ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2016 m.
VEIKLOS PLANAS
ĮVADAS
Atsižvelgdama į 2015-ųjų metų rodiklius, pateiktus ir planuojamus projektus Širvintų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka (toliau-Biblioteka) ir jai priklausantys 18 filialų atitinkamai vykdys
bibliotekinio ir kultūrinio darbo veiklas.
Gairės 2016 metams
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą
Lietuvoje, 2016-uosius metus paskelbė Bibliotekų metais. Rajono bibliotekų veiklose bus atsižvelgta į
Seimo nubrėžtus Bibliotekų metų prioritetus: bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų
su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas
turėtų didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui.
Taip pat, siekiant pabrėžti vietos bendruomenių reikšmę, 2016-ieji paskelbti Vietos
bendruomenių metais – tai labai aktualu ir rajono bibliotekoms, glaudžiai bendradarbiaujančioms su
vietos bendruomenėmis. Veiklose bus atsižvelgta į vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos
Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgiama į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės
visuomenės formavimo pamatą, į vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią
prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai. Orientuojantis į visa tai bus rengiami
bibliotekos projektai, organizuojami renginiai.
Didžioji dalis bibliotekų veiklų ir jų kokybės priklausys nuo savivaldybės finansavimo ir
projektinės veiklos rėmimo.
Kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, Biblioteka 2016 metams numato reguliariai teikti Širvintų
rajono savivaldybės tarybos svarstymui bibliotekų veiklos aktualijas liečiančius klausimus.
Prioritetinės kryptys
Rajono bibliotekų prioritetinės kryptys numatytos Širvintų rajono strategininiuose planuose:
kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę;
užtikrinti informacijos išteklių, atitinkančių kintančios visuomenės poreikius, kaupimą bei teisę
į šią informaciją kiekvienam lankytojui;
kaupti ir saugoti krašto tradicines, etnines, materialines ir dvasines vertybes;
kelti bibliotekos paslaugų kokybę ir prieinamumą;
gerinti patalpų būklę, materialinę ir techninę bazę.
Kompiuterizuotų bibliotekinių procesų veiklų palaikymas irplėtra.
1.Užtikrinti visų veikiančių interneto taškų išlaikymą.
2.LIBIS skaitytojų posistemės įtvirtinimas Anciūnų, Šešuolėlių, Medžiukų, Alionių filialuose.
3.Dalyvauti Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime.
4. Populiarinti naudojimąsi el. knyga.
7. Kurti Kraštotyros duomenų bazę.
8. Skaitmeninimo plėtra: virtualių parodų skyrelis.
Patalpų būklė.Matrialinė bazė.
Tvarkyti patalpas pagal esamus poreikius.
Techninė bazė
Palaipsniui atnaujinti kompiuterinę techniką, skirtą darbuotojams ir vartotojams, viešojoje
bibliotekoje ir filialuose. Daugelyje filialų reikia kompiuterinių „pelyčių“, „padėkliukų“, knygų
skirtukų.
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Fondų atnaujinimas ir plėtra.
Fondų komplektavimo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, todėl numatome
pastoviai analizuoti bibliotekos finansines galimybes, dokumentų rinkos būklę, ir siekti kuo racionaliau
panaudoti gautas lėšas.
Centralizuotas lėšas naudoti tik naujoms knygoms ir kitiems neperiodiniams dokumentams
pirkti. Pirmenybę teikti originaliajai literatūrai, literatūros klasikai, informaciniams, kraštotyriniams
leidiniams.
Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono
gyventojui.
Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai
atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius.
Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono
gyventojui.
Širvintų rajono savivaldybės skiriamas lėšas naudoti tik periodinei spaudai prenumeruoti.
Paslaugų išlaikymas ir jų plėtra.
1.Teikti tradicines naujomis technologijomis grįstas paslaugas (spaudinių išdavimas į namus,
naudojimasis spaudiniais vietoje, atsakymai į skaitytojų užklausas, Tarpbibliotekinio abonemento
paslauga).
2. Plėsti interaktyvias el. paslaugas:
2.1. populiarinti skaitymą elektroninėmis skaityklėmis;
2.2.e. bankininkystės, e. valdžios, e. deklaravimo paslaugas;
2.3.naudojimąsi internetu;
2.4. naudojimąsi duomenų bazėmis;
2.5. dokumentų paiešką viešosios bibliotekos e. kataloge, tekstinių dokumentų spausdinimą,
skenavimą, kopijavimą; informacijos įrašymą į diskelį, „Klausk bibliotekininko": atsakymai į užklausas
elektroniniu paštu.
3.Paslaugų taikymas neįgaliesiems: turintys regėjimo negalią gali naudotis įdiegta programine įranga
JAWS neregiams ir MAGIC silpnaregiams darbui internetinėje aplinkoje.
4.Puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese,
siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi ir tobulėjimui, prisidedant prie skaitmeninės ir tuo
pačiu socialinės atskirties mažinimo.
5. Skatinti vartotojus naudotis elektronine savitarnos sistema: dokumentų grąžinimo įrenginiu,
bibliotekų elektroninių paslaugų portalu, www.ibiblioteka.lt
Skatinti, tobulinti bibliotekos paslaugų prieinamumą, plėsti elektronines paslaugas - elektronines knygų
skaitykles, www.ibiblioteka. lt paslaugas.
6.Vykdyti projektines, programines veiklas: rengti ir įgyvendinti kultūrinius projektus, teikiamus LR
Kultūros ministerijai, Kultūros rėmimo fondui, rajono, kitiems respublikiniams ir tarptautiniams
fondams
7.Organizuoti tradicinius renginius:
7.1. „Poezijos pavasario“
7.2.minėti Vaikų knygos, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos, Europos dienos, Europos kalbų dienos,
valstybines ir kt. minėtinas datas ir šventes;
7.3.paminėti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaites.
8. Vykdyti Neformaliojo vaikų švietimo būrelių veiklą.
9.Populiarinti etninę kultūrą, mėgėjišką kūrybinę veiklą:
9.1.eksponuoti tautodailininkų ir vietos gyventojų kūrybos darbus;
10 .Renginiais ir parodomis pažymėti kraštiečių jubiliejines datas.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
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1.Informacijos apie bibliotekas ir veiklą sklaida:
skleisti informaciją apie bibliotekų veiklą rajoninėje, respublikinėje spaudoje, el. žiniasklaidoje,
radijuje ir televizijoje;
atnaujinti ir nuolat pildyti internetinius puslapius svetainėse: www.sirvintuvb.lt ir Facebook
socialiniame tinkle.
analizuoti ir aktyviai reaguoti į visuomenės gyvenimo ir vartotojų poreikius. Dalyvavimas su edukacine
programa vaikams Vilniaus knygų mugėje.
2.Bibliotekos paslaugų priartinimas vartotojams: populiarinant turimas paslaugas neįgaliesiems
ir pristatant spaudinius į namus:
senstant rajono gyventojams plėsti ekstensyvias paslaugas.
3.Bendradarbiavimas, partnerystė, rėmėjų paieška:
bendradarbiauti su rajono rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, bendruomenėmis, seniūnijomis,
valdžios, žiniasklaidos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
4. Skatinti savanorystę bibliotekoje
5. Ieškoti rėmėjų, partnerių projektinei ir kt. veikloms vykdyti.
Darbuotojų kvalifikacijos ir profesionalumo ugdymas“
Pagrindiniai uždaviniai: kaupti ir skleisti informaciją apie naujoves, analizuoti, stebėti
bibliotekų veiklą, rengti mokymus, dalykinius pasitarimus, seminarus, dalintis darbo patirtimi,
konsultuoti individualiai visais darbo klausimais, padėti praktiškai, supažindinti su kultūros,
informacinių technologijų galimybėmis, bibliotekininkystės naujovėmis. Pagal galimybes sudaryti
tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti kvalifikaciją, dalyvaujant respublikiniuose seminaruose,
mokymuose ir kt.
Vykdant konsultacinę, metodinę veiklą organizuoti išvykas į filialus, teikti konsultacijas,
perduoti naujienas, įvairią informaciją ir visais kitais bibliotekų veiklos klausimais (LYNC bendravimo
programa, telefonu, el. paštu, individualiai žodžiu).
Suteikti profesinių žinių minimumą darbuotojams, neturintiems specialaus išsilavinimo, juos
apmokyti dirbti. Rūpintis naujų darbuotojų adaptacija.
Rengti metodikos rekomendacijas.
Skatinti aktyvius, nuoširdžiai dirbančius filialų darbuotojus.
Siekiant kuo didesnio metodinės veiklos efektyvumo, koordinuojant metodinę veiklą
bibliotekoje siekti, kad metodinėje veikloje dalyvautų visi bibliotekos specialistai.
2016-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Eil.Nr.

Uždaviniai

1
1.
1.1.

2
3
BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
- Viso rajono bibliotekose
Gyventojų sutelkimo
- VB
proc.:
- kaimo filialuose
- Viso rajono bibliotekose
Vartotojų skaičius
- VB
- kaimo filialuose
- Viso rajono bibliotekose
Suaugusių vartotojų
- VB
skaičius

1.2.

1.3.

Veiksmai / veiksmų vieta

Planuoj
ama
kiekis/lai
kas
4
28,59
27,55
29,20
4598
1643
2955
3165
1117

Atsakingas

5
VB, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai
3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.17
2.
2.1

- kaimo filialuose
2048
- Viso rajono bibliotekose
1433
VB, skyriaus vedėja,
- VB
526
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
907
- Viso rajono bibliotekose
105055
VB, skyriaus vedėja,
Lankytojų skaičius
- VB
34112
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
70943
- Viso rajono bibliotekose
57419
VB, skyriaus vedėja,
Suaugusių lankytojų
- VB
22382
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
35037
- Viso rajono bibliotekose
47636
VB, skyriaus vedėja,
Lankytojų vaikų
- VB
11730
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
35906
- Viso rajono bibliotekose
22,84
VB, skyriaus vedėja,
Lankomumas
- VB
20,76
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
24
- Viso rajono bibliotekose
143730
VB, skyriaus vedėja,
Išduotis
- VB
45359
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
98371
- Viso rajono bibliotekose
92044
VB, skyriaus vedėja,
Išduoti suaugusiems
- VB
31706
filialų bibliotekininkai
vartotojams
- kaimo filialuose
60338
- Viso rajono bibliotekose
51686
VB, skyriaus vedėja,
Išduoti vartotojams
- VB
13653
filialų bibliotekininkai
vaikams
- kaimo filialuose
38033
- Viso rajono bibliotekose
31,26
VB, skyriaus vedėja,
Skaitomumas
- VB
27,60
filialų bibliotekininkai
- kaimo filialuose
33,29
- skaitytojų skaičius
99
VB, skyriaus vedėja,
Skaitytojų
-išduotis
2383
filialų bibliotekininkai
aptarnavimas namuose
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS
- iš viso
848
VB direktorius, projektų
Surengti renginių
iš jų – vaikams
448
vadovas, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai
Vartotojų vaikų
skaičius

2.1.2.

Žodiniai renginiai

2.1.3.

Vaizdiniai renginiai

- iš viso
iš jų – vaikams
- VB
iš jų vaikams
- kaimo filialuose
iš jų vaikams
- iš viso
iš jų – vaikams
- VB
iš jų – vaikams
- kaimo filialuose
iš jų – vaikams

214
160
31
137
480
160
514
187
93
41
421
228

VB direktorius, projektų
vadovas, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai

VB direktorius, projektų
vadovas, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai

4

2.1.4.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.

Pažintinės ekskursijos

Ekskursijos po biblioteką

Pastaba: svarbesni renginiai pateikiami lentelėje Nr. 1
Publikuoti straipsnius: Iš viso:
- respublikinėje spaudoje
- vietinėje spaudoje
- elektroninėje žiniasklaidoje
LIBIS VEIKLA
Vykdyti automatizuotą Anciūnų, Šešuolėlių,
vartotojų aptarnavimą Medžiukų, Alionių filialuose
naudojantis LIBIS
skaitytojų aptarnavimo
posisteme (SAP)
VB
Registruoti VB sistemoje
prenumeruojamus
leidinius LIBIS
Periodikos registravimo
posistemyje.
LIBIS ADMINISTRAVIMO DARBAI
Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų
protokolus.
Importuoti reikšminius žodžius į Širvintų VB elektroninį
katalogą
INFORMACINĖ VEIKLA
-iš viso
Atsakyti užklausų
- VB
- kaimo filialuose

20

VB direktorius, projektų
vadovas, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai

189
1
46
112

VB direktorius, projektų
vadovas, skyriaus vedėja,
filialų bibliotekininkai

I-XII

VB komplektavimo
specialistės, atitinkamų
filialų bibliotekininkės.

I-XII

I – XII
mėn.
Kas
mėnesį
4035
2025
2015

VB

A. Šavareikaitė
A. Šavareikaitė
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsVB bibliografė Vyta
Matukaitienė

4.2.

Kompiuterinės periodinių
leidinių straipsnių bazės
kūrimas (įrašais)

3700

4.3.

Bibliografinių įrašų
eksportas į NBDB

1400

VB bibliografė Vyta
Matukaitienė

5.
5.1.

KRAŠTOTYROS DARBAS
- iš viso
Rengti kraštotyros
-VB darbuotojų
darbus
- filialų darbuotojų

5
1
4

5.2.

Paruošti metraščius
apžiūrai - konkursui

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsVB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,

19

5

5.3.

5.4.

Kraštotyros pobūdžio straipsnių išrinkimas iš
respublikinės spaudos ir jų aprašų patalpinimas į
NBDB
Kraštotyros pobūdžio medžiagos išrinkimas iš knygų
ir kitų leidinių ir jų aprašų patalpinimas į NBDB

6.
6.1.
6.1..

VIEŠŲJŲ INTERNETO PRIEGOS TAŠKŲ VEIKLA
INTERNETAS
- Rajono bibliotekose
Interneto vartotojai
- VB
- kaimo filialuose

6.2.

VB
Virtualių parodų
parengimas
KOMPIUTERINIAI MOKYMAI
Konsultacijų skaičius:

6.2.
6.2.2.

Konsultuotų vartotojų
skaičius

6.2.3.

7.
7.1.

700

VB filialų
bibliotekininkėsVB bibliografė Vyta
Matukaitienė

500

VB bibliografė Vyta
Matukaitienė

3205
1632
1573

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsProjektų vadovas

5

1000

300

Pastaba: mokymai VIPT-uose pateikiami lentelėje Nr. 2
FONDO FORMAVIMAS
Iš viso:
Gauti ir sutvarkyti
6669
- VB
2158
dokumentų
- Kaimo filialuose
4511

7.2.

Gauti ir sutvarkyti
periodinių leidinių
pavadinimų

- iš viso
- VB
- vidutiniškai 1 kaimo filiale

3027
811
2216

7.3.

Nurašyti dokumentų

- iš viso
- VB
- Kaimo filialuose

8173
1026
7147

7.4.

Bendras fondo
apyvartos rodiklis

-iš viso
- VB
- Kaimo filialuose

1,1
1,1
0,8

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsVB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsVB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
6

VB filialų
bibliotekininkės
8.
8.1.
8.1.1.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Respublikiniams fondams
Kultūros tarybai

8.1.2.
8.2.
8.2.1.

Kitiems fondams
Rajono fondams
Visuomenės sveikatos
Viso projektų:
METODINĖ VEIKLA
Konsultacinė-metodinė Išvykos:
- išvykti kartų
veikla filialams
- vid. 1 filialą aplankyti kartų

9.
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

D. Taparauskienė, L.
Pliukštienė,
J.Stravinskienė
A.Kanapienėnė

8

2
1
1
12

D. Taparauskienė
Projektų vadovė

15
1-2
kartus
Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje Nr.4
6
Gamybiniai pasitarimai Pasitarimų skaičius
Pranešimų skaičius
14
Seminarų skaičius
6
Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje Nr.5
PERSONALAS
- iš viso
32
Etatų skaičius:
- VB
20
- kaimo filialuose
12
- iš viso
20
Bibliotekinių etatų
- VB
14
skaičius:
- kaimo filialuose
6
- iš viso
20
Bibliotekinių
- VB
14
darbuotojų skaičius:
- kaimo filialuose
6
- iš viso
14
Bibliotekininkai
- VB
14
dirbantys visą darbo
- kaimo filialuose
0
dieną:

D.Taparauskienė
D.Taparauskienė
D.Taparauskienė
V.Daugėlienė
V.Daugėlienė
V.Daugėlienė
V.Daugėlienė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
IR FILIALŲ PRELIMINARŪS RENGINIAI IR PARODOS (LENTELĖ NR.1)
Eil Renginio pavadinimas
.Nr
.

Renginio forma,
pobūdis

Data.
(valanda)

Vieta

SAUSIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
1 Atkeliavo Trys Karaliai
2 Garsinis skaitymas

lit. popietė
popietė

Anciūnų filialas
Čiobiškio,
Jauniūnų filialai
7

3
4
5
6
7
8

Trijų Karalių kelionė šiandien
Nepamirštami, žuvę dėl laisvės
V. Brazauskui – 75
Laisvė ir mes
Metų knygos 2015 rinkimai – pristatymai
Susitikimas su kultūros gyvenimo žurnalu
„Naujoji Romuva”
Protų mūšis „Bibliomūšis“:

popietė
lit. popietė
lit. popietė
edukacinė popietė
popietės
popietė

Jauniūnų filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
VB
VB

protų mūšis

VB, Čiobiškio
filialas

2

PARODOS
Amerikiečių rašytojui ir iliustruotojui Hughui sp. paroda
Loftingui – 130
Rašytojui Jeronimu Lauciui 70
sp. paroda
S. Paltanavičiui - 60
sp. paroda

3
4

Sausio 13-oji – Laisvės diena
Gyvi už laisvę žuvę

sp. paroda
sp. paroda

5
6
7
8

Iš mano atsiminimų
Posmai tau ir gimtinei
Sausio laužai – laisvės pranašai
V. Brazauskui – 75

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Juozui Marcinkevičiui - 70
sp. paroda
Ežiukų devyžiukų šalis
sp. paroda
Naktis, kuri palietė kiekvieną
sp.paroda
A.Venclovai - 110
sp. paroda
Laisvės kelias
sp. paroda
Tų dienų nepamiršime
sp.paroda
Kūrybinių darbų paroda „Myliu žiemą“
darbų paroda
Laisvė – tautos laimės ir gerovės šaltinis
sp.paroda
Juozas Marcinkevičius – poetas, dramaturgas sp.paroda
Gyvenimą paskyręs tautosakai
sp.paroda
Dėkoju likimui, kad užaugau kaime
sp.paroda
VASARIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Širvintų rajono tarmės istorija ir autentiški
renginys
vietovardžiai
Metų knygos 2015 rinkimai – pristatymai
popietės
Saugesnio interneto savaitė
popietės
Tas knygutės margumėlis
popietė
Mūsų vaikai internete
popietė
Vasario 21-oji – gimtosios kalbos diena
popietė
Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo
lit. popietė
diena
Verkia duonelė tinginio valgoma
popietė
Pasisupk ant mano rankų
Garsinis

VB
VB
VB, Alekniškio,
Čiobiškio filialai
Alekniškio filialas
Alionių, Kiauklių
filialai
Anciūnų filialas
Čiobiškio filialas
Jauniūnų filialas
Kernavės, Lapelių,
Motiejūnų filialai
Kernavės filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas
Zibalų filialas
Gelvonų filialas
VB
VB
VB
VB

VB
VB
VB
Alionių filialas
Anciūnų filialas
Anciūnų filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Jauniūnų filialas
8

10
11
12
13
14

1
2
3

Tau, manoji Lietuva
Užgavėnių linksmybės
Knygos, informacija, e-technologijos, kultūra
- visa tai biblioteka
Graži kalba gimtoji
Protų mūšis „Bibliomūšis“:

skaitymas
popietė
popietė
diskusija
popietė
protų mūšis

PARODOS
Vasario 21-oji – gimtosios kalbos diena
sp.paroda
Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo
piešinių paroda
diena
Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo
sp.paroda
diena

Kernavės filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
VB, Čiobiškio
filialas
Alekniškio filialas
Alekniškio filialas

4
5
6

Perėjęs „Dievų miško“ pragarą
Sigitos Kaminskienės tapybos darbų paroda
Bibliotekos skaitytojų rankdarbių paroda

sp.paroda
paroda
paroda

7
8
9
10

Dievų takais
Nidos metraštininkas Viktoras Miliūnas
Lietuvos Respublikos prezidentai
B. Sruogai - 120

sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Laisvė – didžiausia vertybė
Motiejui Valančiui - 215
Z. Gaižauskaitei - 65
J.Jakštui - 85
P.Vaičaičiui - 140
Paukštis į dangų, žodis į širdį
Tarp tradicijos ir modernumo
Kad sveikata lydėtų visą gyvenimą
Rašytojas, juokęsis pro ašaras, rašytojo Balio
Sruogos 120-mečiui
Anglų rašytojui ir iliustruotojui Philipui
Reeve 50
„Įeit į kitą atmintį ir pasilikt joje – taip noris
kartais...“ (J. Jakštas), poeto Jono Jakšto 85mečiui
Vasario 16-oji: laisvės paslaptis yra drąsa
Poetas, kuriam eilėraštis tiesiog „nutinka“,
poeto Gintaro Grajausko 50-mečiui
„Tauta gyvena kalboje“, Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai

sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda
sp.paroda

Alionių,
Bagaslaviškio,
Gelvonų,
Kernavės,
Kiauklių,
Šešuolėlių filialai
Anciūnų filialas
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Kiauklių, Lapelių,
Motiejūnų filialai
Juodiškių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas
Zibalų filialas
VB
VB

sp.paroda

VB

sp.paroda

VB

sp.paroda
sp.paroda

VB
VB

sp.paroda

VB

20
21

22
23
24

9

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2

3

4

5
6
7

KOVO MĖNUO
RENGINIAI
Savanoriauk bibliotekoje: „Merhaba“: turkų
akcija
kalbos pamokos su Turkijos savanoriu Turgut
Bozkurt kiekvieną ketvirtadienį.
Knygų mainų akcija „Dovanojame vieni
akcija
kitiems“
Bibliotekų metų atidarymo šventė ir
šventė
Knygnešio dienos minėjimas.
Rytmetis „Ant savo delno lig žvaigždelės rytmetis
pakylėsiu“
Pažintis su K.Kasperavičiaus knygomis ir jų
edukacinis
herojais Vikingų kaime
renginys
Kaip žmonės sukūrė raštą“
edukacinis
renginys
Stasio Miliuko knygos „Giminės ir ne tik“
knygos
pristatymas
pristatymas
Riedėk, marguti margas
popietė
Margučiai – grožio stebuklai
edukacinės
popietės
Garsinis skaitymas
popietė
Knygnešio dienos minėjimas
renginys
Bičiulių popietė „Pabūkime kartu“
popietė
Liudviko Oškinio kūryba
popietė
Mano mėlynoji planeta
popietė
PARODOS
Dalia Grybauskaitė: gerumas grįžta gerumu
sp.paroda
„Širdies šauksmas pakvietė arčiau gimtinės“ - sp.paroda
spaudinių paroda, skirta Kęstučio Arlausko
80-osioms gimimo metinėms paminėti
Kovo 11-oji: prisiminus praeities įvykius“ –
sp.paroda
spaudinių paroda Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai
„Jurgis Bielinis: nešęs lietuvišką žodį“ –
sp.paroda
spaudinių paroda, skirta Knygnešių dienai ir
J.Bielinio 170-osioms gimimo metinėms
paminėti
Dailininkės Genutės Burbaitės kūrinių paroda sp. paroda
„Žydėjimas“
Tolerancija vaikų literatūroje
sp. paroda
Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės
sp. paroda
atkūrimo diena

VB

VB
VB
VB
VB
VB
VB, Lapelių filialas
Alionių filialas
Jauniūnų filialas
Kernavės filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
VB
VB

VB

VB

VB
VB
Alekniškio,
Alionių,
Bagaslaviškio,
Jauniūnų,
Juodiškio,
Kiauklių,
Motiejūnų filialai
10

8

Kovo 20-oji – Žemės diena

piešinių paroda

9

Gabrielei Petkevičaitei – Bitei - 155

sp. paroda

10

Monikos Jasionytės piešinių paroda „Laisvės
troškimas“
K. Skebėros bibliotekėlė

piešinių paroda

11

sp. paroda

3
4

Mano mėgstamiausias lietuvių poetas
sp. paroda
Tauta prasideda nuo žodžio
sp. paroda
Spalvingiausia pavasario šventė - Velykos
sp. paroda
Namai laukia Velykų
sp.paroda
Velykinių atvirukų paroda
piešinių paroda
Knygnešystės kelias – valstybingumo kelias
sp. paroda
Dalia Grybauskaitė - LR Prezidentė
sp. paroda
Kovo 16-oji – Knygnešio diena
sp. paroda
Kęstučiui Arlauskui - 80
sp. paroda
Liudvikui Oškiniui - 75
sp. paroda
Lietuva – mažytis gintaro lašelis
piešinių paroda
Padėka Žemei
sp. paroda
Biblioteka – antri namai
sp. paroda
Kova dėl lietuviško žodžio
sp. paroda
BALANDŽIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite
popietė
Poeto V. Endrijaičio knygos „Meilės
popietė
subrandinti“ knygos pristatymas
Jurginių šventė
renginys
Garsinis skaitymas
popietė

5

Būki savas bibliotekoje

popietė

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vaikų Velykėlės
Mamytė mano mylima
Knyga – žinių šaltinis
Prisimename J. Janonio eilėraščius
Nenori liūdėti - skaityk
Nusilenksiu Žemei
Draugauk su knyga
Mama – mano angelas
Iš širdies

popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
kūrybinės
dirbtuvės

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2

Alekniškio,
Čiobiškio,
Jauniūnų filialai
Anciūnų,
Čiobiškio,Motiejūn
ų filialai
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio
Gelvonų filialas
Gelvonų filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas
Šešuolėlių filialas
Šešuolėlių filialas
Zibalų filialas

VB
VB
Anciūnų filialas
Anciūnų,
Čiobiškio, Gelvonų
Kernavės,
Motiejūnų,
Šešuolėlių filialai
Bagaslaviškio
filialas
Jauniūnų filialas
Jauniūnų filialas
Juodiškių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Šešuolėlių filialas
Šešuolėlių filialas
11

15 Abėcėlės šventė
popietė
Zibalų filialas
NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“ ,2329 d.
1 Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžia: S.
Tapybos darbų
VB
Rulevičienės vad. Dailės studijos mokinių
paroda
(suaugusiųjų grupės) tapybos darbų parodos
atidarymas.
2 Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės
popietė
VB
,,Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“
pradžia.
Popietė su rašytoju H.Kunčiumi ir soliste S.
Trimakaite.
3 Širvintų vaikų dienos centro spektakliukas
popietė
VB
“Daktaras Aiskauda
4 Atvirų durų dienos bibliotekose vietos
popietės
VB, filialai
bendruomenėms
5 Akcija „Biblioteka Jums“, bibliotekininkai
akcija
VB, filialai
išeis į gatves, dalins skrajutes, suvenyrus.
6 Akcija „Užsirašyk į biblioteką!“
akcija
VB, filialai
PARODOS
1 Mano žodžiai pasiilgo, kad būtų jie išgirsti
sp. paroda
VB
poeto Marcelijaus Martinaičio 80-mečiui
2 Įveikti blogį gerumu: Jurgis Matulaitis,
sp. paroda
VB
kunigo, teologo, palaimintojo 145-mečiui
3 Rašau apie pasaulį. Rašau jam laišką, filosofo, sp. paroda
VB
rašytojo, publicisto, visuomenės veikėjo
Arvydo Juozaičio 60-čiui
4 Knygos, skatinančios skaityti
sp. paroda
VB
5 Švedų dailininkui, vaikų knygų rašytojui ir
sp. paroda
VB
iliustruotojui Svenui Nordgvistui – 70
6 Pakvieski į biblioteką
knygų žymeklių
VB
paroda
7 Balandžio 2-oji – Tarptautinė vaikų knygos
sp. paroda
Alekniškio filialas
diena
8 Sveikatos lobiai bibliotekoje
sp. paroda
Alekniškio filialas
9 Julius Janonis literatūros moksle ir kritikoje
sp. paroda
Anciūnų filialas
10 Tvirta kaip žemė, trapi kaip gėlė
sp. paroda
Alionių filialas
11 Sveikata tiesiai iš gamtos
sp. paroda
Gelvonų filialas
12 Marcelijaus Martinaičio kūryba
sp. paroda
Čiobiškio,
Lapelių,Motiejūnų,
Zibalų filialai
13 Svečiuose pas Petsoną ir Findusą
sp. paroda
Čiobiškio filialas
14 Skaityk – mes įdomios
sp.paroda
Juodiškių filialas
15 A.Lindgren kūrinių paroda
sp. paroda
Kernavės filialas
16 Kernavė – sostinių močiutė
sp. paroda
Kernavės filialas
17 Štai ir viskas: V. Sirijos Girą prisimenant
sp. paroda
Kernavės,
Motiejūnų filialai
12

18
19
20

1
2
3
4
5
6
7

Vaikų pasaulis vaikų knygose
Į pasaulį su knyga
Mes iš knygų

sp. paroda
sp. paroda
piešinių paroda
GEGUŽĖS MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Edukacinis užsiėmimas su dailininke Lina
edukacinis
Dūdaite
renginys
Susitikimas su iliustruotoja ir rašytoja Lina
edukacinis
Žutaute
renginys
Europos dienos šventė
šventė
Tarptautinis poezijos pavasaris:
renginys
Knygos man padėti gali
popietė
Motina – dievo angelas žemėje
popietė
Popietė su aktoriumi Vladu Radavičiumi
popietė

8
9
10
11
12

Klausykim pasakos gražios
Ar teisybę reik sakyti
Po ūkanotu nežinios dangum
Europa Lietuvoje, Lietuva Europoje
Mano gimtinė

13
14
15
16
17
18

Kalba gimtoji lūposna įdėta
Mes Europos piliečiai
Paskaitysim, pagalvosim, piešinėlius
paspalvosim
Žaidimų labirintai
Čia gyvena knygos
Garsinis skaitymas

19

Tu jūra bekraštė, išsiliejusi meilė

1

...Muzikos rašymas yra sunkus, beveik
skausmingas procesas,kompozitoriaus
Kazimiero Viktoro Banaičio 120-mečiui
Mažos valstybės didi gimto žodžio galia“,
kalbos ir knygos dienai
Europa – taikos, laisvės ir solidarumo
simbolis, Europos dienai
Skaitmeninio turinio sklaidos kampanija
„Biblioteka ateina į tavo namus“, kurios turinį
sudarytų kūrinių, eksponuojamų bibliotekoje,
virtualios parodos.
Šeima – tai miniatiūrinė visuomenė,
Tarptautinei šeimos dienai
Vokiečių rašytojui, vertėjui Jamessui Kriussui
– 90
Motinos dienai

2
3
4

5
6
7

popietė
popietė
popietė
popietė
popietė konkursas
popietė
viktorina
popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
PARODOS
sp. paroda

Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Lapelių filialas

VB
VB
VB
VB
Alionių filialas
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Jauniūnų filialas
Kernavės filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų,
Šešuolėlių filialai
Zibalų filialas
VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB
13

8
9

Vaikų piešinių paroda
V.Mačerniui - 95

piešinių paroda
sp. paroda

10
11

sp. paroda
sp. paroda

12
13
14
15
16
17
18
19

Gražiausi žodžiai mamai
Naminiai balandžiai, balandininkai,
balandininkystė
Sigutės Ach iliustracijų paroda
Piešinių paroda
Te laimingos šypsos mamos
Tik tau, mamyte mano
Kalbos ir knygos dienai
Kalba gimtoji lūposna įdėta
Mama, tu mano angelas esi
J. Apučiui - 80

20
21
22
23

Kalbėk motinos kalba
Po kitas ES šalis
D.Valickaitės tapybos darbų paroda
Kelionė po gimtinę

sp. paroda
sp. paroda
sp.paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda

3
4
5
6
7

sp. paroda
sp. paroda
darbų paroda
sp. paroda
BIRŽELIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Bibliotekininkų sąskrydis
sąskrydis
Gaudom akimirką, skatinančią skaityti
Vasaros skaitymo
programa
Išvyka į Molėtų rajoną
išvyka
Garsinis skaitymas netradicinėse erdvėse
popietės
Akcija „Apkabink savo biblioteką“
akcija
Mandala dideliam ir mažam
popietė
Garsinis skaitymas
popietės

8

Biblioteka kitaip

vaikų stovykla

9
10
11
12
13
14
15
16

Bibliotekų metai
Po tėviškės dangum
Viena diena gamtoje
Saulėtas, spalvotas vaikystės pasaulis
Vaikystės džiaugsmai
Biblioteka bendruomenės pažangai
Protų mūšis
Važiuok už biblioteką

popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
diskusija
protmūšis
popietė

1
2

VB
Alekniškio,
Anciūnų,
Čiobiškio,
Gelvonų, Lapelių
filialai
Alekniškio filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių,
Motiejūnų filialai
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas
Šešuolėlių filialas

VB
VB
VB
VB
VB, filialai
Alekniškio
Alekniškio,
Anciūnų,
Čiobiškio,
Kiauklių, Lapelių,
Kernavės,
Motiejūnų filialai
Bagaslaviškio
filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Jauniūnų filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Lapelių filialas
14

6
7
8
9
10
11
12

popietė
PARODOS
„Kaimo vaizduotojas Juozas Aputis“
- sp. paroda
spaudinių paroda, rašytojo 80-mečiui
Savo gyvenimą paskyręs žmogaus gyvenimo sp. paroda
prasmės ieškojimui, poeto Vytauto Mačernio
95-mečiui
Poezijos paukštės įkvėpti, Tarptautiniam sp. paroda
poezijos pavasariui pažymėti
Tremties paženklinti likimai…, Gedulo ir
sp. paroda
vilties dienai paminėti
Lietuvių kilmės poetas Česlovas Milošas –
sp. paroda
spaudinių paroda, poeto 105–mečiui
Biblioteka – sala knygų jūroje
sp. paroda
Kas gyvena pasakų giriose
sp. paroda
Kaip vaikai vaizduoja vasarą
piešinių paroda
Gamtos takais
sp. paroda
Prabėgusios vasaros pas senelius
piešinių paroda
Už ką neleidote Tėvynės mums mylėti
sp. paroda
Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena
sp. paroda

13
14
15
16
17
18
19
20
21

J. Apučiui - 80
Nepelnytai užmirštos knygos
Vaikų gynimo dienai
Kelionė į nežinią
Vaikystės spalvos
Širdies atmintis
Žvilgsnis į Č. Milošo kūrybą
Skaudūs lietuvių tremties keliai
V.Mačerniui - 95

22
23
24

Sugrįžk į vaikystės pasaulį
Į Sibiro platybes
Aš ir mano šeima

1
2
3

Skaitom. Mokomės, žaidžiam
Atverkite vartus savo kūrybai
Biblioteka ateina pas tave

4

Garsinis skaitymas

5
6
7

Idėjų dienos „Saugokime knygas“
Skaitymo dienos „Skaityk bibliotekoje“
Akmenukų pasaka

17
1
2

3
4
5

Popietė su raganaite Džilda

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp.paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
piešinių paroda
LIEPOS MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
skaitymo popietės
popietė
akcija
popietės
popietės
dienos
edukacinė popietė
PARODOS

Šešuolėlių filialas
VB
VB

VB
VB
VB
VB
VB
VB
Alionių filialas
Anciūnų filialas
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Lapelių, Šešuolėlių
filialai
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Zibalų filialas

VB
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio,
Jauniūnų,
Motiejūnų filialai
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
15

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

5
6
7

Liepos 6-oji: vienybė težydi Mindaugo
karūnavimo, Valstybės dienai
Sugebėjusi gyventi savaip, literatūros
tyrinėtojos Janinos Žėkaitės 90–mečiui
Žalgirio mūšis – mūsų Pergalės diena,
Žalgirio mūšio dienai atminti
„Gintaras Patackas - poetas, vertėjas,
prozininkas, dramaturgas, 65–osioms kūrėjo
gimimo metinėms paminėti
Tūkstančiai protingų puslapių apie Lietuvą
Piešinių paroda
Liepos 6-oji – Valstybės diena

sp. paroda
piešinių paroda
sp. paroda

8

Vasara su knyga

sp. paroda

9

I.Šeiniaus kūryba

sp. paroda

VB
VB
Alekniškio,
Alionių, Anciūnų,
Jauniūnų,
Juodiškio,
Kernavės, Kiauklių
filialai
Bagaslaviškio
filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas
Gelvonų filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Lapelių filialas
Lapelių filialas
Zibalų filialas

1
2
3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

3

Iš melsvų tolių pasakos atklysta
Novelė-tai varpų skambėjimas
S. Žlibinui - 80
Rankdarbių paroda
Žalgirio mūšis
Vasarą draugauk su knyga
Knygų pramuštgalviai
Iš istorijos lobynų
Vasara su gera knyga

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
darbų paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
RUGPJŪČIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Skaitymo popietės
popietės
Garsinis skaitymas
popietė
Žolinių puokštė yra ypatinga
popietė
Lik sveika, vasarėle!
popietė
Su knyga lengviau gyventi
popietė
Biblioteka: čia gyvena knygos ir vaikystė
popietė
Mylimiausi pasakų personažai
popietė
Girdi, skambutis skamba
popietė
PARODOS
Gyvenimas – kaip Everestas... (V. Reimeris), sp. paroda
poeto 95-mečiui
Baltijos
kelias
–
siekis
atgauti sp. paroda
nepriklausomybę, Juodojo kaspino, Baltijos
kelio dienai pažymėti
Poetei Gražinai Cieškaitei – 65, poetės 65sp. paroda

VB
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Jauniūnų filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Šešuolėlių filialas
VB
VB

VB
16

6
7
8
9

mečiui
Nuo gerų namų iki šalies be vaikų namų
Anglų vienai žymiausių paauglių rašytojai
Enid Blyton – 120
Piešinių paroda
Sveikata rūpinkimės patys
Gyvenimo grožis posmuose sudėtas
Živilės Adomavičienės paveikslų paroda

10
11
12
13
14

Žodžiai kaip stigmos
Tik neišduokit paslapties
Rugpjūčio 15-oji Žolinės
Baltijos kelias gintaro krašte
V. Reimeriui - 95

15
16
17

Skausmingi istorijos puslapiai
Gražinai Cieškaitei – 65
Dėdė rudenėlis žemėn atkeliavo

6

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
RUGSĖJO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Kaip žmonės sukūrė raštą
Kūrybinė popietė
Biblioteka be sienų
akcija
Knygos gimimas
akcija
Gerųjų žodžių kryptimi
popietė
Tegul aš eisiu, klupsiu, bet ir vėl eisiu
popietė
gyvenimo keliu
Garsinis skaitymas
popietė

VB
Alekniškio filialas
Alionių filialas
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Kiauklių, Lapelių,
Motiejūnų filialai
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pokalbis apie internetą
Mano vasara
Susipažink, skaityk, išrink
Smalsučiai bibliotekoje
Moki žodį –žinai kelią
Šviesūs įspūdžiai bibliotekoje
Pabūkime kartu
Ar tu ją skaitei?
Biblioteka – mūsų namai

VB
VB, filialai
VB, filialai
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Bagaslaviškio,
Čiobiškio,
Jauniūnų filialai
Gelvonų filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Šešuolėlių filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas

4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

sp. paroda
sp. paroda

VB
VB

piešinių paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda

popietė
popietė
popietė
popietė
viktorina
diskusija
popietė
popietė
popietė
PARODOS
Rugsėjo 1-oji - Mokslo ir Žinių diena
sp. paroda
Gelstant lapams derlius puotauja...
sp. paroda
Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido
sp. paroda
diena
Anglų rašytojui Roaldui Dahl - 100
sp. paroda
R. Skučaitei - 85
sp. paroda
Biblioteka – knygų namai ir kelionė į žinių
sp. paroda
pasaulį

VB
VB
VB
VB
Alekniškio filialas
Anciūnų filialas
17

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Po žinių medžiais
Nepaprasta mergaitė Matilda
P.Biržiui - 120
Rudens spalvos
Pakvietė rugsėjis
Vasaros aidai
Gyvenimo pakeleivė knyga
Rudens mozaika
Pažink savo kraštą
Gilėj ąžuolas miega

5

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
piešinių paroda
sp.paroda
piešinių paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
SPALIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Keliaujančios knygos renginių turas po rajono popietės
bibliotekas.
Muzikinis edukacinis spektaklis-žaidimas
žaidimas
„Aplink pasaulį“
Vaikas ir knyga: kodėl svarbu lavinti
seminaras
skaitytoją nuo mažų dienų
Biblioteka – vartotojų pomėgiams:
akcija
organizuoti protų turnyrus, kryžiažodžių
sprendimus
Garsinis skaitymas
popietės

6

Mokytojų dienai

7
8
9
10
11

Kai šarma nudažo plaukus
Kai beržai ir kaštonai liepsnoja
Kad internete būtų saugu
Biblioteka – tavo naujų atradimų vieta
Kartu su knyga

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

popietės

popietė
popietė
popietė
popietė
popietė
PARODOS
Muzika – skambantys jausmai, Tarptautinei
sp.paroda
muzikos dienai
Lietuvių, latvių, estų vaikiškų knygų
sp. paroda
iliustracijų paroda
Kraštietis Stasys Kapnys (tikr. Kanapienis) –
sp. paroda
lietuvių rašytojas ir dramaturgas
Tie metai, tartum upės, Tarptautinei
sp. paroda
pagyvenusių žmonių dienai paminėti
Laimingas poetas – nelaimingas žmogus“ (A. sp. paroda
Verba), poeto 75 mečiui
Gyvenimas, skirtas literatūrai ir scenai, Kazio sp. paroda
Inčiūros 110-mečiui

Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Lapelių filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Zibalų filialas

VB, filialai
VB
VB
filialai
Alekniškio,
Jauniūnų,
Kernavės,
Kiauklių,
Šešuolėlių, Zibalų
filialai
Bagaslaviškio,
Kernavės filialai
Jauniūnų filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Kiauklių filialas
Motiejūnų filialas
VB
VB
VB
VB
VB
VB
18

sp. paroda

VB

sp. paroda

VB

sp. paroda
sp. paroda

VB
Alekniškio filialas

11
12
13

Rožinė šviesa – vilties ir tikėjimo simbolis,
„NEDELSK“ akcijai pažymėti
Lietuvių, latvių, estų vaikiškų iliustracijų
paroda
Austrų rašytojai Kristinai Niostlinger – 100
Sveiki atvykę į H. K. Anderseno pasakų
pasaulį
Plazda Vėlinių žvakutė
Prabėgę metai – tai sukauptas turtas
R. Skučaitei - 85

sp. paroda
rankdarbių paroda
sp. paroda

14

Lietuvių autoriai vaikams

sp. paroda

15
16
17

Lieku čionai su saule ir vėju
Rudens spalvų paletė
Dėdė Derlius atkeliavo

Alionių filialas
Anciūnų filialas
Anciūnų,
Čiobiškio,
Gelvonų, Jauniūnų.
Kiauklių,
Motiejūnų filialai
Bagaslaviškio
filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas

7
8
9
10

1
2

sp. paroda
piešinių paroda
rudens gėrybių
paroda
Rudenėlio vaišės
rudens gėrybių
paroda
Mano augintinis
piešinių paroda
Dėdės Derliaus dovanos
rudens gėrybių
paroda
J.Basanavičiui - 165
sp.paroda
K.Inčiūrai - 110
sp.paroda
Tavo sveikata tavo rankose
sp.paroda
LAPKRIČIO MĖNUO
RENGINIAI
Metų knygos rinkimai - pristatymai
renginiai
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
renginiai

3

Skaityk pats ir kviesk draugą

4
5
6

Garsinis skaitymas
Ipolito Užkurnio 90–mečiui
Knygos šviesa niekada negęsta

VB, Anciūnų,
Lapelių, Šešuolėlių
filialai
Bagaslaviškio
filialas
Gelvonų filialas
Kernavės filialas
Kiauklių filialas

Drožė, tašė ir rašė be atilsio, Ipolito Užkurnio
90–mečiui

VB, Alekniškio,
Anciūnų,
Čiobiškio,
Kernavės, Zibalų
filialai
VB, Bagaslaviškio
filialas

18
19
20
21
22
23

7

8

popietė

popietė
minėjimas
popietė
PARODOS
Tikėjau ir iki paskutinės gyvenimo akimirkos sp. paroda
tikėsiu Lietuva“ (V. Adamkus), Prezidento
90–jam jubiliejui

sp. paroda

Jauniūnų filialas
Kernavės filialas
Kernavės filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas

19

9

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

sp. paroda

10

Pažadėtosios žemės Piligrimė ir Pasiuntinė,
rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 55-mečiui

sp. paroda

11

„Lietuvos kariuomenė: teneišblėsta kovos
dvasia, Lietuvos kariuomenės dienai paminėti
„Rašymas yra savęs atidavimas“ - spaudinių
paroda, prozininko, dramaturgo Juozo Grušo
115–mečiui
Nakties namų” autorei Kristinai F.Cast – 30
Pralaimėjimas-kelias į pergales: A. Čekuoliui85

sp. paroda

VB, Anciūnų,
Čiobiškio, Lapelių
filialai
VB, Alekniškio,
Gelvonų, Jauniūnų,
Kiauklių,
Motiejūnų,
Šešuolėlių filialai
VB

sp. paroda

VB

sp. paroda
sp. paroda

VB
Jauniūnų,
Kernavės,
Kiauklių,
Motiejūnų filialas
Juodiškių filialas
Lapelių filialas
Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas

12

13
14

15
16
17
18

1
2
3
4
5

Vėlinių ugnelės šviesa
Netirpstanti snaigė
A.Grušui - 115
A.Škėmai - 105

sp.paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
GRUODŽIO MĖNUO
ŽODINIAI RENGINIAI
Kalėdinė akcija (pvz. dalinti skaitytojams
akcija
kalėdinius atvirukus)
Ekologiškiausios knygos rinkimai
akcija
Metų knygos rinkimai - pristatymai
popietė
Garsiniai skaitymai
popietė
Kalėdos su pasaka
popietė

7

Seku kalėdinę pasaką
Geriausia dovana-tai paties kurta

popietė
popietė

8

Garsinis skaitymas

popietė

9

Snaigės-grožio stebuklai

10
11

Atskrenda Kalėdos mums į širdis
Sidabro lieptas į žemę tiesias

Kūrybinės
dirbtuvės
popietė
popietė

12
13
14

Knyga mano bibliotekai
Knygų kalėdos
Pabūkime šalia vieni kitų

6

1

akcija
popietė
popietė
PARODOS
Esu tik veidrodis, liudijantis mane supantį
sp. paroda

VB, filialai
VB
VB
Alekniškio filialas
Alionių, Anciūnų
filialai
Anciūnų filialas
Bagaslaviškio
filialas
Bagaslaviškio,
Čiobiškio, Kiauklių
filialai
Jauniūnų filialas
Juodiškių filialas
Kernavės, Kiauklių
filialai
VB, filialai
Lapelių filialas
Šešuolėlių filialas
VB, Alekniškio,
20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

pasaulį (L. S. Černiauskaitė), rašytojos Lauros
Sintijos Černiauskaitės 40–mečiui
Didžiausias menas šiame pasaulyje – rašyti
apie tikrovę ir žmogų (R. Gudaitis),
prozininko Romo Gudaičio 75-mečiui
Kai eglės sidabrą barsto
Tos trapios, tos keistos, tos vienintelės
Kalėdos...
Piešinių paroda
Kalėdų paslaptinga naktis
A.Grušui - 115
Vydūno kūryba
Angelo ramybės Jūsų namams
Kūčių valgiai
Aušta Kalėdos
Džiaugsmingų šventų Kalėdų
Kalėdų atvirukų paroda
Sveika balta žiema
Gruodžio keliu ateina Kalėdos

16

Kalėdinių pasakų pūga

sp. paroda

Lapelių filialas

17
18
19
20

R.Gudaičiui - 75
Povilui Dirgėlai - 74
Tyliai sniegą berdama, seka pasaką žiema
Po sniegu miega pasaka

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda

Motiejūnų filialas
Motiejūnų filialas
Šešuolėlių filialas
Zibalų filialas

2

3
4

sp. paroda

Anciūnų, Jauniūnų,
Motiejūnų filialai
VB

sp. paroda
sp. paroda

VB
VB

sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp. paroda
sp.paroda
atvirukų paroda
piešinių paroda
sp. paroda

VB
Alionių filialas
Čiobiškio filialas
Čiobiškio filialas
Gelvonų filialas
Gelvonų filialas
Jauniūnų filialas
Juodiškių filialas
Kernavės filialas
Kernavės filialas
Lapelių filialas

PRANEŠIMAI
Eil
Nr
1.

Pavadinimas
Rajono bibliotekų veikla 2015 metais ir kryptys 2016 metams.

3.

Bibliotekų metraščių apžvalga

4.

Knygos personažas ieško bibliotekos

5.
6.

Edukacija bibliotekose
Biblioterapija

7.

Kraštotyros veikla (kartotekos, fondas ir kt.)

8.

Vaikų skaitymo ypatumai

Autorius

Data

D.
Taparauskienė,
D.Taparauskien
ė

02
mėn.
03
mėn.
04
mėn.
05
mėn.
06
mėn.
9
mėn.
10

L. Pliukštienė
D.
Taparauskienė
D.
Taparauskienė,

L. Pliukštienė

21

9.

2016 metų žurnalo „Tarp knygų“ ir kitų naujų kultūros leidinių
apžvalga

D.
Taparauskienė,
D.
Taparauskienė,
V. Daugėlienė

10.
Bibliotekų veiklos kryptys 2017 metams

mėn.
11
mėn.
12
mėn.

KITI DARBAI
Eil
Nr.
1.

Pavadinimas
Parengti statistines ataskaitas, įvedant duomenis į LNB
LIBIS statistikos modulį

Atsakingas
Birutė Lajauskienė,
Dalia Taparauskienė

2.
Bibliotekų veiklos tekstinė ataskaita
3.

Koordinuoti visų skyrių ir filialų metodinę veiklą

4.

Kontroliuoti skyriaus bei filialų planavimą, apskaitą,
atskaitomybę
Kviesti bibliotekų darbuotojus į pasitarimus, seminarus,
organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, numatyti
pasitarimų tematiką
Bibliotekos veiklos planas

5.

6.

01 mėn.

Dalia Taparauskienė,
Almutė Kanapėnienė
Dalia Taparauskienė,
Almutė Kanapėnienė

iki 03
mėn.
pabaigos
01-12
mėn.
01-12
mėn.

Dalia Taparauskienė,
Almutė Kanapėnienė

01-12
mėn.

Direktorius

12 mėn.
Skyriaus ir
filialų
drabuotoja
i
01-12
mėn.

Dalia Taparauskienė

Knygų fondo tvarkymas

Kasdien

1

Vykdyti neformalaus vaikų švietimo užsiėmimus:

V.Poškaitė

2

Atlikti viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS, parenkant
tiekėją atskirai prekei, pagrindiniu atrankos kriterijumi
laikant mažiausią kainą.
Vykdyti viešuosius pirkimus per CPO

3
4

Atlikimo
data

R. Miliukienė

01-12
mėn.

R. Miliukienė

01-12 mėn
01-12
mėn.
01-12
mėn.
Kas
mėnesį
1-12mėn.

Vykdyti fondų komplektavimą

A.Šavareikaitė

5

Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų
protokolus.

A.Šavareikaitė

6

Importuoti reikšminius žodžius į VB elektroninį katalogą

A.Šavareikaitė

11

Dirbti su skolininkais:-skambinti telefonu - siųsti SMS
žinutes
-kontroliuoti LIBIS posistemę (paraginimai siunčiami
automatiškai el.paštu )
-peržiūrėti LIBIS SAP „Susirašinėjimai“ skiltį, pratęsti
dokumentų panaudos galiojimo laiką vartotojams
-sudaryti skolininkų sąrašus ir išdalinti teritorinių padalinių

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius

22

12
13

14
15

bibliotekininkėms.
Administruoti viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinius
tinklus, įrangą.
Rinkti duomenis apie bibliotekų informacinių technologijų
klausimais teikiamas konsultacijas, individualų ir grupinį
gyventojų mokymą. Duomenis perduoti adresu
https://3erdve.sharepoint.com/mokymai. Išrašyti
pažymėjimus.
Pildyti informacijos duomenų apie rajono bibliotekas
kartoteką.
Parodų, fondų apipavidalinimas viešojoje bibliotekoje ir
filialuose. Reklamos (kvietimai, programos, skelbimai,
lankstinukai) rengimas, maketavimas ir tiražavimas. Pagal
poreikį apipavidalinti filialų fondus.

D.Golubevas

01–12
mėn.

D. Taparauskienė

01–12
mėn.

D. Taparauskienė

01–12
mėn.

D.Karolaitienė,
U.Trumpickaitė,
D.Golubevas

16

Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas

D.Taparauskienė

21

Parengti 2016 metų žurnalo „Tarp knygų“ ir kitų naujų
bibliotekininkystės ir kultūros leidinių apžvalgą

D.Taparauskienė

01–12
mėn.
01–12
mėn.
01–12
mėn.

________________________
Parengė projektų vadovė Dalia Taparauskienė

23

