaikų knygos dieną ir H.K.Anderseno 

gimimo dieną vyko gražiausių didžiojo pasakininko kūrinių garsinis skaitymas ,,Skaityti - save ir 

pasaulį pažinti“. Vyko knygų pristatymai, popietės, organizuojamos spaud inių parodos 

 

Vileikiškių filiale vyko renginiai, skirti Širvintų miesto 540 jubiliejui pažymėti: viktorina ,,Širvintų 

miestas istorija ir dabartis‘‘, piešinių paroda-konkursas ,,Puokštė miestui. Viktorina ,,Atrask Lietuvą”, 

skirta etnografiniams regionų metams paminėti, Šviesos ir žodžio šventė ,,Draugystė Šiaurės šalyse“, 

skirta Šiaurės šalių savaitei. Spaudinių parodos ,,Nuoširdžiausios kūrybos vaikų poetė - Alma 

Karosaitė“, piešinių paroda-konkursas ,,Puokštė miestui“, parodos ,,Klaidžiais paauglystės labirintais‘‘, 

,,Lietuvių autorių eiliuotos pasakos‘‘, ,,Draugystė ir nuoširdumas A. Lindgren kūryboje”, „Tikri 

atradimai ir praradimai“ skirta V. Žilinskaitės kūryboje, ,,Lietuvių autorių eiliuotos pasakos“ ir kiti 

renginiai. Vyko akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatorių inicijuotas susitikimas su poetu, eseistu, 

prozininku, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Donaldu Kajoku. Vileikiškių filialas teikė 

paraišką akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatoriams ir laimėjo poezijos penketuko knygų rinkinį. 
Vileikiškių filiale vyko popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.   
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Visuose kaimo filialuose buvo organizuojamos spaudinių parodos, skirtos įvairioms rašytojų 

jubiliejinėms datoms, valstybinėms šventėms paminėti. 

 

Mokamos paslaugos  

Padaryta kopijų VBS – 10105. Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 5100 

Kaimo filialuose – 5005 

 

Straipsniai 

 

 

Iš viso 

straip

snių 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti- 

niuose 

šaltiniuose 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti- 

niuose 

šaltiniuose 

SVB 189 159 1 46 112 30 1 18 11 

VB 99 72 1 12 42 22 1 14 5 

KF 90 87  34 70 8  4 6 

 

Daugiausia buvo rašoma apie įvykusius renginius: knygų pristatymus, susitikimus ir pristatoma 

bibliotekos veikla. 

 Informacija apie bibliotekos veiklą, renginius talpinami Viešosios bibliotekos svetainėje 

www.sirvintuvb.lt, rajono savivaldybės tinklapyje www.sirvintos.lt, www.sirvintiskis.lt, 
www.krastonaujienos.lt, www.sirvis.lt. 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.sirvintiskis.lt/
http://www.krastonaujienos.lt/
http://www.sirvis.lt/
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 2015-iaisiais metais buvo sukurta Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskyra 

Facebook socialiniame tinkle, kur buvo talpinama visa informacija ir reklama apie bibliotekos veiklą. 

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA  

LIBIS PĮ diegimas  

LIBIS 

Dėl lėšų stygiaus šešiems mėnesiams buvo sudaryta sutartis su UAB „Asseco Lietuva“, kuri 

atliko LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema) programos atnaujinimo ir priežiūros 

darbus. 

2004-06-29 bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) 

Pradėta rekataloguoti VB skyrių ir filialų fondus. 2004 metais pradėti rekataloguoti viešosios 

bibliotekos skyriai. Nuo 2010 metų savo fondus pradėjo rekataloguoti ir filialai. Rekatalogavimo 

duomenys surinkti 2004 06 29 iki 2015 12 31 d. 

Iš viso surekataloguota 66728 fiz. vnt. 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius 13334 fiz. vnt. 

 Bibliografijos informacijos skyrius 1682 fiz. vnt. 

 Vaikų literatūros skyrius 6417 fiz. vnt. 

 Saugykla 13717 fiz. vnt. 

 Bagaslaviškis 3496 fiz. vnt. 

 Čiobiškis 2709 fiz. vnt. 

 Gelvonai 3445 fiz. vnt. 

 Juodiškiai 1618 fiz. vnt. 

 Musninkai 3767 fiz. vnt. 

 Zibalai 1223 fiz. vnt. 

 Alionys 14 fiz. vnt. 

 Jauniūnai 1670 fiz. vnt. 

 Kiaukliai 226 fiz. vnt. 

 Bartkuškis 2664 fiz. vnt. 

 Vileikiškiai 4302 fiz. vnt. 

 Družai 703 fiz. vnt. 

 Lapelės 2910 fiz. vnt. 

 Motiejūnai 2831 fiz. vnt. 

 

Liko šie filialai, kurie dar nepradėję rekataloguoti fondo: Kernavė, Liukonys, Medžiukai, Šešuolėliai, 

Anciūnai. Šešuolėlių ir Anciūnų filialuose neįdiegta LIBIS programa, todėl šie filialai negali 

rekataloguoti fondų. 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso 85755. Iš jų: automatizuotai 

parengtų įrašų skaičius iš viso: 48493, automat. Per metus parengtų įrašų skaičius 4545. 

 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose  

iš viso: 81210.  

Iš jų: automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso: 43948 

Per metus parengtų įrašų skaičius iš viso: 3706. 

 

Informacinis fondas 

SVB – 3937 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 2098 fiz. vnt.  

Kaimo filialuose – 1839 fiz. vnt. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 92 fiz. vnt. 
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Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 

,,Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone).  

  Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. Ir 2015 metais bibliotekos 

vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės (DB): Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės 

straipsnių bazės archyvas (1994 – 2002 m.) – įsigytas 2008 m., EBSCO (11 duomenų bazių rinkinys). 

2015 m. EBSCO duomenų baze pasinaudota nedaug kartų. Skaitytojų pamėgtos INFOLEX duomenų 

bazės dėl valdininkų nesusikalbėjimo 2015 m. neturėjome, tuo tarpu 2014 m. ja naudotasi 5842 kartus. 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis knygų katalogai. Nuo 2010 metų 

sisteminis katalogas nebepildomas, o į abėcėlinį katalogą 2014 metais įjungta apie 100 kortelių. 

Bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, kortelinis kraštotyros katalogas toliau nebepildomas.  

Citatų ir eilėraščių kartotekos taip pat nebepildomos naujomis kortelėmis, dauguma lankytojų 

paiešką vykdo internete.  

Kaimo filialuose yra sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Sisteminis katalogas kaimo filialuose 

nepildomas. Kraštotyros kartotekos pildomos mažu kortelių kiekiu. 

 

Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  

 

Gauta užklausų:  

SVB – 4035  

VB – 2035  

KF – 2000  

Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 

SVB - 2 

VB - 0 

KF – 0 

 

Atsakytų užklausų:  

SVB – 4005  

VB – 2025  

KF – 1980  

Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 99. 

 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 

Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 

 

2015 metais atsakyta į užklausas: 

 

Iš jų: VBS 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

filialuose 

teminių 2030 465 1565 

adresinių 1566 1350 216 

tikslinamųjų 206 105 101 

faktografinių 203 105 98 

Iš viso: 4005 2025 1980 

 

Užklausas dažniausiai pateikia moksleiviai, todėl vasarą užklausos nefiksuojamos. Taip pat 

nefiksuojamos ir tos užklausos, į kurias atsakoma per labai trumpą laiką.  

Viešojoje bibliotekoje daugiausia gauta adresinių užklausų. Pagal tematiką daugiausia užklausų (77) iš 

6 skyriaus. Tai medicina, žemės ūkis, kulinarija. Nemažai užklausų: 40 – iš 7 skyriaus (menas): 
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mezgimas, siuvimas, siuvinėjimas kryželiu. 26 užklausos gautos iš 8 skyriaus (kalbotyra, literatūros 

mokslas). 2015 m. buvo gauta 33 užklausomis mažiau, negu 2014 m.  

Neigiamų užklausų buvo tik 10.  

Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais metais: ekonomikos, marketingo, 

ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Daugiausia filialuose buvo teminių užklausų, grožinės literatūros: 500, gamtos: 198, bendrojo 

skyriaus 112 ir geografijos bei istorijos – 139 temomis. 

Elektroniniais kanalais buvo pateiktos 2 užklausos, į kurias buvo atsakyta. 

Pastebėta, kad mažėja bibliografinių užklausų skaičius, nes atsakymus į temines užklausas 

lankytojai dažniausiai susiranda patys internete. Atsakymams į temines užklausas naudojamasi ne tik 

fonduose turimomis enciklopedijomis, žinynais bei žodynais, bet ir prenumeruojamomis duomenų 

bazėmis. Labai gaila, kad 2015 m. dėl valdininkų nesusikalbėjimo nebuvo prenumeruojama populiari 

INFOLEX duomenų bazė, kurioje 2014 m. Širvintų viešoji biblioteka vykdė 5842 užklausas. 

Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais metais: ekonomikos, marketingo, 

ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Pastebima, kad teminiai aplankai praranda aktualumą, nes visą norimą informaciją vartotojas 

susiranda internete. Vartotojai labiau išprusę, moka naudotis interneto teikiamomis paieškos 

galimybėmis, o jeigu pageidauja leidinių, tai pačių naujausių. 

 

 

Internetas 

Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 18. 

Interneto vartotojų skaičius: 3205 

Viešojoje bibliotekoje – 1632 

Kaimo filialuose – 1573 

Interneto skaityklos neturime. VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 93. 

Viešojoje bibliotekoje – 12 

Kaimo filialuose – 81 

Vartotojai kompiuteriais gali naudotis Viešosios bibliotekos Bibliografijos – informacijos ir Vaikų 

literatūros skyriuose. 

18 kaimo filialų turi kompiuterius su interneto prieiga. 

 

Elektroninės paslaugos 

Seansų skaičius – 9763 (bibliotekos svetainės) 

Seansų trukmė 3288 val. 52 min. (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

Nepavykusių seansų skaičius (neigiamų atsakymų / procentas) – nėra duomenų 

Atsisiųstųjų dokumentų (turinių) skaičius (per seansą) - 0 

 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius  

 

SVB - 1859 

VB - 1859 

KF - 0 

 

Virtualių apsilankymų skaičius  

SVB – 2674 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

VB - 2674 

KF - 0 
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Paieškų skaičius – 13369 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

 

Interneto seansų skaičius  

SVB - 41988 

VB - 12969 

KF – 29019 

 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. Ir 2015 metais elektroninės paslaugos 

išliko tos pačios: prieiga prie interneto, konsultacijos. Supažindiname naujus skaitytojus su Vidaus 

tvarkos taisyklėmis, informacijos sistema, informacinė pagalba, pagalba WORD-e, EXSELY-e, 

konsultavimas ieškant informacijos duomenų bazėse – lietuviškoje INFOLEX ir užsienio EBSCO 

Publishing, kurią sudaro 11 duomenų bazių paketas. 2008 metais įsigyta Bibliografinių Lietuvos 

periodinės spaudos straipsnių bazė (archyvas 1994 – 2002 m.). 

Padidėjo bibliotekos tinklapio virtualus lankymas- 9763 seansai. 

Filmo „Atminties blyksniai iš kraštiečių gyvenimo“, kuris viešinamas www.sirvintuvb.lt, 

www.sirvintos.lt, www.krastonaujienos.lt, www.sirvintuvvg.lt, www.amb.lt svetainėse, peržiūros šiais 

metais neapskaitomos. 

 

Kraštotyros veikla 

 

 

Kraštotyros 

fondas  

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų 

skaičius 

Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2015 m. 
Iš viso 

Parengta 

2015 m. 

VBS 1181 6716 362 291 3 

VB 309 6716 362 190 3 

KF 872 0 0 101 0 

 

Širvintų VB įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį, kraštotyros analiziniai įrašai 

kaupiami bibliotekos kompiuteriniame kataloge. Vyr. bibliografė rengia ir eksportuoja analizinius 

vietinės spaudos straipsnių įrašus į Nacionalinį bibliografinių duomenų banką (NBDB). Ataskaitiniais 

metais į NBDB parengta ir išsiųsta 362 įrašai. (2014 m. – 355 ). Nuo 2015 m. rudens prie pastovaus 

rajoninio ,,Širvintų krašto“ prisidėjo naujas kassavaitinis ,,Širvio“ laikraštis, o ,,Krašto naujienos“ 

persikėlė į elektroninę erdvę. Iš viso jau išsiųsta 6716 analizinių įrašų. 

Viešosios bibliotekos kortelinėje kraštotyros kartotekoje yra 21500 bibliografinių aprašų, tačiau 

ji nebepildoma nuo 2004 metų rudens.  

Kraštotyrine medžiaga ir toliau pildomi teminiai bei personaliniai aplankai. 2015 m. pradėti 

pildyti nauji kraštotyriniai aplankai: ,,Skulptorius Henrikas Orakauskas“, ,,Vyties Kryžiaus ordino 

kavalierė Liba Mednikienė“, ,,Igno Šeiniaus premijos teikimas“ ir kt. 

Kraštotyros fonde sukaupti dokumentai apie krašto pasiekimus, įžymius kraštiečius, Širvintų 

rajoną, lankytinas vietas, įžymius kraštiečius, rajono žmones, nusipelniusius Lietuvai ir savo kraštui, jų 

darbus, gamtos, kultūros paminklus. 2015 metais kraštotyros fondą papildė labai nedaug knygų: gautos 

keturios kraštotyrininko Alfonso Balsevičiaus anksčiau išleistos ,,Eilėraščių“ knygos, mūsų kraštiečio 

Liudviko Oškinio anksčiau išleista knyga ,,Mėlynas aidas“, Širvintų krašto garbės piliečio Viktoro 

Aleknos ,,Raseinių gimnazija, 1919-1949“, S. Abromavičiaus ir D. Juodžio knyga ,,Jonas Misiūnas – 

Žalias Velnias“ ir iš skaitytojų aptarnavimo skyriaus perduota kraštiečio Kęstučio Arlausko knyga 

,,Pamoki ranka nuplukdytam“. 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.krastonaujienos.lt/
http://www.sirvintuvvg.lt/
http://www.amb.lt/
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Kadangi kraštotyros fondas randasi naujame kabinete, buvo galimybė rengti kraštotyrines 

parodas, bet dėl bibliotekos remonto į šias patalpas persikraustė komplektavimo ir metodinio skyriaus 

darbuotojos ir 2015 m. parodų eksponavimo galimybė dingo, nes palei sienas buvo sustatytos 

komplektavimo sk. lentynos. Visos kraštotyrinės parodos pagal galimybes buvo rengiamos skaitytojų 

aptarnavimo skyriuje.  

2015 m. kraštotyriniu fondu naudojasi tik bibliotekininkai atsakinėdami į užklausas, o 

moksleiviams (projektams, referatams, viktorinoms, kitiems rašto darbams), studentams, kitiems savo 

kraštu besidomintiems bibliotekų lankytojams reikiama medžiaga buvo išnešama į skaityklos salę.  

2015 metais kraštotyrine tematika atsakyta į 16 užklausų: apie lankytinas vietas Širvintų rajone, 

rajono garbės piliečius, daug skenuota apie rajone esančius dvarus, t.t.  

Vyr. bibliografė ir toliau dalyvavo Vilniaus apskrities V.Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

vykdomame projekte ,,Vilnijos vartai“ – www.vilnijosvartai.lt. Tai ilgametis projektas. Sukaupta 

vertingų bibliografinių įrašų, kuriuos būtina pateikti viešajai prieigai, užtikrinti galimybę kaip galima 

daugiau Lietuvos ir kitų šalių gyventojus supažindinti su Širvintų r. vietovėmis, jose esančiais 

vertingais objektais.  

Ir 2015 m. didelis dėmesys skirtas asmenų, kuriems atidengtos memorialinės lentos, viešinimui, 

informacijos sklaidai. Personalijų tekstuose parengta personalija kunigui, teologui, poetui, Biblijos 

vertėjui Česlovui Kavaliauskui. 

Parengtos vietovės – Kernavės seniūnijos kaimai: Ardiškis, Kriveikiškis, Pakalniškiai, 

Ramoniškiai, Semeliškiai, Valiukiškiai, Zaltarūnai; Musninkų seniūnijos kaimai: Gojus, Juodonys, 

Kaimynai, Kaimynėliai, Kaukiškis, Mantagališkiai, Minčiukai, Musninkėliai, Narvydiškis, Paširvintis 

I, Taučiuliai, Vileikiškiai. Pateikiant medžiagą prioritetas teikiamas spausdintiems šaltiniams. 

Stengiamasi pateikti vertingiausios literatūros apžvalgas. Prie tekstų sudaryti literatūros ir šaltinių 

sąrašai, nurodomi tekstų rengėjai. 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Skaitytojų telkimas 

Gyventojų vaikų skaičius 

Iš viso: - 2079 

Rajono savivaldybės VB –897 

Kaimo filialuose – 1182 

Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

 

Vaikų sutelkimo procentas: 

Iš viso: 69% 

Rajono savivaldybės VB – 58% 

Kaimo filialuose – 77% 

 

Didžiausias sutelkimo rodiklis 

 

Bagaslaviškio filiale – 158 % 

Kiauklių filiale – 140 % 

Čiobiškio filiale – 129 % 

Medžiukų filiale – 103 %          

Gelvonų – 98 % 

    

Mažiausias sutelkimo rodiklis 

http://www.vilnijosvartai.lt/
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Motiejūnų filiale – 45 % 

Vileikiškių filiale – 55 % 

Juodiškių filiale – 62 % 

 

Rajone yra 2 gimnazijos, 1 vidurinė, 6 pagrindinės mokyklos, 1 progimnazija, 1 pradinė 

mokykla su 5 pradinio ir 2 ikimokyklinio ugdymo skyriais, 2 lopšeliai darželiai. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

Iš viso: 1433 

Rajono savivaldybės VB – 526 

Kaimo filialuose – 907 

Bendras VBS vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 122 (2014 m. buvo 1555), VB vaikų iki 14 metų 

padidėjo 2 (2014 m. buvo 524). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 124 (2014 m. – 1031). 

Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas. 

 

Apsilankymų skaičius: 

Iš viso: 47636 

Rajono savivaldybės VB – 11730     

Kaimo filialuose – 35906 

 

Lankomumas: 

Iš viso: 33,2 

Rajono savivaldybės VB – 22,3 

Kaimo filialuose – 39,5 

 

Didžiausias vaikų lankomumas:  

 

Juodiškių filiale – 123 

Bagaslaviškio filiale – 81 

Anciūnų filiale – 64 

Jauniūnų filiale - 51 

 

Mažiausias vaikų lankomumas: 

 

Medžiukų filiale – 29 

Zibalų filiale - 25 

Liukonių filiale – 20 

Alekniškių filiale - 18 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 51686 fiz. vnt. ( daugiau 1711) 2014 m. - 49975  

Viešojoje bibliotekoje – 13653 fiz. vnt. (daugiau 1394) 2014 m. - 12259 

Kaimo filialuose –38033 fiz. vnt. (daugiau 317) 2014 m. - 37716 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB – 35349 fiz. vnt. (– 379) 2014 m. 35728 

VB – 6761 fiz. vnt. (-84) 2014 m. 6845  

KF – 28588 fiz. vnt. (-295) 2014 m. 28883 
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Viešojoje bibliotekoje dokumentų į namus išdavimas šiek tiek padidėjęs. Daugiausia išduodama 

knygų pagal mokytojų nurodytus sąrašus arba atskirų autorių kūrinius, pvz. vienu metu buvo paimtos 

visos G.Morkūno, V.Račicko knygos. 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  

SVB – 16337 fiz. vnt. (daugiau 2090) 2014 m. 14247  

VB – 6892 fiz. vnt. (daugiau 1478) 2014 m. 5414  

KF – 9445 fiz. vnt. (daugiau 612) 2014 m. 8833  

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2015 

Fiz. vnt. 

2014 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 51686 49975 35349 68,39 16337 31,61 

VB 13653 12259 6761 49,52 6892 50,48 

KF 38033 37716 28588 75,17 9445 24,83 

 

Dokumentų į namus išdavimas padidėjo 1711 fiz.vnt. Dauguma mokinių skaito tik tas knygas, 

kurios nurodytos pagal sąrašus. Tokių knygų yra tik po kelis egzempliorius. Pasiūlius paskaityti ką nors 

kitą, vaikai argumentuoja, kad šios knygos jiems „neužskaitys“.Svarbu, kad vaikas surastų sau įdomią 

knygą. Jeigu bibliotekininkas „ pataiko“, vaikas ateityje juo pasitiki. 

Labai skaitomos G.Morkūno, V.Račicko knygos. Šių autorių bibliotekoje turėtų būti bent po 4-

5 egz. kiekvieno pavadinimo knygos. Pagal serijas vaikai skaitė „Beveik suaugę“, 10+, N14. 

Daugiausiai vietoje išduodama periodikos. Buvo prenumeruoti mažiausiems Barbie, Penki, 

vyresniems – Naminukas, Donaldas ir kiti, Lututė, Flintas, Laimiukas ir kt., vyriausiems – Panelė, 

Mergaitė, Žurnalas apie gamtą. PC Gamer žurnalo seni numeriai išlieka skaitomiausi tarp paauglių, nors 

šis žurnalas jau pusantrų metų nebeleidžiamas. Mokytojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai skaito 

Žvirblių taką, Rubinaitį. Per metus VB buvo užsakyta 15 pavadinimų žurnalų. Periodikos išduotis 

kažkiek sumažėjo, nes neliko „Lukos“ ,“Žirniuko“, negalime užsakyti „Mikės Pukuotuko“, „PC Gamer“. 

Atėjusieji į biblioteką laukia eilėje prie kompiuterių, dažniau žaidžia stalo žaidimus. 

 

Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB – 28358 28194 fiz. vnt. 54,86 % 

VB – 6951 fiz. vnt. 50,91 % 

KF – 21407 fiz. vnt. 56,28 % 

 

Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB – 5336 fiz. vnt. 10,32% 

VB – 3282 fiz. vnt. 24,04 % 

KF - 2054 fiz. vnt. 5,4 % 

 

Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  

SVB – 17992 fiz. vnt. 34,82 % 

VB - 3420 fiz. vnt. 25,05 % 

KF - 14572 fiz. vnt. 38,32% 
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SVB išduotis 2015 m. lyginant su praėjusiais metais padidėjo 1711 fiz. vnt., VB – 1394, 

filialuose 317 fiz. vnt.  

Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodiniai leidiniai. 

Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 39 pavadinimų žurnalų ir laikraščių.l 

Filialams – 14. 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 28358 54,86 5336 10,32 

VB 6951 50,91 3282 24,04 

KF 21407 56,28 2054 5,4 

 

Labiausiai vaikai skaitė lietuvių ir užsienio autorių grožinę literatūrą. Dažnai teiravosi nuotykių 

knygų. Jeigu ateina su tėvais, pastarieji renka vaikams skaityti kažkada perskaitytas pačių knygas. 

Mažieji renkasi spalvingai iliustruotas knygas. Kaip taisyklė, jie ima skaityti tas pačias knygeles, kurias 

jau skaitė, net išmoksta jas mintinai. Su sąrašais mokiniai ieško knygų, kurias rekomenduoja perskaityti 

mokytojai. Dažnai renkantis knygą, svarbiausias principas būna puslapių skaičius. Taip iškreipiamas pats 

skaitymo motyvas.  

 

Periodinių leidinių išduotis 

 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 17992 34,82 

VB 3420 25,05 

KF 14572 38,32 

 

Skaitomumas: 

Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 24,86 (2014 m. - 32,13) 

Rajono savivaldybės VB – 15,22 (2014 m. – 23,39) 

Kaimo filialuose – 32,17 (2014 m. – 36,58) 

 

Renginiai 

Iš viso organizuota renginių – 448 

Iš viso rajono savivaldybės VB - 77 

Iš jų:  

Kompleksinių - 13 

Žodinių - 23 

Vaizdinių - 41 

 

Iš viso kaimo filialuose – 371 

Iš jų: 

Kompleksinių - 47 

Žodinių - 105 

Vaizdinių – 187 

 

IV.Renginiai 
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Viso  Kompleksinių  Žodinių  Vaizdinių  
Renginių 

lankytojai 
 2014 2015 Skirt. 2014 2015 Skirt. 2014 2015 Skirt. 2014 2015 Skirt. 2014 2015 Skirt. 

VB 78 77 -1 9 13 + 4 21 23 + 2 48 41 -7 984 824 -160 

KF 378 371 -7 66 47 - 19 136 137 + 1 176 187 +11 6275 8573 +2298 

VBS 456 448 -8 75 60 -15 157 160 -+3 224 228 +4 7259 9615 +2356 

 

 

VII. FONDO FORMAVIMAS 

Dokumentų gavimas 

Iš viso gauta literatūros:  

Iš viso – 1638 fiz. vnt. 386 pavadinimų. 

VB – 615 fiz. vnt. 386 pavadinimų 

KF – 1023 fiz. vnt. 98 pavadinimų. 

2015 m. dokumentų įsigyta 1638 fiz. vnt. 386 pavadinimų: iš jų knygų – 1082 fiz. vnt. 279 pavadinimų. 

 

Viešosios bibliotekos dokumentų vaikams gavimas 

 

VB vaikams 2015 m. dokumentų įsigijo 615 fiz. vnt. 386 pavadinimų: iš jų knygų – 456 fiz. 

vnt. 384 pavadinimų, periodinių leidinių – 15 komplektų, 16 pavadinimų.. 

  

 

Iš viso Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

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

456 384 393 322 63 62 

 

 

 

Grožinės literatūros buvo gauta 62 egz. daugiau negu 2014 m. (331 vnt.), šakinės literatūros gauta 8 

egz. daugiau negu 2014 m. (55 vnt.) 

Gauta knygų: 

 

2014 2015 Skirtumas  

Fiz. vnt. Pavadinimai  Fiz. vnt. Pavadinimai  Fiz. vnt. Pavadinimai  

386 304 456 384 + 70 +80 

 

Gauta periodikos 

 

Prenumeruojamų leidinių 

skaičius 

Prenumeruojamų periodinių 

leidinių pavadinimų skaičius 

Gautų periodinių leidinių 

pavadinimų skaičius 

15 15 16 

 

Naujai gautų dokumentų procentas fonde yra 5,9 %.(2014m. – 5,4%), filialuose 4,8 %. 

LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos 

Autorius Pavadinimas Išdavimas 

 I-IV klasių moksleivių skaitomiausios knygos  2015 m.  

V.V.Landsbergis 

V.Lapina 

Knister 

H.Webb 

V.Misevičius 

Arklio Dominyko meilė 

Ar pažįsti Kiukį? 

Ragana Lilė pas indėnus 

Pradingėlė katytė Miglė 

Danuko Dunduliuko nuotykiai 

18 

17 

16 

14 

14 
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Janosh 

M.Vainilaitis 

 

Panama labai graži 

Bruknelė 

Vilkolakiukas Dolfas 

14 

14 

13 

 

Knister knygos apie raganą Lilę išlieka populiarios, taip pat vaikų skaitomos labai H.Webb knygutės. 

 

 

Pavadinimas Išdavimas 

Autorius V-VIII klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2015 m.  

R.R. Russell 

K.Cass 

V.Račickas 

 

K.Gudonytė 

K.Schrocke 

V.Račickas 

A.Pantermuller 

Prietrankos dienoraštis 

Atranka 

Baltos durys 

Siaubų autobusas 

Ida iš šešėlių sodo 

Kavinė“Freak City“ 

Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais 

Iš Lotos gyvenimo 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

 

Populiariausios tarp paauglių buvo K.Cass „Atrankos“ serijos knygos, tarp mažesniųjų - visos 

„Prietrankos dienoraščio“ dalys. 

 

Visus ataskaitinius metus buvo vykdomas projektas „Nuo nemokėjimo skaityti ik negalėjimo 

neskaityti“. Jį vykdydami stengėmės atkreipti tėvų, pedagogų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų 

dėmesį į skaitymo svarbą vaikų mąstymo ir vaizduotės vystymuisi, organizuojant įvairius renginius. 

Vyko susitikimai su kūrėjais. Balandžio 17 d. Širvintų lopšelyje - darželyje „Saulutė“ vyko 

susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Kad vaikai suprastų ir žinotų, kaip knygose atsiranda 

eilėraščiai, pasakojimai, paveikslėliai, pažintų knygos kelią iki skaitytojų, rengiami susitikimai su 

įžymiais žmonėmis. Poetė pati inscenizavo savo kūrybos eiles, sukvietė į „giraitę“ visus miško 

gyventojus. Vaikai, būdami paukšteliais, žvėreliais, noriai įsijautė į vaidmenis ir“ giraitėje“ skambėjo 

linksmi posmai, čia pat kuriamas siužetas virto spektakliu. Lopšelio – darželio vaikučiai nudžiugino 

poetę deklamuodami, dainuodami jos sukurtas eiles, aktyviai dalyvaudami inscenizacijoje. 

Stebuklingame lagamine į susitikimą „atvyko“ galybė Z.Gaižauskaitės išleistų knygelių, kurias galima 

buvo pavartyti ir įsigyti. 

 

 
Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite 

 



 

42 

 

42 

 

Vaikų literatūros skyriuje poetė susitiko su Širvintų pradinės mokyklos 3c ir 3d klasės 

mokiniais (mokytojos Ramunė Savickienė ir Loreta Miliukienė). Buvo numatytas improvizuotas 

eilėraščių kūrybos konkursas. Zita Gaižauskaitė renginį pradėjo deklamuodama savo eiles. Pasakojo apie 

vaikystę, kūrybos pradžią, susitikimą su poetu A.Matučiu. 

Prasidėjus konkursui, mergaitės gavo pirmąją stulpelio eilutę „Aš esu miela mergytė“, berniukai 

kūrė kita tema. Vaikai susikaupę bandė eiliuoti, kiti spėjo dar ir iliustruoti. Įdomu buvo stebėti, kaip  

poetė vertino darbelius. Pasak jos, nebūtinai turi rimuotis. Svarbu charakteringumas, jausmas, mintis. 

Buvo atrinkta 14 vaikų bandymų. Visi jie apdovanoti vaikų lit. skyriaus prizais. Šiose klasėse yra 

nemažai kuriančių vaikų. Savo eiles skaitė Viltė Lipinskaitė, Kotryna Janukaitytė, Kamilė Andrikonytė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eilėraščių kūrybos mokymai – konkursas. Moderuoja poetė Zita Gaižauskaitė. 

 

Poetė Zene Sadauskaitė susitiko Kernavės vaikų darželio ir Musninkų A.Petrulio gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir pradinių klasių mokiniais. Viešnia pasakojo vaikams, kaip gimsta 
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eilėraštukas, kaip jį rašyti, kaip pasigaminti laikraštį. Rodė muzikinę suknelę, kurios kiekvienoje klostėje 

kita dainelė. Su vaikais skaitė savo eiles, minė mįsles, klausė vandeninio strazdo čiulbesio. 

 

 
Poetė Zenė Sadauskaitė Kernavės darželyje 

 

 
Poetė Zenė Sadauskaitė Musninkų A.Petrulio gimnazijoje 

 

Rugsėjo mėnesį su rašytoja Lina Žutaute susitiko Širvintų pradinės mokyklos ir „Buratino“ 

lopšelio – darželio vaikai. Pristačiusi savo knygelę „Du paršiukai“, viešnia pasakojo kaip gimė didžiulio 

populiarumo sulaukusios jos knygos apie Kakę Makę. Visos knygos buvo pristatytos, parodant 

iliustracijų skaidres. Antroje susitikimo dalyje vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vaikai gamino 

„atsargines ausis“, jeigu kartais pabėgtų savosios. Prireikė nemaža pastangų: reikėjo piešti, kirpti, 

klijuoti. Rašytoja žaismingai bendravo su visais, džiaugėsi ir stebėjosi, kad Širvintų vaikai taip gerai žino 

jos kūrybą, buvo labai aktyvūs ir drąsūs. Veikė Linos Žutautės spaudinių paroda. 
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Susitikimo su rašytoja Lina Žutaute akimirkos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvams su vaikais buvo organizuotas kūrybinis – praktinis užsiėmimas „Smėlio pasakos 

paveikslas“, kurį vedė psichologė, pasakų dirbtuvių „Permainų vėjas“ įkūrėja ir autorė Viktorija 

Grigorjeva. Šią popietę, kur šeimos kartu galėjo kurti, galima pavadinti terapine. Berdami įvairiausių 

spalvų smėlio smilteles ant lipnaus popieriaus, visi dėliojo paveiksliuką. Angeliukas, kuris padeda 

išpildyti svajones. Ant kiekvieno paveiksliuko reikėjo užrašyti palinkėjimus sau. Įrėminimui autorė 

parinko įvairiaspalves medžiagos skiauteles. 
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Edukacinis užsiėmimas „Smėlio pasakos paveikslas“ 

 

Pačių mažiausių skaitytojų grupė su tėveliais aplankė Kaune Vaikų literatūros muziejų. 

Apžiūrėjo senovinius plunksnakočius ir rašomąsias mašinėles, dėžutę su durelėmis, kurias atvėrus ima 

judėti pasaka – Prano Mašioto sodas. Ant židinio vaikai atpažino arklį Dominyką, raganaitę Džildą, Agę 

Melagę. Atvėrus paslaptingų vartų varčias, susipažinome su pasakininku Juliumi Kaupu. Vaikams patiko 

V.Žilinskaitės „Kelionė į Tandadriką“ – verandos erdvėje sukurtas kosminis laivas. Visi dalyvavo 

edukacinėje programoje „Pavasario giesmė“. Linksmiausia dalis buvo persirenginėjimas personažų 

kostiumais. Ekskusiją vedė muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė. Grįžo namo pasivaikščioję Laisvės 

alėja, pasivažinėję Žaliakalnio funikulieriumi, pasigrožėję Kauno vaizdais iš Kauno Kristaus Prisikėlimo 

Bazilikos apžvalgos aikštelės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Ekskursija Į Kauno Vaikų literatūros muziejų 

Buvo organizuotos dvi paskaitos. „Atžalyno“ progimnazijoje lankėsi „Asociacijos „Intelektinio 

Kapitalo Ugdymas“ direktorius, „Svajonių mokyklos“ vadovas ir lektorius Laurynas Pečkaitis. Jis skaitė 

paskaitą „Kūno kalbos skaitymas“.Mokiniams buvo pateiktos užduotys. 

Tėvams, mokytojams paskaitą “Vaikystės juosta knygų raštais. Įvairūs skaitymo būdai ir 

metodai“ skaitė ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Vaikystės sodas“ Vilniaus miesto „Laisvės“ ir „Lobio“ 

padalinių vadovė Jolita Andriškevičiūtė. Ji kalbėjo, kad reikia ne tik skaityti vaikui, bet kalbėti ir 

klausyti. Bene svarbiausia skaitymo dalis yra diskusija. Taip vaikas pradeda suprasti , kad knyga ne tik 

perskaitoma. Geriausia, kai ji siejama su asmeniniais išgyvenimais. Net pačiose paprasčiausiose 

vaikiškose knygelėse galima rasti pagrindinę mintį ir apie ją diskutuoti. 

Paskutinis projekto renginys vyko gruodžio mėnesį. Buvo organizuotas‚ knygų Kalėdų“ akcijos 

vakaras. Į renginį rinkosi vaikai su tėveliais, močiutėmis. Renginio dalyviai mokėsi gražiai „aprengti“ 

dovanėlę, kuri visada nurungs paprastą dovanų maišelį. Floristė Audronė Radzevičienė rado laiko 

kiekvienam renginio dalyviui. Dovanos buvo puošiamos įvairiomis juostelėmis, beržo tošimi, linine  

 

medžiaga, kailiu, kaspinais, kankorėžiais. Svarbiausia, kad išgirdome begalę profesonalių 

patarimų.  
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Renginio dalyviai džiugia vakaro nuotaika galėjo pasidalyti su artimaisiais, parsinešę originaliai 

įpakuotas dovanėles. 

Vaikų literatūros skyrius inicijavo kūrybinių darbų konkursą „Hanso Kristiano Anderseno 

pasakų iliustracijos“, skirtą didžiojo pasakininko 210 osioms gimimo metinėms. Taip rajone skatinome  

vaikus prisiminti klasikinės literatūrinės pasakos tėvą, apskritai domėtis pasakomis, ugdyti vaikų 

kūrybiškumą. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti ikimokyklinio amžiaus ir 1-4 klasių vaikai. Konkursui 

buvo pateikti 58 darbai. Darbelių atlikimo techniką dalyviai rinkosi savarankiškai, todėl piešiniai, 

aplikacijos džiugino spalvomis, atgiję net tų pačių pasakų herojai yra skirtingi ir unikalūs.Visi dalyvavę 

buvo apdovanoti padėkos raštais, saldumynais. Užėmę prizines vietas gavo atminimo dovanėles ir 

paskatinamuosius prizus. Darbai buvo eksponuojami Širvintų Kultūros centro fojė, Musninkų A.Petrulio 

gimnazijoje, Kernavės seniūnijoje, „Saulutės“ ir „Buratino“ darželiuose. 

 

  
Kilnojamoji paroda, skirta Hanso Kristiano Anderseno 210-osioms gimimo metinėms 

 

Bendroje veikloje buvo siekiama organizuojamų literatūrinių renginių įtaigumo, patrauklumo, 

skatinome jaunų šeimų iniciatyvas (Kakės Makės knygos inscenizacija, garsiniai skaitymai, skaitymai 

netradicinėje aplinkoje). Parengti krepšelius darželiams, į kuriuos atrenkamos naujausias knygas. 
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Buvo sukurta projekto emblema, kurią viešinome kiekviename renginyje. 

 

Vaikų literatūros skyriuje vyko „Saugesnio interneto savaitės“ „Kurkime geresnį internetą 

kartu“ renginiai. Buvo stebima tiesioginė transliacija apie saugios interneto svetainės sukūrimą. Popiečių 

metu vaikai sprendė testą „Saugaus interneto testą“, „Saugių IKT įgūdžių barometro“ testą, vyko popietė 

„Ar esi saugus internete?“. 

Tradicinio mūsų renginio – Pasaulinės poezijos dienos minėjimo proga buvo parengtas 

reportažas apie poezijos dieną. Jaunoji reporterė Meilė Graužinytė ėmė interviu iš įvairių žmonių: 

bibliotekoje, gatvėje, savivaldybėje.  

Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“ buvo 

organizuoti du susitikimai su poete Zene Sadauskaite: Kernavės darželyje ir Musninkų A.Petrulio 

gimnazijoje. Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi Širvintų lopšelio – darželio „Buratinas“ „Žiogelių“ 

grupės piešmokyklinukai. Vaikai žiūrėjo teatralizuotą Linos Žutautės knygos „Kakė Makė ir svajonių 

gimtadienis“ pristatymą. Susidomėję vaikai smalsiai klausėsi, drauge įsitraukdami į vaidinimą. Pasakojo, 

kaip patys švęstų savo gimimo dieną, kokius personažus norėtų pasikviesti ir ką norėtų gauti dovanų. 

Vaidinimui įpusėjus, priešmokyklinukai deklamavo eilėraštukus ir dainavo daineles. Vaikai iš rankų į 

rankas siuntė gimtadienio linkėjimų dėžutę, į kurią kiekvienas įdėjo po savo palinkėjimą Kakei Makei. 

Kakės Makės personažus įkūnijo bibliotekininkės Alina Griškevičienė ir Ugnė Trumpickaitė. 

 
Po pietų susirinkę vaikai pratęsė Kakės Makės gimimo dienos šventę: pasidalino įspūdžiais apie 

įsimintiniausią savo gimtadienį, pasakojo, kokias staigmenas surengtų savo šeimos nariams, kurie švęstų 

gimimo dieną.  

Kitomis bibliotekų savaitės dienomis „Gydėme“ knygas. Juk greičiausiai „suserga“ labiausiai 

skaitomos knygelės. Labai smagu, kad vaikai noriai sutiko padėti. Buvo eksponuota spaudinių paroda 

„Knygos lyg parašiutai...Iš jų jokios naudos, kol neišskleisite“. 
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Visą savaitę vaikai galėjo patys išduoti vieni kitiems knygas, padaryti grąžinimus, sužinoti kas 

yra elektroninis katalogas, kaip rezervuoti knygas ir dar daug kitų naudingų dalykų 

Atostogų metu tradiciškai vyko geriausio vasaros skaitytojo konkursas. Kas mėnesį vyko 

konkurso rezultatų aptarimai, nugalėtojai buvo apdovanojami prizais, vyko popietės: liepos mėnesį - 

„Juodos avelės pasaką sekė“, rugpjūčio mėn. – „Naujos technologijos: už ir prieš“. Popietės tikslas buvo 

supažindinti vaikus su elektroninėmis knygų skaityklėmis. Apie jas pasakojo vyr.bibliotekininkė A. 

Kanapienienė. Ji parodė, kaip iš portalo www.epaveldas.lt į skaityklę atsisiųsti elektronines knygas, kaip 

jas skaityti, supažindino su elektroniniu skaitykliu išdavimo ir naudojimo tvarka. Vaikų lit. skyriaus 

vedėja L.Pliukštienė mokė naudotis planšetiniais kompiuteriais. Buvo pristatyta elektroninių knygų 

platforma „Milžinas“. Kiekvienas dalyvis pabandė skaityti knygą planšetiniame kompiuteryje. Vis dėlto 

vaikai sakė, kad popierines knygas skaityti mieliau. 

Tris dienas per savaitę vaikų literatūros skyriuje vyko kūrybiniai užsiėmimai vaikams. 

Antradieniais vaikai piešdavo, spalvino, iš modelino lipdė knygų herojus, kūrėme koliažus. Prieš 

Kalėdas puošėme skyrių įvairiais darbeliais. Trečiadieniai buvo skirti garsiniams skaitymams. Kartais 

knygas skaitymui parinkdavo bibliotekininkė, kartais pasirinkdavo patys vaikai. Po to buvo aptariami 

herojai, iliustracijos. Ketvirtadieniais vyko vaidybinės valandėlės. Buvo siuvami personažų herojai, 

naudojant įvairias turimas medžiagas. Pvz. perskaičius pasaką „Pirštinė“ iš popieriaus buvo sukurti 

knygelės herojai. 

 

 
Šie renginiai paįvairino vaikų laisvalaikį, lavino kūrybą, meninius sugebėjimus. Vaikai buvo 

paskatinti dovanėlėmis, saldumynais. 

Buvo organizuoti du edukaciniai renginiai. Rugsėjo mėnesį „Atžalyno“ progimnazijos 

penktokai susitiko su dailininke, rašytoja Ula Šimulynaite, išleidusia vaikams 6 knygas: apie privatų 

vaiduoklį, Kotonus, aviną Liudviką. Renginio metu Ula pasakojo apie savo kūrybą, pristatė išleistas 

knygas. Autorė pasakojo vaikams, kiek daug darbo teikia įdėti, kol išleidi popierinę ar elektroninę 

knygą. Vienas herojaus judesys ekrane kainuoja septynias valandas darbo. Reikia 50 ir daugiau žmonių 

triūso, kol knyga pasiekia skaitytoją. Autorė garsiai skaitė pačios animuotas bei įgarsintas dvi 

elektronines knygas. Matėme ekrane herojus, girdėjome vaiduoklio juoką, paukščių čiulbėjimą, kaip 

sraigės šlamščia bazilikus ir įvairius kitus garsus. Antroje renginio dalyje vyko kūrybinės dirbtuvėlės. 

Viešnia ekrane demonstravo knygų herojus, vaikai spėliojo jų nuotaikas.  

Gruodžio mėn. vyko spalvingas ir kūrybingas interaktyvus žaidimas „Knygų lobis”. Jame 

dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos mokiniai. Reikėjo kantrybės, gudrybės ir narsos, kad surastum 

kažkur paslėptas pirato brangenybes. Žaidimą „Knygų lobis“ sudarė 3 žaidimo etapai: „Knygų lobis“, 
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„Informacijos vandenynas“ ir „Aštuonkojo spąstai“. Kiekviename etape teko įveikti Knygų lobio pirato 

paruoštas užduotis.  

Žaidimas „Knygų lobis“ – tai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus narių, patyrusių informacijos specialistų 

bibliotekininkų, kūrinys. „Knygų lobio“ edukacinis užsiėmimas buvo populiarus ir vaikams patrauklus, 

motyvuojantis skaityti, sumažinantis emocinę įtampą ir grėsmes, kylančias susidūrus su dideliais 

informacijos kiekiais ir neatsargiu elgesiu internete. 

Tradiciškai vaikų lit. skyriuje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. Su„Saulutės“ 

lopšelio – darželio „Drugelių“ grupės vaikais buvo kalbama apie Šiaurės šalis, jų gyventojus trolius, 

vikingus, elfus. Buvo ekpsponuota VŠĮ „Meno ratas" molinių šių herojų darbų paroda. Buvo skaitoma 

S.Nordgvist knyga „Kaip Findusas, būdamas mažas, ėmė ir prapuolė“. Vaikai pasakojo apie savo 

draugus iš darželio grupės, taip pat mažuosius augintinius. Mažieji dovanojo bibliotekai piešinius su 

savo mieliausiais draugais. Jiems buvo padovanoti atvirukai su šių metų savaitės plakato piešiniu 

„Draugystė“. Kitoje atviruko pusėje vaikai pažadėjo nupiešti geriausią draugą. Pasivaišinę trolių arbata ir 

sausainiais, apžiūrėję  Meno mokyklos mokinių parodą „Draugystė be sienų“, darželinukai pasinėrė į 

žaidimų pasaulį. Su vyresniais skaitytojais skaitėme Maria Parr knygos „Vaflinė širdelė“ ištrauką „Kaip 

aš sudaužiau Leną“. Lapkričio 12 d. vaikų lit. skyriuje svečiavosi Širvintų pradinės mokyklos 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai. Kadangi savaitės tema buvo „Draugystė“, buvo skaitoma 

J.Wieslander knygos „Mamulė Mū laipioja po medžius“ ištrauka „Ar tu – mano draugė?“. Gražūs, 

spalvingi vaikų padovanoti piešiniai papuošė Vaikų lit. skyrių.  
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Šiaurės šalių savaitės renginiai 

 

Metų knygos rinkimų akcijai buvo parengtas projektas, buvo gauta akcijoje dalyvaujančių vaikų 

knygų penketukas. 

Geriausi praeitais metais išleisti lietuvių literatūros kūriniai pristatyti Metų knygos rinkimų 

renginiuose .  

Informacija apie kiekvieną knygą buvo pateikta ant atskiro laminuoto lapo, viskas įkomponuota 

į stilizuotą vazą. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos mokiniai aktyviai 

skaitė Metų knygos rinkimuose dalyvaujančias knygas.  

Popietėje dalyvavo Širvintų vaikų dienos centro vaikai. Pristatyta Linos Žutautės knyga 

„Ferdinandas ir Pū: žygis į Australiją“. Jurga Baltrukonytė išleido knygą vaikams „Torčiukas ant 

debesėlio“. Giedrė Vaitkevičiūtė pasakojo apie mažąją mergaitę Paulą bei jos draugus Dinozaurą 

Mėsėdį, Limpačkiuką ir Močiutę. Knyga yra populiari tarp mažiausių skaitytojų. Gintarės Adomaitytės 

„Laumių stalo: Ryčio ir Vakarės nuotykių“ tęsinys – knyga „Čiobrelių dvaras“.Bibliotekininkė Lolita 

Pliukštienė pristatė Danguolės Kandrotienės „Spintos istorijas“. Knyga apdovanota P. Mašioto premija, 

„Baltas varnas‘ 2014, išrinkta 2014 metų knyga. Rašytoja viešojoje bibliotekoje 2014 m. lapkričio 

mėnesį susitiko skaitytojais. Ji pasakojo, kad vaikystėje taip pat gyveno panašiame name, turėjo tokią 

spintą, kurioje visada rasi jau savo gyvenimus nugyvenusių daiktų. Knygos herojė Emilija tarsi 

mozaiką dėlioja savo šeimos istoriją. Tai istorija apie tuos laikus , kai Lietuvoje gyveno milžinai. 

Viskas prasideda Kernavėje. Čia gimsta Kernius. Bekeliaujant po visą Lietuvą, jam nutinka daug 

įvairių nuotykių. Vaikams patiko knygų iliustracijos. Už patikusias knygas vaikai balsavo 

metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/ svetainėje. 

Nuo spalio mėnesio vaikų literatūros skyriuje vieną kartą per savaitę vyko neformaliojo vaikų 

švietimo programos užsiėmimai „Skaitome kitaip“. Programa padėjo įgyti efektyvaus bendravimo 

įgūdžių, suteikė žinių apie skaitymo kultūrą, padėjo užmegzti tvirtesnį emocinį, intelektinį ir dvasinį 

ryšį su knyga bei bendraamžiais. Programos turinį sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti įgyti 

informacijos, žinių ir sąmoningai jas pritaikyti skaitymo ugdymui. Vaikai išbandė, kaip galima 

panaudoti informacines technologijas skaitymo procese, kaip jas pritaikyti mokymosi procese. 

Vaizdiniai renginiai sudarė 53% visų renginių. Parengtos 22 spaudinių parodos. Išliko glaudus 

bendradarbiavimas su Širvintų meno mokykla ir Širvintų pradine mokykla. Eksponuotos 12 darbų, 7 

piešinių parodos. 

Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Rašytojui, vertėjui 

Kaziui Borutai – 110“, „Augimo nerimo vejamas“ (Jonui Liniauskui – 60), „Kas slepiasi už Makso 

Frajaus pseudonimo?“ (Svetlanos Martynčik 50 – mečiui paminėti), „Nuo pasaulio neteisybės mėgstu 

slėptis pasakoje“ (Aldonos Liobytės 100 – mečiui) , „Visos tautos brangina savo šviesuolius‘ (Žemaitei 

– 170), „Hario Poterio autorei Joanne Rowling – 50“,“Žmogus linksminęs visą pasaulį“ (M.Tvenui – 

180) ir kt. 

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos : „Tautos žygis, kuris 

pasiekė tikslą“ (Valstybės atkūrimo dienai); „Kaip sunkiai pasakos pas vaikus keliaudavo “(Knygnešio 

dienai),  Velykoms - „Velykė kiaušiniams dažus rėčiu semia“ (spaudinių ir darbų paroda). 

Lankytojams visada patinka darbų parodos, į kurias įdedama daug šilumos ir meilės: Musninkų 

A.Petrulio gimnazijos mokinių „Dedikacija Aldonos Liobytės kūrybai“, siuvinėtų darbų paroda, 

Kernavės pradinio ugdymo skyriaus mokinių darbelių paroda „Medaus saldumas neša“, Gėlės 

Mokytojai“, „Šviesių svajonių laivai“ , Meno mokyklos darbų paroda „Apie vikingus, trolius, 
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muminukus ir draugystę“ , Širvintų pradinės mokyklos mokinių „Kalėdinės eglutės“, Kernavės darželio 

„Margaspalvių skrybėlių šokis“ ir kt. 

Eksponuotos piešinių parodos „Sniego žvangučių pūga“, „Tegu aplinkui paukščiai čiulba“, 

„Knygų personažų takais“, „Katinėlis ir gaidelis“, „Mokytojo portretas“, „Draugaukim – aš ir tu“ ir kt. 

Buvo eksponuojamas parodų ciklas paaugliams: „Netekties tema šiuolaikinėje paauglių 

literatūroje“, „Juokingos knygos kaip vitaminai“, „Meilė paauglių literatūroje“.  

Paroda skirta etnografinių regionų metams „Vaistines žoleles pažįstant“. Joje specialiuose 

įdėkluose buvo eksponuojamos Širvintų rajone surinktos vaistinės žolelės, pateikti jų aprašymai. Parodą 

taip pat galėjo matyti J. Šiaučiūno Kernavės pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, jų tėveliai; Gelvonų 

bibliotekos lankytojai. 

 

 
   

 

 
 

 



 

52 

 

52 

 
Eksponuotų parodų fragmentai 

  

 Efektyviau pasirinkti knygas, greičiau surasti norimą leidinį padeda apipavidalintos teminės 

lentynos „Naujienos“, „Siaubų skrynelė“,„Eilėraščiai“ , „Iliustruota didžioji klasika“ , „Renkame Metų 

knygą“. Vasaros atostogų metu, kad skaitytojams būtų patogiau, buvo parengtos teminės lentynos pagal 

mokinių skaitymo sąrašus: „10+“, „N-14 „ ir „Beveik suaugę“ .  

Parodose buvo eksponuoti 755 spaudiniai, darbai, piešiniai. 

Tradiciškai buvo paskelbtos Metų nominacijos „Metų skaitytojas“ I-IV ir V-VII klasių grupėje. 

Visiems nominantams įteikti Padėkos raštai. 

Vaikų lit. skyriuje veikia žaisloteka. Žaidimai įvairūs: nuo patiems mažiausiems skirtų dėlionių, 

kaladėlių iki mąstymą bei logiką lavinančių stalo žaidimų vyresniems. Mažiausiems lankytojams ir jų 

tėveliams patinka žaislinės knygelės, dėlioti domino, žaisti Bingo. Tarp paauglių  populiariausias „Stalo 

futbolas“. Už rėmėjų lėšas 2015 m žaislotekai buvo nupirkti stalo žaidimai: Colorama, Dobble Kad, 

Domino Animo Puzzle, Rory“s Story, Scrabble, Ravensburger Billy Biber, konstruktorius Mega, stalo 

biliardas ir kt. Projekto partneris asociacija „Tėvų ir vaikų klubas“ padovanojo žaislinių knygelių ir 

žaidimus: Ma-ni-tu kalba, šaškes, Kelias link riešuto, Mokausi skaityti.. Vaikai drauge žaidžia, praleidžia 

laiką po pamokų laukdami autobusų arba tėvų, grįžtančių iš darbo. Žaislotekoje taip pat yra pasakų ir 

dainų garsajuosčių, vaizdajuosčių. 

 

VIII. METODINĖ VEIKLA 

 

Viešosios bibliotekos metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai: 

 

 Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, konferencijose. 

 Filialų darbo veiklos planavimas ir veiklos organizavimas. 

 Praktinės pagalbos teikimas. 

 Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, konferencijose. 

 Projektų ir ataskaitų rengimas. 

 Metodikos rekomendacijų rengimas. 

 

Metodikos rekomendacijų rengimas 

Bibliografijos–informacijos skyrius VB ir filialų darbuotojams parengė Atmintinų dienų, 

švenčių ir žymių 2016 metų datų kalendorių.  

Metodinės veiklos viena iš krypčių yra LIBIS diegimas filialuose. Spaudinių komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais klausimais.  



 

53 

 

53 

Praktinė pagalba buvo teikima elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko 

filialų statistinių ir tekstinių ataskaitų pildymas, aptarimas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos 

užsakymo ir gavimo, periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, 

bibliotekos dienoraščio apskaitos pildymo klausimais.  

Buvo aptariami veiklos metų veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, 

aptariami ir analizuojami susidariusieji trūkumai bei pasiekimai. Išklausyti bibliotekininkių pranešimai  

iš seminarų, konferencijų ar kitų mokymų. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi.  Konsultuoti 

filialų darbuotojai vykdant ir rašant projektus, organizuojant renginius.  

Per 2015-uosius metus vyko 2 seminarai, 6 gamybiniai pasitarimai darbuotojams. Pasitarimų 

metu pristatyti ir aptarti filialų ir viešosios bibliotekos vykę renginiai.  

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka organizavo seminarą Širvintų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojoms, kurio tema: ,,Darbas su vaikais”. Jame apie renginio 

sampratą, renginių vaikams klasifikaciją, gerąją renginių organizavimo patirtį, renginio organizavimo 

planą kalbėjo lektorė: Vilniaus apskr. A.Mickevičiaus VB Vaikų sk. vyr. bibliotekininkė M.Rudytė 

Lapkričio mėn. mėn. viešojoje bibliotekoje įvyko mokymai "Vilnijos krašto kultūros paveldo  

raiška: skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida". Mokymų lektoriai - Vilniaus universiteto 

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto profesorius, daktaras Arvydas Pacevičius, VAVB 

Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausioji bibliografė Zita Tiukšienė ir vyresnioji bibliografė Irena 

Nijolė Sisaitė. Gautos žinios Viešosios bibliotekos ir filialų bibliotekininkams pravers regioninės 

informacijos paieškoje, informacijos apie krašto paveldą sklaidoje, ruošiant bibliografinius aprašus. 

Mokymuose dalyvavo ir gavo pažymėjimus 26 bibliotekininkės. 

Seminaro metu bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino  

patirtimi. Jos patenkintos, kad neišvykstdamos iš rajono teritorijos, gali išklausyti pranešimus ir tikisi, 

2016- bibliotekų metais, panašių seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 

Spaudinių komplektavimo metodinė veiklos pagrindinė kryptis yra LIBIS diegimas filialuose. 

Konsultuojami filialai rekatalogavimo klausimais. Informacija teikiama ir kitais darbo klausimais. 

Metodinės išvykos buvo į Gelvonų  ir Bagaslaviškio  filialus. 

Šiais metais buvo atliktas dokumentų fondo patikrinimas Medžiukų filiale. 

 

  

IX. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS  

 

Viešoji biblioteka ir filialai ataskaitiniais metais bibliotekų veiklos tyrimuose nedalyvavo. 

Viešoji biblioteka ir kaimo filialai dalyvavo įvairiose projektuose ir programose. 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  

 Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos 

kultūros įvykiu. Šią akciją, įtrauktą į 2006 metų Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo 

programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010–ųjų įsijungė Skaitymo ir 

kultūrinio raštingumo asociacija. 

 Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų 

visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus 

lietuvių literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. 
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 „Metų knygos rinkimai 2015“ dalyvavo Viešoji biblioteka ir filialai. Laimėjo prizus: Širvintų 

savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyrius bei Vileikiškių filialas. 

  

Projektų rengimas 

2015-aisiais metais buvo parengti 4 projektai į Lietuvos kultūros tarybą.  

Viešojoje bibliotekoje parengti šie projektai: 

 „Užauginti skaitytoją: suteikiant jam naujas skaitymo galimybes“ 

 Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti‘ 

 „Meno terapija: langas į save“. 

 

Filialuose: 

  „Meno terapijos virsmas“ 

„Bibliotekos pažangai 2“: 

„Inovatyvios bibliotekos paslaugos: pagalba, mažinanti skaitmeninę atskirtį ir pritraukianti ne 

vartotojus į bibliotekas“ 

Europos komisijai pateiktas 1 projektas: „Europa – mūsų ateitis ir praeitis“. 

Finansuoti 1 projektas iš kultūros rėmimo fondo: 

Viešojoje bibliotekoje:  

  Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti‘skirta 1700 Eurų. 

Europos Komisija finansavo projektą: „„Europa – mūsų ateitis ir praeitis“.“- skirta 1000 Eurų. 

 

X. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius:  

SVB darbuotojų skaičius – 41,5 

Viešojoje bibliotekoje – 20 

Kaimo filialuose – 21,5 

 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

SVB darbuotojų skaičius – 32 

Viešojoje bibliotekoje – 14 

Kaimo filialuose – 18 

 

Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 

SVB darbuotojų skaičius – 5 

Viešojoje bibliotekoje – 0 

Kaimo filialuose – 5 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 14 (43,75 %) 

Viešojoje bibliotekoje – 7 (50,00 %) 

Kaimo filialuose – 7 (39 %) 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštesniuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 15 (46,8٪) 

Viešojoje bibliotekoje – 6 (42,85٪) 

Kaimo filialuose – 9 (50,00٪) 
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Bibliotekos darbuotojų išsilavinimas su kitu: 

SVB darbuotojų skaičius – 3 (9,45٪) 

Viešojoje bibliotekoje – 1 (7,15٪) 

Kaimo filialuose – 2 (11,00٪) 

 

Darbuotojų kaitos problemos: 

 Viešojoje bibliotekoje priimti du darbuotojai ( Jauniūnų filiale du darbuotojai. Viena darbuotoja 

išėjo į motinystės atostogas. 

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 

 

2015-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 33 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkai. Jie dalyvavo:  

„Vilnijos krašto bibliotekų asociacijos” ir Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Vilnijos krašto kultūros paveldo raiška: skaitmeninio turinio kūrimas ir 

sklaida“, 

Vilniaus apskrities viešosios bibliotekos organizuojamuose mokymuose  

„Renginių organizavimas vaikams“, „Atstovavimas bibliotekoms“,  

nuotoliniuose mokymuose „Išmaniųjų programėlių naudojimo mokymai bibliotekų 

specialistams“. 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kartu su Europos Parlamento Informacijos biuru 

Lietuvoje kasmetiniame koordinaciniame susitikime, skirtame apžvelgti 2015 m. Europos Sąjungos 

aktualijas, komunikacijos veiklas bei kampanijas ir aptarti planuojamus Europos dienos renginius 

Lietuvoje. 

Širvintų VVG mokymuose  

„Projektų valdymas, jų efektyvumo ir konkurencingumo didinimas“,  

Baigiamojoje konferencijoje „ Širvintų rajono vietos veiklos grupės narių ir potencialių vietos 

projektų vykdytojų kvalifikacijos kėlimas“,  

Konferencijoje Širvintų rajono vietos veiklos grupės plėtros strategija“. 

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose mokymuose: „Poveikio 

vertinimas” „Atstovavimas bibliotekoms“. 

LNB vaikų literatūros centro ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos 

skyriaus seminare: „2014 metų vaikų knygų derliaus aptarimas ir geriausių ir populiariausių 2014 metų 

knygų kūrėjų apdovanojimų ceremonija“ 

„Pasvalio rajono švietimo pagalbos Tarybos suaugusiųjų švietimo centro mokymuose 

„Tarptautinis tarpregioninis dialogas: pokyčių valdymas, patirties sklaida ir partnerystė“. 

Lietuvos kultūros ministerijos partnerių seminare „ Bendradarbiavimas Vilniaus regione „Arti 

žmonių“. 

Ateities visuomenės instituto projekto „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų 

ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“ pristatymo 

konferencijoje. 

Dalyvauta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame susirinkime. 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: informacija ir 

žinios kiekvienam“. 



 

56 

 

56 

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus ir filialų darbuotojos dalyvavo Tarptautinėje 

vaikų knygos dienos šventėje, kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešojoje 

bibliotekoje. 

Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėjai Sigitai Mažuolienei buvo įteikta Lietuvos 

Respublikos Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka. Motiejūnų filialo vyr. bibliotekininkė 

Valerija Maciulevičienė apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėka. 

Kai kurios darbuotojos vyko į seminarus ir dalyvavo konferencijose ne po vieną kartą.  

Praktinės pagalbos teikimas 

 Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu, 

elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko buvo aptariamas filialų statistinių ir 

tekstinių ataskaitų pildymas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos užsakymo ir gavimo, 

periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, bibliotekos dienoraščio 

apskaitos pildymo klausimais, skaitytojų mokymus. 

 2015 metais filialai buvo aplankyti 28 kartus. Išvykose dalyvavo VB direktorė, pavaduotoja, 

kompiuterių operatorius, metodininkė, ūkio reikalų specialistas. Kaimo filialuose vyko inventoriaus ir 

dokumentų fondo patikrinimas.  

Komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojai vykdė dokumentų fondo patikrinimus. 

Kiekvieno mėnesio eigoje buvo tikslinami, planuojami renginiai filialuose sekančiam mėnesiui. 

Kiekvieno mėnesio sudarytas renginių planas patalpinamas Viešosios bibliotekos svetainėje, Širvintų 

rajono savivaldybės tinklapyje.  

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams buvo organizuojami pasitarimai. Jų metu buvo 

aptariami veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, susidariusieji trūkumai. Išklausyti 

bibliotekininkių pasisakymai sugrįžus iš seminarų, konferencijų, mokymų. Pasidalinta darbo patirtimi 

tarp filialų darbuotojų vykdant ir rašant projektus. 

 Buvo organizuota išvyka į Knygų mugę.  

Per 2015 metus vyko 2 seminarai ir 6 gamybiniai pasitarimai darbuotojams. Pasitarimų metu 

buvo pristatytos ir aptartos VB ir filialų ataskaitos ir planai. 

Vyko filialų darbų veiklos už 2015 metus apžvalga, darbuotojų darbų ir civilinės saugos, 

sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas. susipažinimas su gaisrinės saugos instrukcija, susitikimas su 

priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovu., raštvedybos reikalavimai ir ypatumai, kraštotyrinis darbas 

filiale, bibliografinių užklausų fiksavimo ypatumai. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 143  

Viešojoje bibliotekoje – 117 

Kaimo filialuose – 164 

 

Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 3282 

Viešojoje bibliotekoje – 2436 

Kaimo filialuose – 3941 

 

Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 

SVB – 3520 

Viešojoje bibliotekoje – 3239 
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Kaimo filialuose – 5465 

 

 

XI. MATERIALINĖ BAZĖ  

Patalpų būklė 

Avarinėse patalpose filialų nėra. Visi Viešosios bibliotekos filialai dirbo patenkinamos būklės 

patalpose. 

Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Bagaslaviškio, Bartkuškio filialai. 

 

Remontuotinos patalpos 

 Vykdoma Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programa. Viešosios 

bibliotekos skyriai persikėlė į renovuotas patalpas, tęsiami renovacijos darbai administracinėse ir 

Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus, metodininko patalpose.  

 

Per metus atlikta remontų  

 

Remonto darbai 2015-aisiais metais nebuvo vykdomi. 

Patalpų būklė 

 

 
Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus 

atlikta remontų 

SVB 0 1 0 

VB 0 1 0 

KF 0 0 0 

 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

 Kompiuterių skaičius: 

SVB – 127 

Viešojoje bibliotekoje – 29 

Kaimo filialuose – 100 

 

Iš jų vartotojams: 

SVB – 93 

Viešojoje bibliotekoje – 12 

Kaimo filialuose – 81 

 

Darbuotojams: 

SVB – 34 

Viešojoje bibliotekoje – 17 

Kaimo filialuose – 17 

 

 Dauginimo priemonių skaičius 

SVB – 21 

Viešojoje bibliotekoje – 2 

Kaimo filialuose – 19 

 

 Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 

SVB – 2030 

Viešojoje bibliotekoje – 649 

Kaimo filialuose – 1381 
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 Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 

SVB – 1711 

Viešojoje bibliotekoje – 498 

Kaimo filialuose – 1213 

 

 Lentynų apskaita: 

Viso fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 2265 

Viešojoje bibliotekoje – 804 

Kaimo filialuose – 1461 

 

 Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 2149 

Viešojoje bibliotekoje – 688 

Kaimo filialuose – 1461 

 

Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 

 

 
Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 

aparatai 

vartotojams 

Skirta  

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

SVB 127 93 34 21 

VB 29 12 17 2 

KF 98 81 17 19 

 

 

XII. FINANSAVIMAS 

 

1. Paprastosios išlaidos: 

 Darbo užmokesčiui – 374478,00 Eur, 

 Dokumentams įsigyti – 32760,00 Eur, 

 Knygoms – 25264,00 Eur, 

 Periodikai – 7436,00 Eur, 

 Kitiems dokumentams – 0 

 Statyboms, pastatams – 0 

 Automatizacijai – 0 

 Kitos išlaidos (įmokos socialiniam draudimui, patalpų nuomai, komunalinės paslaugos, 

smulkus remontas, dokumentų įrišimui) – 112653,00 Eur. 

Pajamos ir finansavimas 

Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 

Iš LR Kultūros ministerijos – 11111  

Iš savivaldybės – 3590933 Eur 

Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 496 Eur 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 393 Eur 

Programų, projektų lėšos – 2700 Eur. 

 

 

 

XIII. IŠVADOS 
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Pasiekimai 

 

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai vykdė užsibrėžtus tikslus.  

Bibliotekos misija: sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių 

tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus buvo sėkmingai įgyvendinama. 

Bibliotekos veikla buvo įvertinta: Vasario 16-ąją iteikta Igno Šeiniaus premija Laimai 

Kutiščevai, Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei – už tradicijų puoselėjimą, 

kraštotyrinę veiklą ir Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų. 

Sėkmingai įgyvendinti Skaitymo skatinimo programos dalinai finansuotas projektas, kurio metu 

suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, vyko edukaciniai užsiėmimai. Paminėta Europos diena, 

skirtas Europos Komisijos finansavimas. Didelę naudą gyventojui duoda „Bibliotekos pažangai“ 

projekto metu nupirktas knygų grąžinimo įrenginys, nes bet kokiu paros metu galima įdėti knygas. 

Pasiteisino knygų užsakymas iš namų LIBIS sistema jas rezervuojant. 

Smagu, kad suorganizuota daug renginių rajone, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio 

gerinimo. 

Vykdomi projektai skatina skaitymo iniciatyvas, juos teigiamai vertina rajono pedagogai, 

švietimo centro darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai. Dvasinis vaiko pasaulis pilnavertis tik 

tuomet, kai jis gyvena pasakų, žaidimų, muzikos, fantazijos pasaulyje ir kai tai daroma kartu su tėvais. 

Santykius su knyga užmezgę ankstyvoje vaikystėje, žmonės išsiugdo pomėgį skaityti taip 

nepalyginamai pagerindami viso savo gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu pastebimos aktyvios jaunų 

tėvų pastangos, kuo anksčiau vaikus supažindinti su knygų pasauliu. 

Biblioteka dalyvauja Neformaliojo vaikų švietimo programoje. Bendradarbiauja su švietimo, 

kultūros įstaigomis. 

Siekiant aktyviau skleisti informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir veiklą buvo 

sukurta paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle. 

 

Trūkumai: Gyventojai įpratę bibliotekose naudotis periodiniais leidiniais, tačiau juntamas didelis 

periodinių leidinių stygius. Didelė parama buvo dovanojami periodiniai leidiniai, kuriuos skyrė 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Vykstanti bibliotekos renovacija sumažino galimybes 

teikti daugiau paslaugų, nes buvo ribota patalpų panaudojimo galimybė.  

 

Problemos  

Problemos: dėl renovavimo darbų tenka darbuotojams dirbti atvirame kraštotyros fonde, šiuo 

metu lankytojams ši patalpa nenaudojama.  

Didelis Viešosios bibliotekos rūpestis, kad neturi įstaiga transporto, kuris reikalingas knygų 

išvežiojimui rajone esantiems filialams bei kitoms būtinoms reikmėms atsivežti. Atsiranda naujų 

projektų, tačiau dėl patalpų stygiaus negalime numatyti naujų veiklų vaikų užimtumui. 

 

Ataskaitą parengė: 

 

Vaiva Daugėlienė,  laikinai einanti direktoriaus pareigas 

Tel. (8 382) 51122,  

Elektroninis paštas vaiva.daugela@ 

Dalia Taparauskienė, projektų vadovė 

Tel. (8 382) 51122,  

Elektroninis paštas dalia.taparauskiene@vipt.lt 

 


