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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
IGNO ŠEINIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DIREKTORIAUS 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos pristatymas
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, įmonės kodas 190382821,
įkurta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1937 m., juridinių asmenų registrų centre
įregistruota 1998 m. gegužės 11 d. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – bibliotekų veikla.
Teisinis statusas: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Viešosios bibliotekos direktorius: direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus
funkcijas, Vaiva Daugėlienė.
Misija:
Viešoji biblioteka siekia sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių
poreikių tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus.
Vizija:
1. Užtikrinti atvirą ir viešą bibliotekų prieigą vartotojams.
2. Siekti, kad biblioteka gyventojams taptų turiningo laisvalaikio praleidimo vieta.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka)
tikslas
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka 2018 metais siekdama
strateginių tikslų – tapti moderniu ir patraukliu bendruomenės informacijos, mokymo, kultūros ir
laisvalaikio centru, formavo teigiamą bibliotekos ir bibliotekininkų įvaizdį, ir skatino vartotojų
pasitikėjimą bei pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
Viešosios bibliotekos pagrindinis tikslas buvo siekti, kad bibliotekos taptų šiuolaikiniais
informaciniais centrais – atviros, prieinamos gyventojams, funkcionuotų kaip jų bendravimo vieta.
Ataskaitiniais metais biblioteka aktyviai dalyvavo įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose
bei programose ir kūrė naujų modernių paslaugų sistemą bei stiprino vartotojų motyvaciją naudotis
bibliotekos paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT.
Siekė racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono
gyventojams inovatyvias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas.
Rūpinosi universalaus profilio dokumentų fondo formavimu tradicinėse ir skaitmeninėse
laikmenose ir išlaikė jau sukaupto fondo tęstinumą.
Skatino knygnešystę ir savanorystę rajono bibliotekose.
Biblioteka ir toliau sėkmingai tobulino vaikų, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo
veiklą, skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymo srityse ir ieškojo naujų
darbo formų, siekdama įtraukti į bibliotekos vartotojų gretas kuo daugiau moksleivių ir
ikimokyklinio amžiaus vaikų: vykdė edukacines programas, skirtas bendruomenės skaitmeninės
kompetencijos ugdymui, ypatingą dėmesį skyrė vaikų ir jaunimo edukacijai.
Aktyviai bendradarbiavo su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo
įstaigomis, gerino bibliotekų materialinę bazę.
Tuo tikslu buvo sprendžiami šie uždaviniai:
 organizuojami renginiai, reprezentuojantys Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą
bibliotekoje, rajone;
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 vykdomas savivaldybės teritorijos gyventojų aptarnavimas, plečiamos informacinės
paslaugos skaitytojams ir ugdomi 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.
Biblioteka siekė, kad jos veikla taptų labiau matoma, reikšmingesnė ir atviresnė vietos
bendruomenei.
Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius
poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.
Skaitytojų aptarnavimas
Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15570 (gyventojų padidėjo 13 ), gyventojų skaičius
viešosios bibliotekos mikrorajone – 5690, kaimo filialų mikrorajonuose – 9880 (Duomenys pateikti
iš Statistikos departamento interneto svetainės).
2018-aisiais metais rajono gyventojams paslaugas teikė Viešoji biblioteka ir 15 kaimo
filialų. Vidutinis nuotolis tarp filialų – 8-9 kilometrai.
2018 metais rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. Visi kaimo filialai lankytojus aptarnavo po
20 val. per savaitę, t. y. darbuotojos dirbo 0,5 etatu.
Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: Kiauklių fil. – 63, Šešuolėlių fil. –
31, Gelvonų fil. -27, Anciūnų fil. -26 , Alionių fil. -35.
Mažiausias gyventojų susitelkimo į bibliotekas procentas yra: Družų filiale – 7, Kernavės
filiale – 13,6, Zibalų filiale – 13.
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 548.
Viešosios bibliotekos sistemoje palyginus su praėjusiais metais vartotojų sumažėjo 192,
Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius sumažėjo 64, kaimo filialuose sumažėjo 128 vartotojais.
VBS

Vartotojai
Perregistruoti
Nauji

VB

Kaimo filialuose

2018

2017

2018

2017

2018

2017

3225
2678
547

3417
2662
755

1643
1312
331

1707
1367
400

1552
1366
216

1710
1355
355

Vartotojų sudėties pokyčiai
Vartotojų grupės

VBS

2017 metai
VB

KF

VBS

2018 metai
VB

KF

Studentai

124

77

47

121

68

53

Dirbantieji

932

479

453

834

393

441

Neįgalieji

56

56

60

-

60

Pensininkai

382

193

388

189

199

Bedarbiai

134

134

110

-

110

Kiti

307

202

105

243

157

86

Ikimokyklinio amžiaus

160

54

106

150

51

99

V-VIII klasių

529

262

267

495

275

220

IX – XII klasių

325

207

118

308

199

109

189

5
I – IV klasių

468

237

231

Virtualūs
Iš viso:

3417

1707

1710

452

247

64

64

3225

1643

205
1582

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 3225 vartotojų arba 192 mažiau nei 2017 m.
(3417).
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 sumažėjo vartotojų: 64. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo pensininkų,
ikimokyklinio amžiaus vartotojų. Ženkliai padidėjo kitų vartotojų grupių bei 5-8 klasių moksleivių.
Filialuose sumažėjo vartotojų: 64. Atsirado virtualių vartotojų. Sumažėjo bedarbių ir
moksleivių grupių vartotojų. Padidėjo studentų ir dirbančiųjų.
Didžiausias lankomumas:
Alekniškio filiale – 27
Anciūnų filiale – 20
Bagaslaviškio filiale – 25
Lapelių filiale – 28
Vileikiškių filiale – 24
Gelvonų filiale – 22
Zibalų filiale – 24
Mažiausias lankomumas:
Musninkų filiale – 9
Kernavės filiale – 10
Čiobiškio filiale – 11
Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo
įrenginį, t. y. jie gali knygas atnešti į lauke esančią bibliotekos knygų grąžinimo dėžę. Toks
dokumentų grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali grąžinti ledinius neužeidami į
biblioteką. Ši dėžė patogi švaros dienų, švenčių ir savaitgalių metu, kai biblioteka neaptarnauja
skaitytojų ir jie gali palikti perskaitytas knygas DGĮ.
Dokumentų išduotis

SVB
VB
KF

Iš viso
Fiz. vnt.
Fiz. vnt.
2017
2018
91894
92387
41036
41101
50858
51296

Išduotis į namus

Išduotis vietoje

Fiz. vnt.

%

Fiz. vnt.

%

59232
22313
36919

64,45
54,28
71,97

33165
18788
14377

35,55
45,72
28,03

2018 m. Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms talkino 27
knygnešiai. Tai toks pat skaičius, kaip ir 2017 m. Jie aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus,
senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius ir ligonius, kurie patys atvykti į biblioteką nebegali.
Pastaraisiais metais į knygnešių gretas įsijungė socialiniai darbuotojai, kurie savo globotinius
pastoviai aprūpina knygomis ir periodiniais leidiniais. Gyventojų aprūpinimo knygomis srityje
svarbų vaidmenį atlieka ir bibliotekos darbuotojos. 2017 m. Širvintų socialinių paslaugų centre,
Parapijos globos namuose bei Šeimos bendruomenės namuose Viešoji biblioteka įsteigė
bibliotekėles, kurių fondai periodiškai pildomi ir atnaujinami. Pradinį išduoties punktų fondą sudarė
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Viešosios bibliotekos vykdomo biblioterapijos projekto „Gydanti knygos galia“ metu padovanotos
knygos bei periodiniai leidiniai. 2018 m. šių bibliotekėlių fondas buvo pildomas.
Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2018 m. – 1148 egz. ir tai yra 36 egz. daugiau,
negu 2017 m.
Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 45 knygnešiai. Knygnešių
skaičius išliko toks pats. 2018-aisiais metais filialuose knygnešiai aptarnavo 87 vartotojus, jiems
išduota 2056 dokumentų. Išduotis padidėjo 367 dokumentais.
Knygnešystė parodo žmonių norą ir pastangas padėti gyventojams ir mažinti socialinę
atskirtį, suteikti galimybę jiems skaityti ir toliau pažinti knygų pasaulį, dalyvauti bendruomenės
gyvenime.
Knygnešių
skaičius
2018
2017

Aptarnauta
vartotojų
2018
2017

Išduota
dokumentų
2018
2017

SVB

72

72

131

135

3204

2801

VB
KF

27
45

27
45

44
87

43
92

1148
2056

1112
1689

Viešojoje bibliotekoje 2018 m. skaitė 206 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai. 2017 m.
skaitė 184 tos pačios socialinės grupės vartotojai. 2018 m. senyvo amžiaus ir neįgaliųjų skaitytojų
skaičius padidėjo 24.
Garsines knygas mūsų skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyrius. 2018 m. abonemente skaitė 6 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė
14 kartų ir pasiskolino 31 egz. garsinių knygų. 2017 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 6
regos negalią turintys asmenys, jie apsilankė 8 kartus ir pasiskolino 54 egz. garsinių knygų. Iš
skaičių matyti, kad 2018 m. regos negalią turinčių skaitytojų skaičius išliko toks pats, apsilankymų
padaugėjo 6, tačiau garsinių knygų išduotis sumažėjo net 23 egz. Sumažėjimo priežastis – naujų
garsinių knygų trūkumas.
Igno Šeiniaus viešoji biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis ir organizacijomis,
telkiančiomis neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones. Tai Širvintų rajono neįgaliųjų draugija,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Širvintų rajono filialu, Širvintų rajono žmonių
bendrija „Lemties bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Širvintų bendrija. Jų
nariai – nuolatiniai bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai.
Judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems dokumentų grąžinimą palengvina prie pastato
esantis dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ). Pakilti į antrame aukšte esančią biblioteką padeda
rekonstrukcijos metu įrengtas keltuvas.
Kaimo filialuose skaitė 60 neįgalių skaitytojų, arba 14 mažiau nei 2017-aisiais metais.
Širvintų viešojoje bibliotekoje skaitė 266 senyvo ir neįgalaus amžiaus skaitytojai, arba 8
daugiau nei 2017 m.
VB
Filialuose
SVB

2018
206
60
266

2017
184
74
258

Skirtumas
+22
-14
+8

Per ataskaitinius metus biblioteka įsigijo 4710 fiz.vnt., 796 pavadinimų dokumentų. Viešoji
biblioteka – 1476 fiz.vnt, 751 pavadinimų, kaimo filialuose 3234 fiz.vnt, 1755 pavadinimų.
Gauta dokumentų
Iš viso
Fiz. vnt.

Grožinė literatūra
Pav.

Fiz. vnt.

Pav.

Šakinė literatūra
Fiz. vnt.

Pav.

Periodiniai
leidiniai
Fiz. vnt.
Pav.
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SVB
VB
KF

4710
1476
3234

1978
536
1442

2506
751
1755

2231
645
1586

501
295
206

3
5

Nurašytų dokumentų analizė
Nurašymo
priežastis
Susidėvėję
Praradę
aktualumą
Prarasti
skaitytojų
Iš viso

4186

% nuo
bendro
dokumentų
skaičiaus
11,1

239

0,62

373

0,5

612

0,5

1

0,003

27

0,04

28

0,03

4426

11,8

5650

8,2

10076

9,4

VB

5250

% nuo
bendro
dokumentų
skaičiaus
7,6

9436

% nuo
bendro
dokumentų
skaičiaus
8,8

Filialai

SVB

Vartotojų apmokymai

SVB
VB
KF

Ekskursijos (naudojimosi
fondu, paslaugomis, įranga,
informaciniais ištekliais
apmokymai
Mokymų
Dalyvių
trukmė, val.
skaičius
406
257
182
102
224
155

Elektroninėmis paslaugomis
skirti apmokymai
Mokymų
trukmė, val.
81
98
224

Dalyvių
skaičius
243
97
145

Kompiuterinio
raštingumo
apmokymai
Val.
84
84
0

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. Vyko tik apmokymai.
Renginiai
Neatsiejama bibliotekų veiklos dalis – renginiai. Jie populiarina knygą ir biblioteką,
formuoja bibliotekos įvaizdį ir tuo pačiu visuomenės požiūrį į biblioteką, atkreipia skaitytojų
dėmesį ir suteikia jiems progą tobulėti, sužinoti kažką naujo, domėtis krašto kultūra, naujienomis,
literatūra, menu. Dažniausiai pasitaikančios renginių formos – susitikimai su rašytojais, poetais,
knygų leidėjais, spaudinių parodos, meno ir tautodailės parodos. Tematika taip pat nesikeičia – tai
rašytojų, meno, visuomenės veikėjų jubiliejai, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, rajono
literatų kūrybos populiarinimas. Paskutiniaisiais metais, bibliotekai tampant aktyviu bendruomenės
telkimo centru, čia rengiami spektakliai, koncertai, rodomi filmai, vyksta vaizdo transliacijos. 2018uosius Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais,
Sąjūdžio metais, Vydūno metais, Adolfo Ramanausko-Vanago metais, Tėvo Stanislovo metais,
Simono Daukanto metais, todėl Širvintų Igno Šeiniaus viešoji biblioteka dalį renginių skyrė jiems.
Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti Širvintų kraštui
nusipelniusius žmones, visuomenės iniciatyva Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono
savivaldybė organizavo Šimtmečio širvintiškių rinkimus. Rinkimai vyko Širvintų viešojoje
bibliotekoje bei filialuose.
Igno Šeiniaus viešoji biblioteka 2018-aisiais metais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
metais, parengė nuotraukų ir trumpų biografijų parodą „100 žymiausių Širvintų krašto šviesuolių“.
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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.
2018 m. Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriuje suorganizuotas 81 renginys
(2017 m. – 123). Renginiuose apsilankė 2271 lankytojas. Taigi, renginių ataskaitiniais metais
surengta 42 mažiau, juose sulaukta 278 lankytojais mažiau.
Rašytojų jubiliejams buvo skirtos šios spaudinių parodos: „Noriu išnykti iš savo šviesiosios
būties...“ (V. Mykolaičio-Putino 125-osioms gimimo metinėms), „Eilėraščiai kaip obuoliai:
prinoksta ir nukrenta...“ (Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms), „Algimantas Mikuta – poetas,
kuris leido sau gyventi be laikrodžio“ (poeto 75-mečiui), „Populiariausiam XX a. vokiečių rašytojui
Erikui Marijai Remarkui – 120“, „Liko tik pienės pūkas sunkiai alsuojančioj žemėj...“ (Janinos
Degutytės 90-mečiui), „Mirties nėra, yra tiktai Gyvenimas“ (Vidmantės Jasukaitytės 70-osioms
gimimo metinėms), „Kraštiečiui istorikui, knygų redaktoriui Juozui Lebionkai – 100“, „Rašytojui ir
dailininkui Leonardui Gutauskui – 80“, „Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji...“ (Vinco Kudirkos
160-osioms gimimo metinėms), „Dėl Lietuvos akis esu išverkęs...“ (Adomo Mickevičiaus 220osioms gimimo metinėms) ir kt.
Valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms skirtos parodos: „Sausio 13-oji: skausmas ir
viltis“, „Vasario 16-oji – mūsų aušra, laisvės troškimas ir už Lietuvą pralietas kraujas“, „Laisvė ir
nepriklausomybė – niekuo nepakeičiamos vertybės“ (Kovo 11-ajai), „Knygomis gynę Tėvynę“
(Knygnešio dienai), „Sveikata, jaunumas, grožė pagal Vydūną“ (Vydūno metams), „2018-ieji –
Europos kultūros paveldo metai“ (Europos dienai), „Sibire, tremtinių žeme... (Gedulo ir Vilties
dienai), „Karalius Mindaugas – asmenybė, pranokusi savo epochą“ (Valstybės dienai), „Baltijos
kelias – kelias į laisvę“, „Didžiausias meilės suvokimas - tarnystė“ (Algirdo Mykolo Dobrovolskio
100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams), „Atkūrimo šimtmetį mininti Lietuvos
kariuomenė“ (Kariuomenės dienai) ir kt.
2018 m. Lietuva šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka tai
progai buvo parengusi nuotraukų ir trumpų biografijų parodą „100 žymiausių Širvintų krašto
šviesuolių“. Ši paroda pasitarnavo ir akcijai „Šimtmečio širvintiškių rinkimai“. Joje pateikta
informacija apie kraštiečius nulėmė ne vieno širvintiškio apsisprendimą balsuojant rinkimuose.
Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti Širvintų kraštui
nusipelniusius žmones, visuomenės iniciatyva Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono
savivaldybė organizavo Šimtmečio širvintiškių rinkimus. Rinkimai vyko dviem etapais. Pirmajame
etape bibliotekos svetainėje www.sirvintuvb.lt Širvintų rajono gyventojai aktyviai siūlė kandidatus.
Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš
viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 155 asmenys.
Antrajame rinkimų etape Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko tiesioginis balsavimas.
Viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir
paskelbė visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką. Išrinktieji Šimtmečio širvintiškiai
buvo pagerbti iškilmingos ceremonijos, vykusios Širvintų miesto centre, metu. Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui Viešosios bibliotekos kolektyvas taip pat paskyrė Mariaus Jovaišos fotografijų
parodą „Neregėta Lietuva“. Viešosios bibliotekos meno parodų erdvėje buvo eksponuota
tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda.
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo eksponuojama tautiškumu alsuojanti etnokultūros
puoselėtojos, tautodailininkės Matildos Teresės Jucienės pintų juostų paroda.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu tautodailininkė surengė edukacinį užsiėmimą, kurio
metu pasakojo apie įvairias juostų pynimo technikas, spalvų derinimą. Edukacijos dalyviai
išmėgino ne vieną pynimo būdą.
Foto meno gerbėjus pradžiugino kraštiečio Simo Glumbako pirmoji autorinė fotografijų
paroda „Mes gyvi“. Fotografijose autorius atskleidė savitą požiūrį į mus supančią aplinką, parodė
tai, kas artima mums visiems ir kiekvienam atskirai.
Daug lankytojų pagyrų pelnė kolegės, Viešosios bibliotekos Lapelių filialo darbuotojos
Janės Valės Stravinskienės tapybos darbų paroda.
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Kai kurie Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos renginiai yra tapę tradiciniais. Vienas iš jų –
Tarptautinis poezijos pavasaris. 2018 m. Poezijos pavasario skaitymai prasidėjo Čiobiškyje, kur
vyko išradinga literatūrine programa „Vakaras P“. Renginio dalyviai turėjo galimybę pamatyti
įspūdingą dviejų jaunų menininkų – Artūro Dubakos ir Balio Ivanausko pasirodymą pagal savo
patirtas istorijas ir poeto Gintaro Grajausko kūrybą. Žygiuodami per Lietuvą šie du menininkai nešė
žinią apie didžiausią Tarptautinį literatūrinį renginį – 54-ąjį „Poezijos pavasarį 2018“. Jaunieji
aktoriai ėmėsi įgyvendinti ypatingą metų festivalio akcentą – Lietuvos šimtmečiui skirtą poetinį
žygį per Lietuvą.
Vėliau Poezijos pavasario paukštė nutūpė Musninkuose ir Kernavėje. Čia svečiavosi
literatūrologė Neringa Butnoriūtė, poetė Jurgita Jasponytė, poetas, kritikas Vainius Bakas, poetas
Justinas Kubilius. Kernavėje prie Poezijos pavasario skaitymų prisijungė aktoriai Balys Ivanauskas
ir Artūras Dubaka.
Tapo tradicija pažymėti Lietuvių kalbos dienas. 2018 m. tai progai buvo skirtas poezijos ir
muzikos vakaras „Gimtojo žodžio skambesys“.
Dainas pagal H. Radausko, H. Nagio eiles atliko Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus
gimnazijos dainuojamosios poezijos ansamblis.
Renginyje savo kūryba dalijosi Širvintų jaunimas. Esė „Ar dar ne per vėlu?“, pagal žinomo
pop muzikos atlikėjo Justino Bieberio dainą, skaitė Mantautas Bilotas. Jausmingu trioletu „Širdies
vyšnia“, eilėraščiu „Vaikystės griuvėsiai“ ir sonetais pasidalijo Dovilė Lapinskaitė. Savo kurtais
eilėraščiais apie jausmus „Lyg tuštuma“, „Neegzistuoju“, „Tu išmokei mane“, „Skirtingi“ skaitė
Norvilė Iljeitytė. Roko Štikano eilėraščiai „Lapo kelionė“, „Rudeninės dulkės“ nepaliko nei vieno
klausytojo abejingo. Gilių jausmų persmelktas savo kūrybos eiles „Jausmai gyvenimui“, „Neištarsiu
sudie“, „Klausykis, ką kužda širdis“ klausytojams dovanojo Ugnė Trumpickaitė.
Sausio 13 d. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Laisvės gynėjais.
Gyvais liudijimais apie Sausio 13-osios įvykius dalijosi tą naktį prie Aukščiausiosios Tarybos
budėję Arvydas Janavičius, Alfonsas Gudašis, Antanas Kanapienis, Eugenijus Žitlinskas. Buvo
rodomas dokumentinis filmas ,,Lietuvos kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 m.“.
Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi Misija Sibiras’17 ekspedicijos dalyvis
Laimis Kasparavičius. Kultūros centro konferencijų salėje buvo rodomas filmas „Misija
Sibiras‘17“.
Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitės metu Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje
buvo pristatyta atsiminimų knyga – „Justinas Marcinkevičius: kokį jį prisimename“. Renginyje
dalyvavo literatūros kritikas, knygos sudarytojas Valentinas Sventickas ir aktorė Dalia Jankauskaitė.
Jie asmeniškai pažinojo poetą. Renginio svečius pristatė ilgametė mokytoja, Igno Šeiniaus premijos
laureatė Danutė Miliukienė.
„Su peteliške ant lūpų“ – taip vadinosi literatūros ir dainos vakaras pagal dviejų iškilių
lietuvių kūrėjų, sielos brolių, draugų R. Granausko ir J. Strielkūno tekstus. Programą atliko aktorė
Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų atlikėjas Andrius Kulikauskas ir birbynininkas, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos docentas Kastytis Mikiška. Programos autorė aktorė D. Jankauskaitė
kūrėjų tekstus taip atidžiai, rūpestingai sudėliojo ir supynė į vientisą, nuoseklų pasakojimą, kad ir
neblogai žinančiam šių žodžio meistrų kūrybą buvo sunku atsekti, kur baigiasi proza ir kur prabyla
eilėraštis.
Literatūros ir muzikos vakaras „Su peteliške ant lūpų“ taip pat vyko Lietuvos nacionalinės
bibliotekų savaitės metu.
Lankytojus sužavėjo ir nustebino Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vykęs edukacinis
renginys „Opera ir knyga“. Jo metu buvo pristatyta pagal A. Puškino kūrinio siužetą sukurta P.
Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“, vyko pokalbis apie knygos ir operos duetą.
Renginio viešnios, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojos: edukacijos
vadybininkė Ieva Budriūnaitė ir redaktorė Eglė Ulienė, įdomiai pasakojo apie P. Čaikovskio operos
„Eugenijus Oneginas“ atsiradimą. Operą parašyti kompozitorių paskatino žymaus poeto A. Puškino
to paties pavadinimo romanas. Nors jos premjera įvyko 1879 metais Maskvoje, tačiau šios operos
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populiarumas nesumažėjo – ji 2012 metais Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje
pastatyta jau aštuntą kartą.
Gražus ir šiltas renginys buvo trijų Laimos Petronienės poezijos knygų sutiktuvės bei vilnos
vėlimo meistrės Oksanos Graužinienės darbų parodos „Šiltos eilės“ pristatymas. Meniškų vilnos
darbų kolekciją O. Graužinienė sukūrė įkvėpta L. Petronienės poezijos. Oksana yra ir poetės knygų
viršelių dizainerė.
Literatas Juozas Žitkauskas pristatė M. K. Sarbievijaus kūrybą. Vakaro metu skambėjo M.
K. Sarbievijaus odės, eilėraščiai, panegirikos bei ištraukos iš neseniai lietuvių kalba išleisto
pamokslo „Maršalo lazda parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“. Programą
pagyvino aktoriaus ir bardo Giedriaus Arbačiausko atliekamos autorinės dainos bei teatrališki M. K.
Sarbievijaus kūrybos skaitymai. Violončelininkė Agnė Arbačiauskienė salės erdvę užpildė
klasikinės muzikos garsais.
Vakaro metu skambėjo mintys, kurios aktualios ir šiandien. Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kūryba ir darbai išliko amžiams. Anot poeto „Tik darbais žmogus atminty išlieka,
amžius gyvena“.
Bendradarbiaujant su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Igno Šeiniaus viešojoje
bibliotekoje surengti ekonominio raštingumo mokymai suaugusiesiems. Vyko penki užsiėmimai
šiomis temomis: „Kas yra ekonominis raštingumas? Kodėl jis yra svarbus?“, „Perteklinis vartojimas
ir aplinkos apsauga“, „Taupymas, investavimas, pensijų reforma, pensijų fondai“; „Sveikatos
ekonomika“; „Sveikatinimas“.
Daug naudingos informacijos senjorai sužinojo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos projekto „Prisijungusi Lietuva“ surengtų tiesioginių internetinių transliacijų „Senjorų
dienos internete“ metu. Per jas buvo aptariamos šios temos: „E-sveikata“; „Laisvalaikio informacija
internete“; „E-pirkimai ir e-paslaugos“; „E-saugumas“; „Bendravimas internetu“.
Švenčiant Tarptautinę vaikų knygos dieną Širvintų I. Šeiniaus viešojoje bibliotekoje viešėjo
vaikų ir paauglių rašytoja Rebeka Una (Jurga Šalaševičiūtė). Susitikime su Širvintų pradinės
mokyklos trečių klasių mokiniais, autorė kartu su savo šeimos trupe pristatė Metų knygos
rinkimuose dalyvavusią knygą „Aš esu Tomas, seklys“.
Vyko nuotaikingas renginys šeimoms.
Stalo žaidimai – viena iš paprasčiausių ir patogiausių priemonių ugdant vaikus. Jie skatina
tiek emocinį, tiek socialinį, tiek pažintinį vystymąsi ir yra puiki alternatyva judriems žaidimams,
nes tinka mažose erdvėse. Taikant stalo žaidimus, nereikia galvoti taisyklių – jos jau yra.
Žinomi mūsų krašto žmonės, stalo žaidimų kūrėjai, „Vikingų kaimo“ edukatoriai Judita ir
Mindaugas Korsakai dovanojo bibliotekos lankytojams įdomų, įsimintiną stalo žaidimų vakarą.
Vaikų literatūros skyriuje vyko „Saugesnio interneto savaitės“ renginiai. Svarbu buvo
priminti vaikams ir jaunimui saugiai naudotis internetu. Bibliotekoje vaikai žaidė interaktyvius
žaidimus, kiekvieną popietę sprendė testus „Ar tikrai internete esi saugus?“.
Vaikų literatūros skyriuje vyko viktorina „Margas lietuviškų žodžių pasaulis“ (viktoriną
vedė Ugnė Trumpickaitė), skirta Lietuvių kalbos dienoms.
Minint Pasaulinę poezijos dieną, tradiciškai Vaikų literatūros skyriuje kovo 21 d. vyko
kūrybinis užsiėmimas „Eilėraštį auginti ir išlydėti“. Šįkart susitikti su poezija, pamaloninti širdį ir
ausį, į biblioteką atvyko Širvintų pradinės mokyklos 2 b klasės mokiniai su mokytoja Rūta
Tamašauskiene.
Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai
Švęsdami Pasaulinę knygos dieną ir ją pasitikę šūkiu „Laisvė skaityti“, saulėtame kavinės
„Terasa“ vidiniame kiemelyje su Širvintų „Boružėlės“ darželio „Spindulėlių“ grupės vaikais skaitė
Evelinos Daciūtės knygą „Drambliai ėjo į svečius“.
Kaip ir kiekvienais metais paskelbti Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vaikų
literatūros skyriaus Metų skaitytojai.
Bibliotekoje buvo eksponuojama Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Kregždučių“ grupės
vaikų kūrybinių darbų paroda „Ką gano akelės“ (vyr. auklėtoja Virginija Stundytė).
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Vyko kryžiažodžių popietė, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei. Pasitikrinom savo žinias
apie biblioteką, sprendėm kryžiažodžius apie rašytojos Astridos Lindgren knygas, herojus. Bet
daugiausia emocijų buvo išlieta narpliojant kryžiažodžius apie mylimiausius augintinius – šunis.
Tris savaites Vaikų literatūros skyriuje vyko literatūrinių žinių varžytuvės. Jose sudalyvavo
40 mūsų skaitytojų, kurie yra dažni bibliotekos lankytojai. Dauguma užduočių buvo sugalvotos
remiantis reikšmingiausių lietuvių vaikų rašytojų kūrinių sąrašu „Šimtas knygų vaikams ir
Lietuvai“.
Veikė spaudinių paroda „Skaitymas sutekia ne tik džiaugsmą, bet ir sušildo širdį“.
Vasarą biblioteka dalyvavo birželio 1-osios šventėje, kuri buvo skirta Vaikų gynimo dienai.
Renginys vyko miesto aikštėje. Kūrybinių užsiėmimų metu su vaikais bibliotekos darbuotojos kūrė
knygų skirtukus, žaidė stalo žaidimus, vartė žaislines knygeles ir klausėsi garsinių knygelių sekamų
istorijų.
Nuo birželio 1 d. organizuotos „Skaitymo iššūkio“ nuotaikingos varžytuvės visoje Lietuvoje
kvietė gyventojus įveikti 5 su knygų skaitymu susijusias užduotis.
Širvintų rajone skaitymo iššūkį priėmė 41 skaitytojas.
2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d. Širvintų I. Šeiniaus viešojoje bibliotekoje buvo
vykdoma vaikų vasaros skaitymo programa „Gaudyk akimirką, skatinančią skaityti“.
Vasaros metu kiekvieną savaitę vyko įvairūs užsiėmimai: kūrybinės dirbtuvėlės „Aitvarų
diena“, lankstymas (origami), akmenėlių piešimas ir kt., garsiniai skaitymai, kūrybiniai skaitymai,
kurių metu, perskaičius knygą buvo kuriami herojai. Buvo skaitomos Metų knygų rinkimuose
dalyvavusios knygos; autorių, kurie lankėsi bibliotekoje kūryba ir kitos vaikams patikusios
knygutės.
Vyko kūrybiniai užsiėmimai vaikams. Kartais kūrybinės valandėlės vyksta spontaniškai: kai
vaikai nori ką nors veikti, jie arba darbuotojai pateikia idėjas. Dalyvauja tie vaikai, kurie tuo metu
būna bibliotekoje. Svarbu, kad vaikai žino, kad visada atėję į biblioteką galės ką nors įdomaus ir
naudingo nuveikti. Šie renginiai paįvairino vaikų laisvalaikį, lavino kūrybą, meninius sugebėjimus.
Vaikai buvo paskatinti dovanėlėmis.
Paminėtas garsaus prancūzų pasakininko Šarlio Pero 390-asis jubiliejus. Su mažosiomis
skaitytojomis Goda, Gabriele, Gerda ir Emilija buvo skaitoma pasaka „Raudonkepuraitė“ kuriama
bei maketuojama pagrindinės herojės foto sienelė. Edukacijoje Šarlio Pero „Batuotas katinas“ buvo
piešiama kartu su Gabija, Ūla, Liepa ir Vilte.
Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje lankėsi Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšeliodarželio „Drugelių“ grupės ugdytiniai (auklėtoja Nerija Četrauskaitė). Vyko rytmetys „Pasaką į ausį
pakuždėsiu“. Vaikai klausėsi eiliuotos Vytės Nemunėlio pasakos „Meškiukas Rudnosiukas“. Ši
pasaka yra išrinkta į sąrašą „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“. Toliau sekė kūrybinės dirbtuvėlės,
kurių metu vaikai pasidarė po meškiuką Rudnosiuką.
Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos fojė buvo eksponuota Širvintų lopšelio-darželio
„Boružėlė“ organizuoto respublikinio ikimokyklinių švietimo įstaigų kūrybinio projekto „Rodos,
jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir gerumas“ pirmo etapo dalyvių piešinių
paroda „Į žemę atkeliauja dėdė ruduo“. Buvo eksponuoti 462 piešiniai. Biblioteka buvo šio projekto
partnerė.
Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Žymiajam
prancūzų pasakininkui Šarliui Pero – 390“, „Kelionė nuo žemės gelmių iki mėnulio“ (Ž. Vernui –
190), „Poeto vaikystė ražienose verkė“ (poetui Kostui Kubilinskui – 95), „Rašau apie saulę, kurios
nemačiau“ (poetei Janinai Degutytein – 95), „Žodžių magija poetės Violetos Palčinskaitės
eilėraščiuose“, „Eilėraščiai kaip kalendoriaus lapeliai“ (rašytojui ir dailininkui Leonardui Gutauskui
– 80) ir kt.
Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos, organizuoti
renginiai : edukacinis užsiėmimas „Istorijos pinklės“ (Valstybės atkūrimo dienai); piešinių paroda
„Lietuva šalia tavęs“, viktorina Gimtosios kalbos dienai, kūrybinės dirbtuvėlės „Pilies kūrimas“,
viktorina „Margas lietuviškų žodžių pasaulis“, popietė Knygnešio dienai, kūrybinės dirbtuvėlės
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„Velykų pranašai“, spaudinių paroda ir darbelių paroda „Pavasaris išpynė Velykų šviesų taką“,
Mamos dienai akvarelės miniatiūrų paroda „Kol tave dar juntu, kol girdžiu, kol matau“ ir kt.
Projektinė veikla
2018-aisiais metais buvo parengti 7 projektai į Lietuvos kultūros tarybą.
Viešojoje bibliotekoje gavo finansavimą ir buvo vykdomi 2 projektai.
Finansuoti 2 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo. Viešojoje
bibliotekoje:
 „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir atrasti save“ – skirta 2600
Eur.
 „Edukacinės kūrybinės dirbtuvės „Nuo rašto iki knygos vaikams Širvintų rajono
bibliotekose“ – skirta 2300 Eur.
Europos Komisija finansavo projektą: „Europos dienos šventė“, skirta 1000 Eur.
Projektas „Europos dienos šventė“
Projektą finansavo Europos Taryba. Jau penktus metus iš eilės Viešoji biblioteka organizavo
Europos dienos šventę. Šventiniai renginiai vyko dvi dienas. 2018 metai buvo paskelbti Europos
kultūros paveldo metais, todėl dauguma šventės veiklų buvo skirtos metų temai atskleisti.
Gegužės 9-tąją Europos Sąjungos atributika papuoštoje I. Šeiniaus alėjoje įsitaisiusios
Viešosios bibliotekos darbuotojos vaišino kava, saldumynais, kvietė į šventinius renginius. Vyko
vaišinimo kava akcija.
Viešojoje bibliotekoje veikė Infokioskas, buvo rodomas „Europos kinas“. Čia šventės
dalyviai galėjo susipažinti su naujausia literatūra apie Europos Sąjungą, pažiūrėti filmukus apie
Lietuvos ir Europos Sąjungos kultūros paveldo objektus.
Gražų renginį Viešosios bibliotekos darbuotojos padovanojo lopšelio-darželio „Boružėlė“
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiams. Atvykusios pas vaikus, bibliotekininkės papasakojo
apie Europos dieną, teatralizuotai pristatė 2017 m. geriausia knyga vaikams pripažintą Evelinos
Daciūtės knygą „Laimė yra lapė“, įteikė dovanų.
Europos diena buvo paminėta ir Širvintų pradinėje mokykloje. Kultūros centro Kernavės
filialo vedėja Kristina Stankevičienė trečiųjų klasių moksleiviams surengė edukacinį užsiėmimą
„Lietuvos tautinis kostiumas“. Jo metu renginio vedėja papasakojo tautinio kostiumo atsiradimo
istoriją, apibūdino visų Lietuvos etnografinių regionų kostiumų dalis bei spalvas, o Viešosios
bibliotekos darbuotojos tautinius kostiumus pademonstravo gyvai.
Gegužės 9-tosios vakare širvintiškius su Europos Sąjungos gimtadieniu pasveikino
dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino, Kultūros centro vidiniame kiemelyje surengęs solinį
koncertą.
Gegužės 11-ąją Viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „2018-ieji – Europos kultūros
paveldo metai“. Joje pranešimus skaitė Kultūros paveldo departamento Registrų tvarkymo, viešųjų
ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas, Kernavės kultūrinio rezervato archeologijos
ir istorijos muziejaus skyriaus vedėjas Valdas Lučunas, Širvintų rajono savivaldybės Investicijų
skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios
bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jolita Andrukaitienė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros
centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė.
Po konferencijos šventės dalyviai vyko į Bronislavo Liubomiro Vošterio ūkį, kuriame
gaminami linų ir belukščių avižų produktai pripažinti tautiniu paveldu. Ten vykusio edukacinio
užsiėmimo metu ūkio šeimininkas ponas Bronislavas pasakojo apie linų sėmenų aliejų, šio aliejaus
bei kitų ekologiškų produktų naudą žmogaus organizmui, vaišino sveikais ir skaniais patiekalais iš
ūkyje užaugintų avižų, grikių, žirnių.
Baigiamuoju šventės akcentu tapo žygis į Kernavę, kur svečius pasitikęs knygų
„Laumgunda“ bei „Išnykusi Kernavė“ autorius Edmundas Jankūnas pasakojo legendas apie
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Kernavę, tikrai ne kiekvienam Kultūrinio rezervato lankytojui žinomais takais ir takeliais vedė į
nuostabų gamtos grožį atveriančias vietas.
Projektas „Edukacinės-kūrybinės“ dirbtuvės „Nuo rašto iki knygos“ vaikams Širvintų
rajono bibliotekose
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Šio projekto tikslas: išlaisvinti kūrybines galias, pažinti knygos gimimo ir vystymosi
procesus, išbandant ir vystant savo gabumus kūrybinėse edukacijose.
Projekto veiklos suteikė galimybę Širvintų rajono bibliotekų lankytojams susipažinti su rašto,
knygos istorija, pažinti knygos gimimo ir vystymosi procesus, išbandant veiklas praktiškai. Kartu tai
paskatinimas kūrybingus asmenis toliau domėtis ir užsiimti kūrybine veikla.
Projekto metu vyko edukacinės valandėlės „Rašto atsiradimo istorija“: Bartkuškio
daugiafunkcio centro-mokyklos pradinių klasių mokiniams ir Alionių skyriaus pradinukams.
Edukaciją vedė „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.
Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje organizuotos edukacinės-kūrybinės knygų
kūrimo dirbtuvės „Tu gali sukurti knygą“, kurias vedė dailininkė, knygų iliustratorė Sigutė
Chlebinskaitė. Jos metu buvo sukurtos judančių paveikslėlių knygos.
Edukacinės valandėlės „Spalvoti vardai“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje
ir Gelvonų gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė Sigutė Ach.
Edukacinės valandėlės „Knygos kelias“ vyko Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir
Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje pradinių klasių mokiniams. Jas vedė dailininkė edukatorė
Sigutė Ach.
Edukacinės piešimo ant vandens dirbtuvės vyko Kernavės ir Musninkų darželio bei pradinių
klasių mokiniams. Jas vedė VšĮ „Vyta“ edukatorė.
Viešojoje bibliotekoje ir „Atžalyno“ progimnazijoje vyko susitikimai su rašytoju Vytautu
Račicku.
Širvintų vaikų dienos centro lankytojams buvo organizuota išvyka į Vilnių, į LNB kūrybines
dirbtuves, kur vyko edukacinė knygos ženklo sukūrimo mokyklėlė. Kartu vyko ekskursija po
Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams vaikams leido susipažinti su knygos ir
rašto atsiradimo istorija, iliustravimo galimybėmis, su kuriomis supažindino profesionalūs atlikėjai.
Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose
renginiuose.
Bendradarbiaujant su mokyklomis užmegzti ryšiai įgalina tęstinumo veiklos galimybes.
Projekto veiklos leido jose dalyvaujantiems bibliotekos lankytojams, padidinti susidomėjimą
knyga bei literatūra.
Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, ugdyti bibliotekos lankytojų bendravimo ir
naujo turinio kūrimo įgūdžius - tai pavyko įgyvendinti projekto metu.
Projektas „Atverkime vartus galimybei bendrauti, pažinti literatūrą ir atrasti save“
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Projekto tikslas: atsižvelgiant į didėjantį abejingumą knygai, kaip į socialinę problemą,
aktyvinti Širvintų rajono gyventojų skaitymo didinimą, suteikiant jiems galimybes pažinti literatūrą,
ugdant skatinimo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusius įgūdžius, siekiant bibliotekos ir
bendruomenių bendradarbiavimu atverti galimybes pažinti literatūrą ir formuoti ilgalaikius
skaitymo įgūdžius.
Projekto metu siekta atrasti naujas ir patrauklias skaitymo skatinimo formas, organizuoti
skaitymo skatinimo renginius, surengiant literatūrines-muzikines popietes, suteikiant galimybę
susipažinti su literatūra kultūros edukacijos priemonėmis bei tenkinant atokesnių kaimų gyventojų
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kultūrinius poreikius ir bendradarbiauti su kaimo bendruomeninėmis, mokyklų organizacijomis,
organizuojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, keliant skaitymo prestižą ir aktualumą.
Projekto metu vyko muzikinės-literatūrinės popietės Širvintų, Anciūnų, Gelvonų
bibliotekose. „Su peteliške ant lūpų“ – taip vadinosi literatūros ir dainos vakaras Širvintų Igno
Šeiniaus viešojoje bibliotekoje pagal dviejų iškilių lietuvių kūrėjų, sielos brolių, draugų R.
Granausko ir J. Strielkūno tekstus. Programą atliko aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų
atlikėjas Andrius Kulikauskas ir birbynininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas
Kastytis Mikiška.
Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lėmė
dievai poetu man tapti“, pagal Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybą.
Literatas Juozas Žitkauskas pristatė M. K. Sarbievijaus kūrybą. Vakaro metu skambėjo M.
K. Sarbievijaus odės, eilėraščiai, panegirikos bei ištraukos iš neseniai lietuvių kalba išleisto
pamokslo „Maršalo lazda parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“. Programą
pagyvino aktoriaus ir bardo Giedriaus Arbačiausko atliekamos autorinės dainos bei teatrališki M. K.
Sarbievijaus kūrybos skaitymai. Violončelininkė Agnė Arbačiauskienė salės erdvę užpildė
klasikinės muzikos garsais.
Gelvonų bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos šventė „Gėlė pasakė vėjui“, skirta poeto
Henriko Radausko kūrybai. Poeto kūrybą skaitė aktorė Dalia Jankauskaitė, o į muzikos garsų
pasaulį nukėlė Vytautas Labutis, džiazo muzikantas.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale vyko
literatūrinis muzikinis vakaras „Man užteko ilgesio…“, kuris buvo dedikuotas prozininkui Mariui
Katiliškiui, jo gyvenimui ir kūrybai. Programa „Man užteko ilgesio…“ sudaryta pagal Mariaus
Katiliškio, Liūnės Sutemos bei Henriko Nagio kūrybą. Programoje skambėjo kompozitoriaus
Andriaus Kulikausko dainos pagal lietuvių poetų eilių tekstus. M. Katiliškio ir jo amžininkų
prisiminimų puslapius sklaidė aktorė Dalia Jankauskaitė, ilgesingomis melodijomis pritarė atlikėjas
Andrius Kulikauskas ir birbynininkas Kastytis Mikiška.
Viešojoje bibliotekoje lankėsi Marius Čepulis – gamtos fotografas, ornitologas. Fotografas
pelnė ne vieną prizą Lietuvos gamtos fotografų konkurse „Auksinis žaltys“. 2017 m. išleido pirmąją
savo knygą „Metai. Gamtos fotografo dienoraštis“, susitikimo metu pristatė antrąją – „Visa tiesa
apie gyvūnus“.
Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a klasės ir „Atžalyno“ progimnazijos 5 – 6
klasių moksleiviai.
Edukacinės popietės „Rašto atsiradimo istorija“ vyko Čiobiškio ir Barskūnų mokyklų
mokiniams, Edukacijas vedė VšĮ „Vikingų kaimas“ edukatorė Judita Korsakienė.
Organizuota bibliotekos filialų darbuotojų išvyka į Vilniaus universiteto ir Lietuvos
nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su lietuvių rašytojų
kūryba, su kuria supažindino profesionalūs atlikėjai.
Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose
renginiuose.
Projekto veiklos leido jose dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekų skaldytojus ir lankytojus,
padidino susidomėjimą knyga bei literatūra.
Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialų veikla
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo tiesioginės transliacijas,
kuriose dalyvavo visų filialų lankytojai. Gyventojai galėjo sužinoti daug naudingos informacijos
transliacijų „Era po tiesos“, „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą“, „Darnūs namai
keliauja po Lietuvą!“, „Parama smulkiam ūkiui“, „Projektas „Prisijungusi Lietuva“ ir biblioteka“
metu.
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Alekniškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai,
viktorinos, dokumentų parodos.
Alionių filiale vykę renginiai buvo skirti svarbiausioms ir didžiausioms šventėms paminėti.
Tai buvo garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, popietės.
Vyko popietės – viktorinos: „Žodžiai apie knygą“, „Stebuklingoji Velykaičių magija“,
„Atraskime Lietuvą kartu“, „Kalėdų naktis – ramybės naktis“.
Buvo surengtos parodos – „Vasarą palydint“, „Per slenkstį žengia rugsėjis“.
Anciūnų filiale vyko spaudinių parodos: „Šilas – mano įkvėpėjas“, „Pranas Mašiotas“ –
vaikų literatūros tėvas“, skirta vaikų rašytojui Anzelmo Matučio (Matulevičiui) 95-osioms gimimo
metinėms „Prano Treinio žiedai ir poezija“, skirta rašytojo Prano Treinio 90-osioms gimimo
metinėms, „Pūkuotuko pasaulis - mažiems ir dideliems“, skirta Aleno Aleksandro Milno - 136
metinėms paminėti. Vyko žaislų paroda „Mano vaikystės žaislai“.
Biblioteka dalyvavo Zibalų seniūnijos dienose „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“
buvo paruošta literatūrinė paroda „Tremties keliais“. Tai pat tremtinės Aldonos Riaubaitės-Jočienės
rankdarbių paroda „Iš Sibiro į tėviškę sugrįžus“.
Vyko teatralizuota šventė „Antaninės Anciūnuose – 2018“. Šventės metu buvo atidaryta
Anciūnų kluono etnografinė ekspozicija.
Organizuota teatralizuota šventė vaikams „Pūkuotuko pasaulis“. Šventės metu surengta
literatūrinė paroda „Pūkuotuko pasaulis mažiems ir dideliems“, skirta Aleno Aleksandro Milno 136osioms metinėms paminėti.
Organizuota teatralizuota Kalėdinė pasaka visai šeimai „Trys paršiukai“. Renginio metu
buvo surengta literatūrinė paroda „Gražiausios pasakos“.
Bagaslaviškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai,
viktorinos, dokumentų parodos. Buvo eksponuojamos parodos: „Atmintis sužvarbusiai nakčiai“,
„Poetei Janinai Degutytei – 90“, „Literatūros istorikui ir kritikui Vincui Mykolaičiui-Putinui –
125“, „Rašytojui, poetui, publicistui Juozui Erlickui – 65“, „Kelionė pragaro ratais“, skirta Gedulo
ir vilties dienai paminėti, „Aš niekados vienos tėvynės nemylėjau“, skirta A. Mickevičiaus 220osioms gimimo metinėms.
Vyko fotografijų paroda „Sustabdytos bibliotekos gyvenimo akimirkos“; popietė moterims,
skirta Tarptautinei moters dienai; garsiniai skaitymai „Pokalbis su rudeniu“, Juozo Erlicko kūrybos
garsiniai skaitymai suaugusiems, akcija – „Uždek žvakutę ant užmiršto kapo“.
Bagaslaviškio filiale vyko renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui
„Sveikinam Lietuvą“, fotografijų paroda „Puošia kiemą – puošia Lietuvą“, popietės vaikams „Kaip
išgydyti knygeles“, „Kalėdinės dirbtuvės“, „Išridensiu velykaitį“, skaitymo popietė „Medžio ir
knygos draugijoje“.
Čiobiškio filiale vyko garsiniai skaitymai: buvo skaitomos knygos Vytauto V. Landsbergio
„Skruzdėlytė Birutė“, V. Haufo “Nykštukas nosis“.
Buvo surengtos piešinių parodos „Piešiu iš perskaitytos knygos“, „Spalvotas lietus“, „Aš ir
mano šeima“, „Mano gražiausia gėlė“, „Po sniego kailinėliais“, eksponuojama Širvintų Lauryno
Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos mokinių popieriaus aplikacijos kūrybinių darbų paroda „Gamta –
kūrybinio įkvėpimo šaltinis“.
Bibliotekoje galima buvo pasigrožėti Česlavos Žukauskienės ir Marijos Džičkovskajos
kryželiu siuvinėtų paveikslų.
2018 metai buvo paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metais, todėl Čiobiškio
bibliotekoje veikė piešinių paroda „Lietuvai“, surengta spaudinių paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos
valstybės atkūrimo diena“.
Filialas dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje.

16
Čiobiškyje vyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2018“ išradingoji
literatūrinė programa „Vakaras P“. Susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti įspūdingą dviejų jaunų
menininkų – Artūro Dubakos ir Balio Ivanausko pasirodymą pagal savo patirtas istorijas ir poeto
Gintaro Grajausko kūrybą.
Čiobiškyje organizuota popietė „Rašto atsiradimo istorija“, kuri vyko pagal projektą
„Atverkime vartus galimybei bendrauti pažinti literatūrą ir atrasti save“.
Družų filiale vyko daug parodų, iš jų parodos, skirtos Vinco Mykolaičio-Putino 125-osioms
gimimo metinėms, Laisvės gynėjų dienai‚ Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms,
Lietuvos Valstybės 100-mečiui, vyko Kalėdinių karpinių paroda. Organizuotos popietės, garsiniai
skaitymai vaikams, poezijos vakarai, Vaikų gynimo šventė. Vyko Velykinės, Kalėdinės dirbtuvės,
atvirukų kūrimo ir kitos dirbtuvės.
Gelvonų filiale vyko parodos: „Juodoj nakty pražydo gėlės“, „Jo laikas beribis“, skirta
Sigito Gedos 75–osioms gimimo metinėms, „Lietuva – istorijos vingiuose, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, paroda „Juokas pro ašaras“ – Juozui Erlickui-65, „Jie nebijojo sakyti
tiesą ir nešti šviesą, kad Lietuvoje nebūtų tamsu“ – popietė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti, „Jau ir Jurgis“, skirta Jurginėms, „Jie tikėjo“! Antrojo pasaulinio karo aukų
atminimo dienai paminėti, „Okupacijos ir genocido dienai paminėti“.
Vyko Poezijos ir džiazo valanda „Gėlė pasakė vėjui“ pagal H. Radausko poeziją, kurią
atliko aktorė Dalia Jankauskaitė ir džiazo muzikantas Vytautas Labutis. Ji vyko pagal projektą
„Atverkime vartus galimybei bendrauti pažinti literatūrą ir atrasti save“.
Vyko garsiniai skaitymai vaikams „Kas žmogiuko širdyje“, skirta Anzelmo Matučio 95osioms gimimo metinėms, „Pasibelsk į knygos širdį“, „Su žilvyčio dūdele“, skirta Kosto Kubilinsko
– 90 osioms gimimo metinėms, „Šiaurės salos“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitei paminėti.
Organizuoti edukaciniai užsiėmimai „Rudens lapo žaismas“, „Parašykime kalėdinį
sveikinimą bibliotekai“.
Jauniūnų filiale filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, skirtos svarbiausioms
šventėms paminėti: Laisvės gynėjų dienai paminėti ,,Sausio l3-osios laužais pakrikštyti visi“,
Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti „Lietuva –šalis, kurioje
gimiau“, Nepriklausomybės atkūrimo dienai – „Kovo11-oji – žinutė pasauliui“, Europos dienai –
„Europa – visų namai“. Gedulo ir vilties dienai – „Kelionė į nežinią“, paroda skirta Valstybės dienai
paminėti „Atrask Lietuvą“, „Susikibus rankomis – Baltijos kelyje“. Vyko parodos, skirtos
rašytojams bei kūrėjams: A. Vienuoliui ir jo kūrybai, V. Krėvės-Mickevičiaus-135 metinėms
paminėti, aktorei ir rašytojai D. Kazragytei skirta paroda „Kai pradeda žydėti pienės, o vėliau
alyvos“, Žemės dienai – „Pavasario saulei prašvitus“, Tarptautinei vaikų knygos dienai „Iš knygos į
televizijos ekraną“, „Mano mėgstamiausia knyga“, vaikų piešinių paroda „Įstabus pasaulis“,
skaitomiausių knygelių – „Vasara su knyga“, „Jei skaitysiu gudresnis būsiu“, „Svajonių ir fantazijų
šaly“.
Vyko susitikimai-skaitymai prie arbatos puodelio.
Didelio mažųjų bibliotekos lankytojų aktyvumo sulaukė piešinių paroda, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti „Piešiu Lietuvą“.
Organizuotos margučių marginimo popietėse „Mirgu – margu taip, kad gražūs būtų“,
nykštukų dirbtuvės, kuriose buvo kuriami atvirukai. žiemos šventėms.
Vyko garsiniai skaitymai vaikams: buvo skaitoma J. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“
knygelė, lietuvių liaudies pasakos „Seku seku pasaką“.
Kernavės filiale vyko Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos darbų paroda skirta Lietuvos
Valstybės atkūrimo 100-čiui. Lankytojai taip pat grožėjosi Ilonos Daujotaitės-Janulienės vieno
paveikslo „Mandala“ paroda.
2018-ieji metai buvo paskelbti ir Tėvo Stanislovo metais. Tai progai bibliotekoje veikė
knygų ir spaudinių paroda.
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Vyko akcija skirta laisvės gynėjams pagerbti.
Organizuotos vaikų piešinių parodos „Pavasario varpeliai“, „Tau Mamyte“.
Vyko Kernavės miestelio istoriko ir rašytojo Edmundo Jankūno kalėdinių ir naujametinių
atvirukų kolekcijos paroda.
Eksponuota Kernavės gyventojų surinktų dėlionių paroda.
Organizuotas Kernavės bibliotekos ir vaikų darželio bendras renginys: „Paukščių
giesmininkų sutikimo šventė“.
Vyko edukacinė piešimo ant vandens popietė, organizuota pagal Širvintų rajono Igno
Šeiniaus viešosios bibliotekos projektą „Edukacinės-kūrybinės dirbtuvės vaikams Širvintų rajono
bibliotekose“. Buvo eksponuojama šių darbelių paroda.
Kiauklių filiale eksponuotos parodos: „Tauta prasideda nuo žodžio LIETUVA“, „Lietuva, tu
mano saulė rytojaus dienos“, „Graži tu, mano brangi tėvyne“, „Mūsų seniūnijos dvarai“, „Skaudūs
lietuvių tremties keliai“, „Lietuvos vardas knygose“ , „Iš laukų ir sodų kraitės“, „Rankdarbiai iš
močiutės kraičio skrynios“, „Knygelės smalsučiams“, „Jie nešė gimtą žodį“, „Svečiuose lietuviškos
pasakos“, „Atostogauk su knyga“.
Vyko rašytojų, poetų: L. Matuzevičiaus, V. Mykolaičio – Putino, P. Gaulės, A. Čigriejaus,
A. Bieliausko, V. Jasukaitytės, Vydūno, S. Daukanto kūrybos skaitymai, knygų pristatymai,
popietės: „Nupinkime vainiką Lietuvai iš gerumo, meilės ir išminties žodžių“, „Lietuvos istorijos
puslapiai“, „Pavasaris ir poezija – atgaiva sielai“, „Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą“,
„Prisiminkime Tėvą Stanislovą“, „Poezijos posmais sutvisko ruduo“, „Uždekime širdyje gerumo
žvakelę“, „Teskamba lietuviškas žodis“, „Daug skaitysi – daug žinosi“, „Įmink mįslę “, „Kas
išbarstė abėcėlę“, „Skaityk ir žaisk bibliotekoje“, „Kai šerkšnas puošia langus“, edukacinės popietės
„IT keičia mūsų gyvenimą“, „Būk saugus internete“, „E. paslaugos –patogesniam gyvenimui“,
„Biblioteka – knygų namai“, „Būk saugus internete“; akcijos „Paremkime biblioteką 2% pajamų
mokesčio“, „Susitikime bibliotekoje“, „Pakviesk draugą į biblioteką“). „Knygų Kalėdos:
branginkime, skaitykime, dovanokime“; diskusija „Kuo man svarbi biblioteka kaime“.
Organizuotos piešinių ir darbelių parodos „Mūsų Lietuva“, „Vasaros džiaugsmai“,
„Rudenėlio dovanos“, „Balta balta žiema“, viktorina „Aš, knyga ir Europa“, „Pažink Lietuvą“.
Lapelių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko
garsiniai skaitymai vaikams, vyko gyventojų pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas susirinko
ūkininkai, mokytojai, kiti kaimo gyventojai. Spaudinių parodomis paminėtos valstybinės šventės,
rašytojų jubiliejinės parodos: A. Camiu 105-osioms metinėms, A. Mickevičiui – 220-tosioms
metinėms, S. Gedui, A. Matučiui, M.Sluckiui, L. Gutauskui, J. Lapašinskui.
Tėvo Stanislovo metams paminėti organizuota knygų paroda „Tėvo Stanislovo gyvenimo
metai“.
Organizuotos parodos Lietuvos valstybės 100-sioms metinėms paminėti „Nepriklausoma
valstybė – didelis tautos turtas“, „Prasmingi mūsų himno žodžiai“, „Lietuvos vėliavos kelias“,
„Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis“, „Kovotojas už Nepriklausomybę
A. Ramanauskas – Vanagas“.
Buvo organizuota knygų paroda „Pasaulinė knygos diena“.
Jauniesiems skaitytojams buvo organizuotos parodos: „Pasaulis atsiveriantis per knygą“,
„Knygose gyvenančios istorijos“, „Spalvotos dainelės gimtinei“, „Ne tik krepšys laiškams“, „Kaip
pasverti karalaitę“, „Knyga – prasminga dovana“.
Organizuotos piešimo popietės „Laiškas spalvotam rudeniui“, „Piešiu vasarą“.
Popietės „Vasara su knyga“ metu skaitytojams buvo pristatyta internetinė svetainė, kurioje
galėjo skaityti knygas PDF formatu, be to prisijungus prie svetainės jie knygos turinį galėjo skaityti
ir toliau, net jei internetas būdavo nepasiekiamas. Jaunuosius skaitytojus tokia naujovė labai
sudomino.
Biblioteka priėmė Vasaros skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“. Jau antra vasara, kai Lapelių
bibliotekos skaitytojai priima vasaros skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“. Šiais metais dalyvavo ir
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suaugę skaitytojai. Tačiau, vykdant užduotį „Perskaityk knygą tavo gimimo metais parašytą“,
suaugę skaitytojai to negalėjo įvykdyti ir pasiekti finalo. Jauniesiems skaitytojams sunkiau buvo
įveikiama, knygų registracija internetu, ne visi tai sugebėjo padaryti. Tad ir į finalą nepateko.
Popietės metu skaitytojams buvo pristatyta internetinė svetainė, kurioje galėjo skaityti
knygas PDF formatu, be to prisijungus prie svetainės jie knygos turinį galėjo skaityti ir toliau, net
jei internetas būdavo nepasiekiamas. Jaunuosius skaitytojus tokia naujovė labai sudomino.
Medžiukų, Motiejūnų, Juodiškių filialuose laikinai nevykdoma veikla.
Musninkų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko
garsiniai skaitymai vaikams. Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Edukacinėskūrybinės dirbtuvės Širvintų rajono bibliotekose“. Vyko net du edukaciniai renginiai: susitikimas su
dailininke Sigute Ach, vandens tapymo ant vandens edukacija.
Eksponuotos spaudinių parodos: „Spalvota Martyno Vainilaičio poezija“, „Rieda rieda
margutis“, „Beveik suaugę“, „Vėlyvosios lyrikos romantikė – Janina Degutytė“, „Knygų herojai iš
Šiaurės“, „Kelias į laisvę“, „Sigitas Geda – savitas dabarties poetas“, „Didysis Lietuvos mąstytojas
– Juozas Erlickas“, „Žydinti pieva – tarsi gamtos stebuklas“, „Iš praeities į dabartį“.
Vyko Musninkų vaikų dienos centro nuotraukų paroda „Stabtelėjimai“.
Minint Lietuvos 100-mečio jubiliejų biblioteka suorganizavo nemažai renginių. Vyko
renginys su su bendruomene „Spindulys“ ir Musninkų A. Petrulio gimnazija, kurio metu svečiavosi
istorikas, profesorius A. Katilius, kuris pristatė knygą „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas
Alfonsas Petrulis“. Musninkų bibliotekoje veikė mokinių piešinių paroda „Koks gražus mažytis
mūsų kraštas“, spaudinių paroda, skirta Alfonso Petrulio 145-osiosms gimimo metinėms paminėti,
buvo aplankytas ir jo kapas Musninkų bažnyčios šventoriuje.
Surengta popietė suaugusiems „Prie arbatos“. Jos metu aptartos įdomiausios perskaitytos
knygos, pasidalinta įspūdžiais, sudarytas norimų perskaityti 2019 metais knygų sąrašas.
Surengtos popietės vaikams „Su gimtadieniu, Lietuva!“, „Mano Velykų margutis“,
„Lietuviško žodžio takais“.
Musninkų A. Petrulio gimnazijoje minėta tolerancijos diena, kurioje prisidėjo ir Musninkų
biblioteka. Bibliotekininkė pristatė mokiniams knygą ,,Musninkų štetlas“ ir mokykloje eksponavo
kraštotyros darbą „Žydų bendruomenė Musninkuose iki 1942 metų“.
Organizuojant renginius biblioteka bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija, Musninkų kultūros namais, seniūnija, kaimo bendruomenėmis. Amerikoje
gyvenanti JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė, rajono garbės pilietė Marija
Remienė dovanoja Musninkų bibliotekai laikraštį „Draugas“ bei knygų.
Šešuolėlių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko
garsiniai skaitymai vaikams, vyko Užgavėnių šventė, popietė, skirta Motinos dienai pažymėti.
Organizuota šventė Vaikų gynimo dienai pažymėti.
Buvo eksponuojamos parodos: „Laisvės vardas – Lietuva“, skirta Lietuvos šimtmečio
minėjimui, „Sausio 13-oji-negyjanti žaizda“, „Knygnešių keliais“. Eksponuotos parodos, skirtos
Martyno Vainilaičio 85-osioms, Kosto Kubilinsko 95-osioms, Simono Daukanto 225-osioms, 125osioms Kazio Binkio, bei 75–sioms Violetos Palčinskaitės gimimo metinėms paminėti.
Vyko tradiciniai renginiai: Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina“, literatūrinė popietė
mamoms ir močiutėms „Už viską tau dėkojam, Mama“, adventinio vakarojimo – edukacinė popietė
„Prie gerumo šviesos“.
Vaikams ir patiko, ir sulaukė didelio susidomėjimo kūrybinės dirbtuvės bibliotekoje.
Bibliotekos vartotojai priėmė „Vasaros skaitymo iššūkį“. Kiekvienas vartotojas pasirinktinai
iki rugpjūčio 31 d. įveikė visas penkias iššūkio jiems skirtas užduotis. Vasaros skaitymo iššūkio
prizais buvo apdovanoti visi dalyviai.
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Vileikiškių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos. Buvo
eksponuojamos spaudinių parodos: paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo „Lietuvai – 100“,
„Skaitau E. M. Remarką“, „Šalis ta – Lietuva vadinas“, skirta Valstybės dienai paminėti, „Rašiau
apie saulę, kurios nemačiau“, skirta J. Degutytės 90-mečiui, „Nepriklausomybės akto signataro A.
Petrulio takais“, „Tėvo Stanislovo gyvenimo kelias“, skirta Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo
metinėms paminėti, „Gėlės Tau, Mokytojau“, „Pažįstamas ir nepažįstamas Simonas Daukantas“,
skirta S. Daukanto 225-osioms metinėms paminėti.
Organizuotos piešinių parodos: „Piešiame gamtą, gyvūnus, augalus“, skirta Žemės dienai
paminėti, „Piešiu spalvotą vaikystę“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
Vyko popietės „Ried, ried margučiai“, „Mano vasara su knyga“, „Seku seku pasaką“,
„Atrask Kalėdų stebuklą“, „Ką žinai apie V. Kudirką“, V. Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms
paminėti.
Vyko garsiniai skaitymai: „Lietuva skaito“, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
paminėti, Violetos Palčinskaitės eilėraščių skaitymai.
Organizuota viktorina „Nuotykiai ir įdomybės Prano Mašioto knygose“, skirta P. Mašioto
155-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vyko Knygų Kalėdų ir dėlių sodinimo „Žiedai Europoje“ akcijos.
Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, buvo vyko renginiai, popietės, buvo
eksponuojamos spaudinių parodos.
Eksponuotos parodos „Lietuvai-100”, „Aš gyvenu ,kaip moku“, skirta J. Erlicko 65-mečiui,
„Apie Europą ir tave“, „Kiekviena meilė nori būti amžina“, skirta E. M. Remarko 120-mečiui,
„Mažutėlių tarnas“, skirta tėvo Stanislovo 100-sioms gimimo metinėms, „Konstitucija visiems“,
„Manyje tebegyvena vaikas“, skirta V. Palčinskaitės 75-osioms gimimo metinėms.
Vyko piešinių paroda „Viena šeima, viena širdis“.
Organizuotos popietės „Knygos diena – mūsų diena“, „Viso gyvenimo šventė“, skirta
mokslo ir žinių dienai, „Aš –žalias“, skirta pasaulinei žemės dienai, literatūrinis protmūšis, garsinis
pasakų skaitymas.
Į vietinę ir respublikinę spaudą viso parašyta 145 straipsniai. Ataskaitiniais metais
bibliotekos darbuotojai parašė 114 straipsnių. Ne bibliotekos darbuotojai, bet apie biblioteką parašė
31 straipsnį. Straipsniuose daugiausia rašoma apie vykusius renginius, knygų pristatymus,
susitikimus su rašytojais ir kitais žymiais žmonėmis, organizuojamas bibliotekose akcijas,
vykdomus projektus, kalbinamos ilgametės bibliotekos darbuotojos.
Straipsniai apie Viešosios bibliotekos renginius arba kvietimai į juos buvo patalpinti
interneto tinklalapiuose:
LIBIS
2004-06-29 bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema)
Pradėti rekataloguoti Viešosios bibliotekos skyriai. Nuo 2010 metų savo fondus pradėjo
rekataloguoti ir filialai. 2018 metais filialuose pradėti registruoti vartotojai LIBIS sistemoje, jiems
išduodamas vartotojo bilietas. Tęsiamas fondų rekatolagavimas. Per 2018 metus surekataloguota
984 fiz. vnt. egzempliorių.
Fondų patikrinimas 2018 metais darytas Bibliografijos-informacijos skyriuje, Bagaslaviškio
ir Motiejūnų filialuose.
Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame Širvintų viešosios bibliotekos kataloge – 60307.
Per 2018 m. parengta 5084 įrašai, iš kurių – 375 analiziniai įrašai. Šie įrašai eksportuojami į
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB).
Informacinis fondas
SVB – 1716 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 378 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 1338 fiz. vnt.
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Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 74,3 fiz. vnt.
Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga
„Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone).
Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. 2018 metais bibliotekos
vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės (DB): EBSCO (8 duomenų bazių rinkinys),
Naxos Music Library, lietuviška teisės aktų paieškos DB INFOLEX ir lietuvių autorių knygų DB
,,Vyturys“. 2018 m. EBSCO duomenų baze pasinaudota nedaug kartų. DB panaudojimą riboja tai,
kad kartais ir vartotojas, ir bibliotekininkas gerai nemoka anglų kalbos, o prie lietuviškos INFOLEX
duomenų bazės buvo jungtasi irgi nedaug kartų - 214 kartus. (2017 m. – 1906 kartus)
Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis knygų katalogai. Nuo 2017
metų sisteminis ir abėcėlinis katalogas nebepildomas. 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. Sisteminiai ir abėcėliniai katalogai
kaimo filialuose nepildomi. Kraštotyros kartotekos pildomos mažu kortelių kiekiu.
Personalas ir metodinė veikla
Viso Viešojoje bibliotekoje dirba 34 darbuotojai, įš jų 15 kaimo filialuose. Bibliotekininkų
su aukštuoju išsilavinimu – 12, iš jų 6 kaimo filialuose. Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats
darbuotojų skaičius.
Viešosios bibliotekos metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai:
 Filialų darbo veiklos planavimas ir veiklos organizavimas.
 Praktinės pagalbos teikimas.
 Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose,
konferencijose.
 Planų ir ataskaitų rengimas.
 Metodikos rekomendacijų rengimas.
 Buvo parengtas VB ir filialų darbuotojams Atmintinų dienų, švenčių ir žymių 2019 metų
datų kalendorius.
Metodinės veiklos viena iš krypčių yra LIBIS diegimas filialuose. Spaudinių
komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais
klausimais. Buvo aptariami svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, analizuojami susidariusieji
trūkumai bei pasiekimai. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi. Konsultuoti filialų
darbuotojai.
Per 2018-uosius metus vyko 6 seminarai-pasitarimai darbuotojams. Seminaro metu
bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino patirtimi.
Vyko seminaras, skirtas Korupcijos prevencijai.
Spaudinių komplektavimo klausimais metodinės veiklos pagrindinė kryptis yra LIBIS
diegimas filialuose. Konsultuojami filialai rekatalogavimo klausimais. Informacija teikiama ir kitais
darbo klausimais.
2018-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 29 Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus
viešosios bibliotekos bibliotekininkai. Iš jų:
 2 darbuotojai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos
organizuotuose mokymuose „Asmens duomenų apsauga“;
 2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos organizuotuose mokymuose „Safe Talk“;
 1 bibliotekinkas dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
organizuotuose mokymuose „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose“;
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 1 bibliotekinkas dalyvavo VU MKIC organizuotuose mokymuose „Gyvybingi miestai ir
rajonai“;
 2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
organizuotame seminare „Vaikų ir paauglių literatūra Lietuvoje 2017 metais“;
 1 bibliotekininkas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos organizuotuose mokymuose „Vilniaus apskrities viešųjų bibliotekų informacijos sklaida
svetainėje „Vilnijos vartai“;
 1 darbuotojas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos
organizuotuose mokymuose „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės
rinkodaros kompetencijų stiprinimas“;
 3 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
organizuotame seminare „Lėlių teatras – kultūrinei vaikų edukacijai“;
 3 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse „Kaip paskatinti informacinėmis ir ryšių technologijomis
naudotis skaitmeninių įgūdžių neturinčius asmenis“;
 4 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
bibliotekos organizuotose mokymuose „Rinkodaros ir efektyvumo didinimas su „Google Analytics“
ir komunikacija socialiniuose tinkluose“;
 1 bibliotekininkas dalyvavo Vilniaus mokytojų namų organizuotoje „Vaikų knygos
konferencijoje (ne) sėkmės istorijos“.
29 darbuotojai dalyvavao Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro projekto „Sveikatos
išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“ mokymuose „Pagalbos teikimas
staigios mirties ištiktam žmogui“. Šių mokymų metu buvo suteikta teorinių ir praktinių žinių, kaip
gelbėti žmogų, ištiktą staigios mirties.
Praktinės pagalbos teikimas
Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu,
elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu 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.
2018 metais filialai buvo aplankyti 18 kartų. Išvykose dalyvavo VB direktorė, projektų
vadovė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, bibliotekininkai, komplektuojantys
fondus. Kaimo filialuose vyko inventoriaus ir dokumentų fondo patikrinimas.
Darbuotojai vykdė dokumentų fondo patikrinimus. Kiekvieno mėnesio eigoje buvo
tikslinami, planuojami renginiai filialuose sekančiam mėnesiui. Kiekvieno mėnesio sudarytas
renginių planas patalpinamas Viešosios bibliotekos svetainėje www.sirvintuvb.lt , Širvintų rajono
savivaldybės tinklapyje www.sirvintos.lt.
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.
Vyko civilinės saugos, sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas, paruošta metodika planų
bei ataskaitų rengimui.
Buvo organizuotos 2 išvykos į teatrą.
Bibliotekos buhalterinė apskaita
2018 metais Viešoji biblioteka naujų dokumentų įsigijo pagal Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos ir Viešosios bibliotekos pasirašytą sutartį. Iš valstybės biudžeto dokumentų
įsigijimui bibliotekai buvo skirta 13209 Eur.
Iš kitų šaltinių knygų gauta už 3198,65 Eur, tai yra parama ir skaitytojų dovanotos knygos.
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Parama spaudai leidiniais: 1815,31 Eur.
Pagal 2018 metų Viešosios bibliotekos biudžeto programos sąmatą patvirtinta 384400 Eur,
iš jų - 265700 Eur sudarė darbo užmokesčio lėšos, prekių ir paslaugų įsigijimui – 34300 Eur.
Projektų lėšos – 4900 Eur, rėmėjų parama – 1000 Eur.
Viešoji biblioteka, vadovaudamasi bendrais apskaitos principais, teisės aktais,
reglamentuojančiais jos veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos
duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS (Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės
atskaitomybės standartas) reikalavimus.
Viešoji biblioteka tvarkydama buhalterinę apskaitą Viešojo sektoriaus apskaitos ir
konsolidavimo informacinėje sistemoje konsolidavo finansines ataskaitas. 2018 m. parengė trijų
ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei Širvintų
rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 2018 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį – veiklos rezultatų ataskaitą, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą,
valstybės išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, finansinės būklės ataskaitą, jas pateikė Širvintų rajono
savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui, Tarybai bei paskelbė Viešosios bibliotekos internetinėje
svetainėje.
Sudarydama ataskaitų rinkinį, Viešoji biblioteka vadovaujasi pinigų, subjekto, periodiškumo
pastovumo, piniginio mato bendraisiais apskaitos principais.
Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami bibliotekos sąskaitų plano sąskaitose taikant
bibliotekos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus
ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba
straipsniams ir apskaitos procedūroms.
Vykdydami raštvedybą gaunamus ir siunčiamus dokumentus registruojame atskirose bylose,
su kuriais supažindiname darbuotojus. 2018 m. gauta ir užregistruota 102 raštai, parašyti – 121.
Įvykdyti 79 viešieji pirkimai, už 10055,89 Eur.
Viešosios bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, įgyvendindamas
įstatymus, Vyriausybės ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimus, 2018 metais patvirtino
151 įsakymą veiklos organizavimo, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais.
Materialinė bazė
Avarinėse patalpose filialų nėra. Visi filialai dirbo patenkinamos arba puikios būklės
patalpose.
Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų
filialai.
Baigta vykdyti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa.
Remontuotinos Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų filialų patalpos. Remonto
darbai 2018-aisiais metais nebuvo vykdomi.
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