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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IGNO ŠEINIAUS  

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 

2020 m. 

VEIKLOS PLANAS 

ĮVADAS 

Atsižvelgdama į 2019-ųjų metų rodiklius, pateiktus ir planuojamus projektus Širvintų rajono 

savivaldybės viešoji Igno Šeiniaus biblioteka (toliau-Biblioteka) ir jai priklausantys 18 filialų 

atitinkamai vykdys bibliotekinio ir kultūrinio darbo veiklas.  

Gairės 2020 metams: 

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metai, UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai, Tautodailės metai, Mokyklų 

bendruomenės metai, Eugenijos Šimkūnaitės metai.  

Biblioteka savo renginiais atkreips dėmesį į šių asmenybių bei įvykių svarbą Lietuvos istorijai. 

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 2020  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 ir plėtra. 
1.Užtikrinti visų veikiančių interneto taškų išlaikymą.  

2.Dalyvauti Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime. 

3. Populiarinti naudojimąsi el. knyga. 

4. Kurti Kraštotyros duomenų bazę. 

5. Skaitmeninimo plėtra: virtualių parodų skyrelis. 

Patalpų būklė. Materialinė bazė. 

Tvarkyti patalpas pagal esamus poreikius. 

Techninė bazė 

Dalyvaujant Lietuvos Martyno Mažvydo Nacionalinės bibliotekos projekte „Prisijungusi 

Lietuva“, atnaujinti kompiuterinę techniką, skirtą darbuotojams ir vartotojams, viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose. 

Fondų atnaujinimas ir plėtra. 

Fondų komplektavimo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, todėl numatoma 

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. 
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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.  

2.6. organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymus. 

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“ šventes,  

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.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 

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. 

http://www.ibiblioteka/
http://www.sirvintuvb.lt/
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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. 

 

2020-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil.Nr. Uždaviniai Veiksmai / veiksmų vieta Planuoj

ama 

kiekis/lai

kas 

Atsakingas 

1 2 3 4 5 

1.  BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS  

1.1. Gyventojų sutelkimo 

proc.: 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

20,71 

30,53 

14,83 

 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.2. Vartotojų skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

3155 

1705 

1450 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

1.3. Suaugusių vartotojų 

skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

2065 

1083 

982 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.4. Vartotojų vaikų 

skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

1090 

622 

468 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.5. Lankytojų skaičius 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

62142 

34860 

27282 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 
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1.6. Suaugusių lankytojų 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

36132 

20672 

15468 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.7. Lankytojų vaikų 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

26010 

14188 

11822 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.8 Lankomumas 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

20,4 

23,10 

18,8 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.9 Išduotis 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

84694 

35975 

48719 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.10 Išduoti suaugusiems 

vartotojams 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

67369 

23602 

38184 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.11 Išduoti vartotojams 

vaikams 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

17329 

12373 

10535 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.12 Skaitomumas 

 

- Viso rajono bibliotekose 

- VB 

- kaimo filialuose 

27,41 

21,09 

33,59 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

1.17 Skaitytojų 

aptarnavimas namuose 

- skaitytojų skaičius 

-išduotis 

136 

4114 

VB, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

2. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS  

2.1 

 
Surengti renginių  - iš viso 

   iš jų –  vaikams 

723 

450 

 

VB direktorius, projektų 

vadovas, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

2.1.2. 

 
Žodiniai renginiai 

 

- iš viso 

   iš jų – vaikams 

- VB 

   iš jų vaikams 

- kaimo filialuose 

   iš jų vaikams 

191 

130 

61 

46 

146 

79 

VB direktorius, projektų 

vadovas, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

2.1.3. Vaizdiniai renginiai 

 

- iš viso 

   iš jų – vaikams 

- VB 

   iš jų – vaikams 

- kaimo filialuose 

   iš jų – vaikams 

381 

163 

79 

45 

302 

118 

VB direktorius, projektų 

vadovas, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

2.1.4. Pažintinės ekskursijos Ekskursijos po biblioteką 10 VB direktorius, projektų 

vadovas, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

 Pastaba: svarbesni renginiai pateikiami lentelėje Nr. 1 
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2.2. 

 
Publikuoti straipsnius:  Iš viso: 

- respublikinėje spaudoje 

- vietinėje spaudoje 

- elektroninėje žiniasklaidoje 

146 

2 

43 

79 

VB direktorius, projektų 

vadovas, skyriaus vedėja, 

filialų bibliotekininkai 

 

3. LIBIS VEIKLA 

3.1. Vykdyti automatizuotą 

vartotojų aptarnavimą 

naudojantis LIBIS 

skaitytojų aptarnavimo 

posisteme (SAP) 

Viešoji biblioteka, filialai I-XII  VB komplektavimo 

specialistės, atitinkamų 

filialų bibliotekininkės. 

3.2. Registruoti VB sistemoje 

prenumeruojamus 

leidinius LIBIS 

Periodikos registravimo 

posistemyje. 

VB I-XII  VB 

3.3. LIBIS ADMINISTRAVIMO DARBAI 

3.3.1. Sutvarkyti  įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų 

protokolus. 

I – XII 

mėn.  
A. Šavareikaitė 

3.3.2. Importuoti reikšminius žodžius į Širvintų VB elektroninį 

katalogą 

Kas 

mėnesį 
A. Šavareikaitė 

4. INFORMACINĖ VEIKLA 

4.1. Atsakyti užklausų  

 

-iš viso  

- VB 

-  kaimo filialuose 

3129 

2118 

1011 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

4.2. Kompiuterinės periodinių 

leidinių straipsnių bazės 

kūrimas (įrašais) 

 

 5410 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

4.3. Bibliografinių įrašų 

eksportas į NBDB 

 1500 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

5. KRAŠTOTYROS DARBAS 

5.1. Rengti kraštotyros 

darbus 

 

 

- iš viso 

-VB darbuotojų 

- filialų darbuotojų 

16 

1 

15 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

5.2. Paruošti metraščius   16 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

5.3. Kraštotyros pobūdžio straipsnių išrinkimas iš 

respublikinės spaudos ir jų aprašų patalpinimas į 

NBDB 

700 
VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 
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5.4. Kraštotyros pobūdžio medžiagos išrinkimas iš knygų 

ir kitų leidinių ir jų aprašų patalpinimas į NBDB  

500 VB bibliografė Vyta 

Matukaitienė 

 

6. VIEŠŲJŲ INTERNETO PRIEGOS TAŠKŲ VEIKLA   

6.1. INTERNETAS 

6.1.1. Interneto vartotojai - Rajono bibliotekose  

- VB 

- kaimo filialuose 

3085 

1824 

1261 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės- 

6.1.2. Virtualių parodų 

parengimas 

VB 3 Projektų vadovas 

6.2. KOMPIUTERINIAI MOKYMAI 

6.2.1.  Konsultacijų skaičius: 700 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

6.2.2.  Konsultuotų vartotojų 

skaičius 

150 VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

  

7. FONDO FORMAVIMAS 

7.1. Gauti ir sutvarkyti 

dokumentų 

 

Iš viso: 

- VB 

- Kaimo filialuose 

4560 

1562 

2998 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.2. Gauti ir sutvarkyti 

periodinių leidinių 

pavadinimų 

- iš viso 

- VB 

- vidutiniškai 1 kaimo filiale 

22 

22 

5 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.3. Nurašyti dokumentų - iš viso 

- VB 

- Kaimo filialuose 

19865 

5664 

14201 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

7.4. Bendras fondo 

apyvartos rodiklis 

-iš viso 

- VB 

- Kaimo filialuose 

0,9 

1,1 

0,8 

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

8. PROJEKTINĖ VEIKLA  

8.1. Respublikiniams fondams 

8.1.1. Kultūros tarybai 5 D. Taparauskienė, L. 
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 Pliukštienė, 

A.Kanapienienė  

VB skaitytojų 

aptarnavimo ir vaikų 

sk.darbuotojos, 

VB filialų 

bibliotekininkės 

8.1.2. Kitiems fondams 1 A.Kanapienienė 

 Viso projektų: 6  

9. METODINĖ VEIKLA 

10.1.  Konsultacinė-metodinė 

veikla filialams 

Išvykos: 

- išvykti kartų 

- vid. 1 filialą aplankyti kartų 

 

15 

1-2 

kartus 

Direktorius, projektų 

vadovė, specialistai.  

 Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama   lentelėje Nr.4 

10.2. Gamybiniai pasitarimai Pasitarimų skaičius 6 Projektų vadovė, 

specialistai, direktorius 

10.3.  Pranešimų skaičius 14 Projektų vadovė, 

specialistai, direktorius 

10.4.  Seminarų skaičius 6 Projektų vadovė, 

specialistai, direktorius 

 Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje Nr.5 

11. PERSONALAS 

11.1.  Etatų skaičius:  

 

- iš viso 

- VB 

- kaimo filialuose 

28 

19 

12 

V. Daugėlienė 

11.2. Bibliotekinių etatų 

skaičius: 

 

- iš viso 

- VB 

- kaimo filialuose 

22 

13 

9 

V.Daugėlienė 

11.3. Bibliotekinių 

darbuotojų skaičius:  

 

- iš viso 

- VB 

- kaimo filialuose 

28 

13 

15 

V. Daugėlienė 

11.4. Bibliotekininkai 

dirbantys visą darbo 

dieną: 

 

- iš viso 

- VB 

- kaimo filialuose 

15 

15 

0 

V. Daugėlienė 

 

Eil 

Nr 

Pavadinimas Autorius Data 

1. 

Rajono bibliotekų veikla 2019 metais ir kryptys 2020 metams. 

V. Daugėlienė, 

D. 

Taparauskienė, 

specialistai 

01 

mėn. 

2. 
Bibliotekų metraščių apžvalga 

D.Taparauskien

ė 

09 

mėn. 

3. Kraštotyros veikla (kartotekos, fondas ir kt.) Vyta 9 
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Matukaitienė mėn. 

4. 
2020 metų žurnalo „Tarp knygų“ ir kitų naujų kultūros leidinių apžvalga 

D. 

Taparauskienė, 

11 

mėn. 

5. 
Bibliotekų veiklos kryptys 2021 metams 

D.Taparauskien

ė, V. Daugėlienė 

12 

mėn. 

6. 
Seminarų ir mokymų apžvalga   

1-12 

mėn. 

 

KITI DARBAI  

 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Atsakingas Atlikimo 

data 

 

 

1. Parengti statistines ataskaitas, įvedant duomenis į LNB 

LIBIS statistikos modulį 

Birutė Lajauskienė, 

Dalia Taparauskienė 
01 mėn. 

 

2. 

Bibliotekų veiklos tekstinė ataskaita Dalia Taparauskienė 

iki 04 

mėn. 

pabaigos 

 

3. 

Koordinuoti visų skyrių ir filialų metodinę veiklą 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė Kanapėnienė 

Direktorius 

01-12 

mėn. 

 

4. 
Kontroliuoti skyriaus bei filialų planavimą, apskaitą, 

atskaitomybę 

Direktorius 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė Kanapienienė 

01-12 

mėn. 

 

5. Kviesti bibliotekų darbuotojus į pasitarimus, seminarus, 

organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, numatyti 

pasitarimų tematiką 

Dalia Taparauskienė, 

Almutė Kanapienienė 

01-12 

mėn. 

 

6. Bibliotekos veiklos planas Direktorius 12 mėn.  

1. 

Knygų fondo tvarkymas  Kasdien 

Skyriaus ir 

filialų 

darbuotoja

i  

 

2. Parengti 2020 metų žurnalo „Tarp knygų“ ir kitų naujų 

bibliotekininkystės ir  kultūros leidinių apžvalgą 
D.Taparauskienė 

01–12 

mėn. 

 

3. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS, parenkant 

tiekėją atskirai prekei, pagrindiniu atrankos kriterijumi 

laikant mažiausią kainą. 

R. Miliukienė 
01-12 

mėn. 

 

4. Vykdyti viešuosius pirkimus per CPO R. Miliukienė 01-12 mėn  

5. 
Vykdyti fondų komplektavimą A.Šavareikaitė 

01-12 

mėn. 

 

6. Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų 

protokolus. 
A.Šavareikaitė 

01-12 

mėn. 

 

7. 
Importuoti reikšminius žodžius į VB elektroninį katalogą A.Šavareikaitė 

Kas 

mėnesį 

 

8. Dirbti su skolininkais:-skambinti telefonu,  siųsti SMS 

žinutes 

-kontroliuoti LIBIS posistemę (paraginimai siunčiami 

Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius  

1-12mėn.  
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automatiškai el.paštu ) 

-peržiūrėti LIBIS SAP „Susirašinėjimai“ skiltį, pratęsti 

dokumentų panaudos galiojimo laiką vartotojams 

-sudaryti skolininkų sąrašus ir išdalinti teritorinių padalinių 

bibliotekininkėms.  

12 Administruoti viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinius 

tinklus, įrangą.  
D.Golubevas 

01–12 

mėn. 

 

9. Rinkti duomenis apie bibliotekų informacinių technologijų 

klausimais teikiamas konsultacijas, individualų ir grupinį 

gyventojų mokymą.  

D. Taparauskienė 
01–12 

mėn. 

 

10. Parodų, fondų apipavidalinimas viešojoje bibliotekoje ir 

filialuose. Reklamos (kvietimai, programos, skelbimai, 

lankstinukai) rengimas, maketavimas ir tiražavimas. Pagal 

poreikį apipavidalinti filialų fondus. 

D.Karolaitienė, 

U.Trumpickaitė, 

D.Golubevas 

01–12 

mėn. 

 

11. 
Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas 

D.Taparauskienė, V. 

Daugėlienė 

01–12 

mėn. 

 

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus renginiai 2020 m. 

Renginiai suaugusiesiems: 

 
RENGINIAI SUAUGUSIESIEMS 

1. „Už viską širdimi mokėjau“ – dokumentų paroda, skirta poeto, publicisto Kazio Borutos 115-

osioms gimimo metinėms paminėti. Sausis (6 d.). 

2. „Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė“ – dokumentų paroda. Sausis. 

3. „...Iš kur sieloje veši ta ramybė?“ – dokumentų paroda, skirta vyskupo, poeto, kalbininko  

Antano Baranausko 1-osioms gimimo metinėms paminėti. Sausis (17 d.).  

4. „Pasaulį priimti tokį, koks jis yra“- dokumentų paroda, skirta poeto, dainų tektų autoriaus, 

vertėjo Vytauto Bložės 90-osioms gimimo metinėms paminėti . Vasaris (9 d.). 

5. Vidos Kriaučiūnaitės tapybos darbų paroda. Sausio 15 d. – vasario 29 d.  Atidarymas sausio 

15 d. 17.30 val. 

6. „Poezijos rašymas man – tai sritis, kuri teikia daugiausia malonumo ir kartu daugiausia 

kančios“ - dokumentų paroda, skirta poeto, literatūros kritiko, vertėjo Algimanto Baltakio 90-

mečiui. Vasaris (15 d.) 

7. „Nešiokimės LIETUVĄ širdyse“ – dokumentų paroda, skirta Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. Vasaris. 

8. „Bočių“ bendrijos narių rankdarbių paroda. Vasario 25 – kovo 31 d.  

Lietuvių kalbos dienų renginiai: 

9. 6.1. „Kalba – viena pagrindinių valstybės stiprybių“ – dokumentų paroda, skirta 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. 

6.2 „Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Tragiškieji istorijos 1940-1941 metai“: susitikimas 

su žurnalistu, publicistu, politikos ir kultūros apžvalgininku Vidmantu Valiušaičiu.  

6.3. „Kraštiečiui prozininkui ir publicistui Petrui Naraškevičiui – 80“ – dokumentų paroda 

bei straipsnis rajoninėje spaudoje bei Bibliotekos svetainėje. Vasaris (24 d.) 

6.5. Knygos „Lietuvos partizanų valstybė“ pristatymas. Dalyvauja vienas iš knygos autorių 

prof. Vykintas Vaitkevičius. Kovo 9 d. 17.30 val. 
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10.  „Taip mes budome ir kėlėmės...“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 30-osioms metinėms. Kovas. 

11. „Justinas Marcinkevičius – poetas, kuris skleidė šviesą“ – dokumentų paroda, skirta Kūrėjo 

85-osioms gimimo metinėms. Kovas (10 d.). 

12. „Salomėjos Nėries metraštininkas Viktoras Alekna“ – dokumentų paroda, skirta žurnalisto, 

politinio kalinio, literatūrologo, vertėjo, mokytojo, rašytojo, Širvintų garbės piliečiui 105-

osioms gimimo metinėms. Kovas (19 d.). 

13. „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“ – dokumentų paroda, skirta Eugenijos Šimkūnaitės 

metams ir 100-osioms gimimo metinėms. Kovas (16 d.) - balandis. 

14. „Knygnešystė – šviesa pro tamsos skliautus“ – dokumentų paroda. Kovas. 

15. Emilis Zola: „Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis veržimasis į priekį“ – dokumentų 

paroda, skirta prancūzų rašytojo, natūralizmo atstovo (1840-04-02 – 1902-09-29) 180-osioms 

gimimo metinėms. Balandis. 

16. „Vienas žymiausių lietuvių poetų modernistų Henrikas Radauskas“ – dokumentų paroda, 

skirta poeto 110-osioms gimimo metinėms. Balandis. 

17. „Prozininkas, eseistas Vytautas Girdzijauskas“ – dokumentų paroda, skirta Kūrėjo 90-

osioms gimimo metinėms. Balandis (19 d.). 

18. Širvintų tautodailininkų darbų paroda „Kraičio skrynią pravėrus“, skirta Tautodailės 

metams. Balandžio pabaiga – gegužė. 

19. „Lietuvių prozininkei, poetei, dramaturgei, kritikei, žurnalistei Renatai Šerelytei – 50“- 

dokumentų paroda. Gegužė (05 d.).  

20. „Branginkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą“ - dokumentų paroda, skirta Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Gegužė. 

21. Akcija „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena kitaip: žaibiškas sambūris“, - 

dokumentų paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Gegužės 7 d. 11 val., 

Briedžių takas. 

22. Europos dienos šventė. Gegužės 9 d. 

23. „Šeima – didžiulė dovana žmogui“ – dokumentų paroda tarptautinei šeimos dienai. Gegužė 

(15 d.) 

24. Antanas Drilinga: „Esu ištikimas klasikinei poezijai“ – dokumentų paroda, skirta poeto, 

prozininko, žurnalisto 85-osioms gimimo metinėms. Gegužė (16 d.). 

25. „Rašytojas Vytautas Petkevičius: „O laisvės be tiesos nėra...“ – dokumentų paroda, skirta 

prozininko, dramaturgo 90-osioms gimimo metinėms. 

26. Širvintų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių tapybos darbų paroda. Gegužės pabaiga 

– birželis. 

27. Tarptautinis poezijos pavasaris. Gegužės 29 d. 

28. „Žemaitė buvo nelyg biblinis paukštelis“ (A.Ruseckaitė) – dokumentų paroda, skirta lietuvių 

rašytojos, švietėjos 175-osioms gimimo metinėms. Birželis (gimtadienis gegužės 31 d.) 

29. „Metų metai po svetimu dangum...“ – dokumentų paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai. 

Birželis. 
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30. „Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“ /Antuanas de Sent-

Egziuperi (1900-06-29 – 1944-07-31) „Mažasis princas“/. – dokumentų paroda, skirta 

prancūzų rašytojo 120-osioms gimimo metinėms. Birželis. 

31. „Bėga vasara gėlėta su knyga“ – knygų vasarai paroda. Liepa. 

32. „Mindaugo Lietuva“ – dokumentų paroda, skirta Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai. 

Liepa. 

33. „Žalgirio mūšis, pakeitęs Europos istoriją“ – dokumentų paroda, skirta 610-osioms Žalgirio 

mūšio metinėms. Liepa. 

34. „Lietuviškoji Troja Kernavė“ – dokumentų apie Kernavę paroda, skirta UNESCO pasaulio 

paveldo Lietuvoje metams. Liepa. 

35. „Prancūzų prozininkui Guy de Maupassant‘ui  (1850-08-05 – 1893-07-06) – 170“ – 

dokumentų paroda. Rugpjūtis. 

36. „Ant didžiųjų ir jautriųjų gyvenimo svarstyklių“ – dokumentų paroda, skirta prozininko 

Algirdo Pociaus 90-osioms gimimo metinėms. Rugpjūtis. 

37. „Baltijos kelias – tai mūsų nepriklausomybės pradžia“ – dokumentų paroda, skirta Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai. Rugpjūtis. 

38. „Amžinai, amžinai neramus...“ – dokumentų paroda, skirta poeto Pauliaus Širvio 100-mečiui. 

Rugsėjis (6 d.). 

39. „Detektyvų karalienė Agata Kristi (1890-09-15 – 1976-01-12)“ – dokumentų paroda, skirta 

rašytojos 130-osioms gimimo metinėms. 

40. „Poetui, eseistui, literatūros kritikui Aidui Marčėnui – 60“ – dokumentų paroda. Rugsėjis 

(24 d.). 

41. „Privalome išsaugoti atmintį, kad tai daugiau nepasikartotų...“ – dokumentų paroda, skirta 

Lietuvos žydų genocido dienai ir Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams. Rugsėjis 

(24 d.). 

42. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „Reikia turėti šviesos su savimi“ – dokumentų paroda, 

skirta Kūrėjo 145-osioms gimimo metinėms. Rugsėjis (22 d.) – spalis. 

43.  „Minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną“ – dokumentų paroda. Spalis (10 d.). 

44. Henrikas Nagys: „Nedaug mums buvo duota rinktis...“ – dokumentų paroda, skirta poeto, 

literatūros kritiko, vertėjo Henriko Nagio (1920-10-12 – 1996-08-03) 100-osioms gimimo 

metinėms. Spalis. 

45. „Poetė, rašytoja, literatūros tyrinėtoja Birutė Baltrušaitytė (1940-10-24 – 1996-08-02)“ – 

dokumentų paroda, skirta 80-osioms gimimo metinėms. 

46. „Vilniaus pokerio“ autoriui Ričardui Gaveliui (1950-11-08 – 2002-08-08) būtų sukakę 70 

metų“ – dokumentų paroda, skirta prozininko, dramaturgo, publicisto jubiliejui. Lapkritis. 

47. „Antanas Škėma. Perėjęs ugnį ir vandenį“ – dokumentų paroda, skirta lietuvių išeivijos 

rašytojo, dramaturgo, literatūros kritiko, režisieriaus, aktoriaus (1910-11-29 – 1961-08-11) 110-

osioms gimimo metinėms. Lapkritis. 

48. „Knygų Kalėdos“. Akcija. Gruodis. 

49.  „Lietuvos žurnalistas, poetas, spaudos ir kultūros darbuotojas Juozas Nerkrošius“ – 

dokumentų paroda, skirta 85-osioms gimimo metinėms. Gruodis (21 d.). 
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50. Rašytojas Saulius Šaltenis: „Žmonės man visada buvo svarbesni už knygas“ – dokumentų 

paroda, skirta 75-osioms prozininko, dramaturgo, publicisto gimimo metinėms. Gruodis (24 d.). 

51. Kraštiečiui kraštotyrininkui Alfonsui Balsevičiui būtų sukakę 95“ - dokumentų paroda. 

Gruodis (25 d.) 

52. Kalbininkas Jonas Jablonskis (1860-12-30 – 1930-02-23)“ – dokumentų paroda, skirta  160-

osioms gimimo metinėms. Gruodis. 

 

 

RENGINIAI VAIKAMS: 

 

 

1. „ Poetei Almai  Karosaitei - 75“- spaudinių paroda. Sausis.                                                       

2. Širvintų pradinės mokyklos keramikos būrelio mokinių darbų paroda  „Peliukų 

gyvenimas”. Sausis. 

3. Metų knygų rinkimas. Sausis, 

4. Širvintų meno mokyklos  dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Eglutės 

ruošiasi Kalėdoms”. Sausis 

5. Širvintų l/d  „Boružėlė“ kūrybinio projekto „Širvintos – vaiko akimis“ vaikų piešinių 

paroda     „Mano namas, mano gatvė, mano miestas“. Sausis. 

6. Spaudinių paroda „ Tegul nauji metai prasideda su įdomiomis knygomis“. Sausis.  

7. „Mano namai – lietuvių kalba“ – užsiėmimas. Vasaris. 

8. „Visko pilnos istorijos“ Suomių dailininkui ir rašytojui Mauri Kunnui – 70. Vasaris. 

9. „Saugesnio interneto savaitė“: popietės.Vasaris. 

10. „Žiemos palydos“ Širvintų l/d „Boružėlė“ vaikų piešinių paroda. Vasaris. 

11. Meno mokyklos mokinių darbų paroda „Paslaptingas miškas“. Vasaris. 

12. „Aš - eilėraštis. Ar pažinai mane? (Skirta poezijos dienai). Kovas. 

13.  „Prieš knygą nublanksta viso pasaulio stebuklai“ Poetui Justinui Marcinkevičiui – 90 

metų -  spaudinių paroda. Kovas. 

14. „Atžalyno“ progimnazijos piešinių paroda „Gimiau laisvoje Lietuvoje“. Kovas. 

15. „Atžalyno“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų iš vilnos. Kovas. 

16. Meno mokyklos kūrybinių darbų paroda „Gimtinės spalvos“.  Kovas. 

17. Danų rašytojos, maginės fantastikos knygų autorės Lene Kaaberbol  60-mečiui. -   

 spaudinių paroda. Kovas. 

18. „Atėję iš knygų“ – akcija. Balandis 

19. „Tarp knygų lentynėlių -Fėjos užduotėlės“ – kūrybinis renginys. Balandis. 

20. „Kibkim į užduotėles“ – popietė. Balandis. 

21. „Atversk knygą, atverk langą“ – spaudinių paroda. Balandis. 

22. „Šypsosis  dangus kaip margutis dažytas” - spaudinių ir darbų paroda. Balandis. 

23. Aš – tavo ašaroj, juoke, sapne“ (Motinos dienai) - Kūrybinių darbų ir spaudinių paroda. Gegužė. 

24. Vienai ryškiausių lietuvių rašytojų  Renatai Šerelytei  - 50 - spaudinių paroda. Gegužė.  

25. „Boružėlės“  l/d vaikų piešinių paroda. Gegužė. 
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26. Molio darbų paroda. Gegužė. 

27. Lietuvių literatūrinių pasakų kūrėjui Vytautui Petkevičiui – 90.  Susitikimas su 

rašytoja Liuda Petkevičiūte. Renginys. Gegužė. 

28. Meno mokyklos mokinių darbų paroda. Gegužė. 

29. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje – akcija. Birželis. 

30. Dalyvavimas Miesto šventėje. Birželis. 

31. Keramikos darbų paroda  „Vasara“. Birželis. 

32. „Prasiveria durelės į pasaką” - piešinių paroda. Birželis. 

33. „Skaitymo iššūkio skaitiniai“ – spaudinių paroda. Birželis. 

34. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“ – edukacijos. Birželis. 

35.  „Kuriu pasaulį be patyčių“Dalyvavimas „Atžalyno“ progimnazijos projekte. 

Renginys. Birželis. 

36. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“ – kūrybinių darbų paroda. Liepa. 

37. „Supkimės pasakų karuselėje drauge“ – kūrybiniai užsiėmimai. Liepa. 

38. „Atžalyno“ progimnazijos mokinių piešinių paroda. Liepa. 

39. Dalyvavimas Skaitymo iššūkio  akcijoje. Liepa. 

40. Rašytojui Gendručiui Morkūnui – 60: spaudinių paroda. Liepa. 

41. Širvintų meno mokyklos mokinių darbų paroda. Liepa. 

42. Šiaudinių sodų kūrimo edukacija. Rugpjūtis. 

43. „Rudens laiškai“ – edukacija. Rugpjūtis. 

44. Meno mokyklos mokinių darbų paroda. Rugpjūtis. 

45. Rašytojui Rimantui Černiauskui – 70 – spaudinių paroda. .Rugpjūtis. 

46. „Magiškas būtų ir nebūtų dalykų pasaulis“- edukacija. . Rugpjūtis. 

47. Italų rašytojui, literatūrinių pasakų kūrėjui, H.Ch. Anderseno medalio laimėtojui  

Gianni Rodari – 70 – spaudinių paroda. Rugpjūtis. 

48. Keramikos darbų paroda. Rugpjūtis. 

49. Dovanų maišelių gamyba – edukacija. Rugpjūtis. 

50. „Rudens žingsniai“ – spaudinių paroda. Rugsėjis. 

51. Širvintų meno mokyklos mokinių darbų paroda. Rugsėjis. 

52. Šiaurės šalių savaitė. Spalis 

53. Švedų dailininko, vaikų knygų kūrėjo Tomo Wieslander  80 – mečiui paminėti. Spalis. 

54. Šviesos ir žodžio šventė. Lapkritis. 

55. Metų knygos rinkimai – pristatymas. Gruodis. 

56. „Knygos, kurios padeda nepasiklysti“. Gruodis. 

57. Rašytojai Kristinai Gudonytei - 70“ . Gruodis. 

58. „Nusagstysim karpinėlių perlais Kalėdas“ – paroda. Gruodis. 

59. Metų knygos rinkimai – pristatymas. Gruodis. 

60. Žymios prozininkės, literatūrinių pasakų kūrėjos Vytautės  Žilinskaitės  90-mečiui. 

Gruodis. 

61. „Baltoji  vaikystės viešnia“-spaudinių paroda. Gruodis. 

62. „Kuriam eglutės žaisliuką“ – edukacija. Gruodis. 


