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Širvintos 
 

BENDROJI DALIS 
 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka - savivaldybės biudžetinė kultūros, 
švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir teikiami rajono visuomenei 
naudotis dokumentai – knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir 
platinamos juose užfiksuotos žinios. Tai modernus rajono kultūros – švietimo centras, pasižymintis: 

• teikiamų paslaugų ir informacijos įvairove; 
• aukšta aptarnavimo kultūra; 
• modernių informacijos technologijų naudojimu; 
• partneryste su rajono, Lietuvos, Europos institucijomis; 
• geromis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui. 
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos misija – būti modernių, prieinamai 

išdėstytų rajone padalinių sistema, vietinės bendruomenės informacijos centru, teikiančiu miesto ir 
kaimo gyventojams galimybę naudotis ne tik dokumentų fondais, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir 
komunikacijos technologijomis.  

Savo veiklą sieti su Europos integracijos pokyčiais ir demokratiškos, laisvos ir atviros visuomenės 
kūrimo, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimątrunkančio mokymosi 
perspektyvoje – tenkinti Širvintų rajono gyventojų ir į jį atvykstančių svečių 

• informacinius ir kultūrinius poreikius: 
• užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą; 
• diegiant naujas informacijos technologijas; 
• ugdant lankytojų informacinį raštingumą; 
• tobulinant ir plečiant teikiamas paslaugas; 
• siejant savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 
Viešosios bibliotekos veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo geresnes 

priėjimo prie informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, skirtumo tarp 
miesto ir kaimo bei socialinės atskirties mažinimo. 

Kryptys bibliotekos tikslo įgyvendinimui: 
1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsį. 
2. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 
3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 
4. Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 

Svarbiausi 2019 m. veiklos uždaviniai buvo šie: 
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Kryptingai organizuoti veiklą, kad Širvintų rajono bibliotekos būtų visiems prieinamos, 
šiuolaikiškos, modernios, patrauklios, pajėgios tenkinti gyventojų informacinius ir skaitymo 
poreikius,vaidintų pagrindinį vaidmenį vietos žmonių švietime, informavime, kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime. 

Sugrąžinti rajono bendruomenės gyventojų susidomėjimą skaitymu, knyga, norą geriau 
orientuotis šiuolaikinės literatūros pasaulyje, nepamirštant klasikos rašytojų ir pasaulinės šlovės 
susilaukusių kūrinių. 

Rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius neatsiliekant nuo 
laikmečio reikalavimų, užtikrinti galimybę dokumentų formų ir laikmenų įvairove pasinaudoti visiems 
bendruomenės nariams. 

Plėsti tradicines, kurti naujas interaktyvias paslaugas, didinti jų prieinamumą. 
Tobulinti kultūrinę ir edukacinę bibliotekų veiklą, ieškant naujų, patrauklių knygos sklaidos 

formų. 
Aptarnauti neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, palaikyti ryšį su bibliotekoms talkinančiais 

knygnešiais. 
Plėtoti ir aktyvinti darbą su vaikais ir jaunimu, siekti sudominti juos knyga, skaitymu, sudaryti 

palankias sąlygas gauti reikiamą informaciją ir lavinti kūrybinius įgūdžius, ugdyti gebėjimus naudotis 
šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. 

Sudaryti palankias sąlygas savarankiškai besimokantiems vartotojams. 
Toliau vykdyti LIBIS PĮ diegimą, pildyti kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų 

dokumentų įrašais, koordinuoti darbą su patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis naujovėmis, 
šalinti atsiradusias problemas. 

Dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų savaitėje. 
Rajono bibliotekose organizuoti Kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusių, pagyvenusių 

žmonių grupėms, teikti konsultacijas. 
Ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose mokymuose. 
Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su rajono savivaldybe, bendruomenėmis, kultūros ir 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis. 
Toliau formuoti bibliotekos įvaizdį visuomenėje. Informaciją apie bibliotekos veiklą, 

vykstančius renginius pateikti bibliotekos svetainėje wwwsirvintuvb.lt, rajono savivaldybės svetainėje 
www.sirvintos.lt, socialiniuose tinkluose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, stenduose, 
informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

Gerinti bibliotekų materialinę bazę. 
Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklose, projekto „Vilniaus 

apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“ įgyvendinime. 
2019-uosius LR Seimas buvo paskelbęs Juozo Tumo-Vaižganto metais, Lietuvos šaulių 

sąjungos metais, Lietuvos Tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos 
metais, Jėzuitų misijos Lietuvoje metais, Pasaulio lietuvių metais, Igno Žemaičio-Vytauto metais, 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais, Vietovardžių metais, Juozo Naujalio metais. Pagal 
galimybes Igno Šeiniaus viešoji biblioteka savo renginiais prisidėjo prie šių metų paminėjimo. 
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.  

Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 
poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

2019-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės biblioteka vykdė projektus, kurie įgalino 
biblioteką suorganizuoti daugiau renginių, reikalingų vietos bendruomenei. 
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BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS  
 
Viešosios bibliotekos tinklą sudaro Viešoji biblioteka ir 18 kaimo filialų. Vidutinis nuotolis tarp filialų 
– 8-9 kilometrai. 
 
Bibliotekų skaičius  
Iš viso - 19 
VB - 1 
Kaimo filialų - 18 
Iš jų: sujungtų su mokyklų bibliotekomis – 0 
Bibliotekų prieigos tankumo koeficientas: 807. 
 
Tinklo pokyčiai 
 
2019-ais metais rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. 
Visi kaimo filialai lankytojus aptarnavo po 20 val. per savaitę. Darbuotojos dirbo 0,5 etato darbo laiku. 
 
Nestacionarus aptarnavimas 
 
Bibliotekinių punktų skaičius – nėra. 
Bibliobusų skaičius – 0. 

 
Knygnešystė 

 
Knygnešiai 
VBS – 76 
VB – 30 
Kaimo filialuose – 46. 
 
Vartotojai 
VBS – 136 
VB – 48 
Kaimo filialuose – 88. 
 
Išduotis 
VBS – 4114 
VB – 1884 
Kaimo filialuose – 2230. 
 

2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojoms talkino 30 knygnešių. Tai 3 knygnešiais  
daugiau, negu 2018 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 dokumentais 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 Viešosios bibliotekos vykdomo 
biblioterapijos projekto „Gydanti knygos galia“ metu padovanotos knygos bei periodiniai leidiniai. 
2019 m. šių bibliotekėlių fondas buvo pildomas.  
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Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2019 m. - 1884 egz., ir tai yra 436 egz. daugiau, negu 
2018 m.  Knygnešystės rodikliai padidėjo, nes vis labiau rūpinamasi senyvais ir neįgaliais žmonėmis, 
atsiranda daugiau savanorių, vykdančių knygnešystės misiją.  

Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 46 knygnešiai arba 1 daugiau nei 
2018 m. 2019-aisiais metais filialuose knygnešiai aptarnavo 88 vartotojus, jiems išduota 2230 
dokumentų. Išduotis padidėjo 174 dokumentais. 

Knygnešystė parodo žmonių norą ir pastangas padėti gyventojams ir mažinti socialinę atskirtį, 
suteikti galimybę jiems skaityti, pažinti knygų pasaulį, dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

Knygnešystės rodikliai išliko panašūs, nes šiuo metu sukurta nestacionaraus senų ir neįgalių 
žmonių aptarnavimo knyga sistema atitinka poreikius.  
 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
SVB 72 76 131 136 3204 4114 

VB 27 30 44 48 1148 1884 
KF 45 46 87 88 2056 2230 

 
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  
 

Viešojoje bibliotekoje 2019 m. skaitė 184 senyvo amžiaus ir neįgalus skaitytojas. Tai sudarė 
19,8% Skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitytojų ir 10,8% visų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 
skaitytojų skaičiaus.  

2018 m. skaitė 181 tos pačios socialinės grupės vartotojas. 2019 m. senyvo amžiaus ir 
neįgaliųjų skaitytojų skaičius padidėjo 3.  

Garsines knygas skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 
skyrius. 2019 m. abonemente skaitė 7 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 8 kartus ir 
pasiskolino 29 egz. garsinių knygų. 2018 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 6 regos negalią 
turintys asmenys, jie apsilankė 14 kartų ir pasiskolino 31 egz. garsinių knygų. Iš skaičių matyti, kad 
2019 m. regos negalią turinčių skaitytojų skaičius 1 išaugo, 6 sumažėjo apsilankymų skaičius, o 
garsinių knygų išduotis sumažėjo 2.  

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.   

Kaimo filialuose skaitė 62 neįgalūs vartotojai,  arba 2 daugiau nei 2018-aisiais metais. 
Širvintų viešojoje bibliotekoje skaitė 184 senyvo ir neįgalaus amžiaus skaitytojai, arba 22 mažiau nei 
2018 m.  
  

 2018 2019 Skirtumas 
VB 206 184 -22 
Filialuose 60 62 +2 
SVB 266 246 -20 

 
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. 
  
Struktūros tobulinimas ir pokyčiai filialuose. 
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Struktūros pokyčių 2019-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 
bibliotekoje nebuvo.  
 

III. FONDO FORMAVIMAS  
Fondo būklė  
Fondo būklė 
 Iš viso sistemoje yra. 95970 fiz. vnt. dokumentų, 53652 pavad, Iš jų 94202 fiz. vnt. knygų ir 
serialinių dokumentų, 98,16%, 2 fiz. vnt. rankraščių, 0,002%, 68 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,07%, 537 
fiz. vnt. 0,56% garsinių ir regimųjų dokumentų, 1112 fiz. vnt. 1,16% grupuojamųjų dokumentų,47 fiz. 
vnt. kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose 0,05%, 2 fiz. vnt. elektroniniai periodiniai 
leidiniai fizinėse laikmenose 0,002%. 
Iš jų: 
 VB 33505 fiz. vnt., 7769 pavadinimų (34,9%). 
 Filialuose 62465 fiz. vnt., 45883 pavadinimų (65,1%). 
 
 
 
 
VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 
 
 2019 2018 Skirtumas 

Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. Fiz. vnt. Pavad. 
VB 33505 7769 37591 9382 -4086 -1613 
Filialuose 62465 45883 74090 54503 -11625 -8620 
SVB 95970 53652 111681 63885 -15711 -10233 
 
Bibliotekos fonde yra dokumentų (fiz. vnt. ir pav.):  
Iš viso SVB -95970 fiz. vnt., 53652 pavadinimų. 
VB – 33505 fiz. vnt., 7769 pavadinimų. 
Kaimo filialuose 62465 fiz. vnt., 45883 pavadinimų. 
 
Grožinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.)  
Iš viso - 62514 fiz. vnt. 65,1% 
VB 19977 fiz. vnt. 59,6% 
Kaimo filialuose 42537 fiz. vnt 68,1 % 
 
Šakinės literatūros bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 
Iš viso – 20330 fiz. vnt. 21,2 % 
VB 9639 fiz. vnt. 28,8 % 
Kaimo filialuose 10691 fiz. vnt. 17,1% 
 
Periodinių leidinių bibliotekos fonde (fiz. vnt. ir proc.) 
Iš viso - 13126 fiz. vnt. 13,7% 
VB 3889 fiz. vnt. 11,6% 
Kaimo filialuose 9237 fiz. vnt. 14,8% 
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Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai 
 

 Fondo dydis 
Grožinė  
literatūra 

Šakinė  
literatūra 

Periodiniai  
leidiniai 

 Fiz. vnt. Pav. Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
SVB 95970 7769 62514 65,1 20330 21,2 13126 13,7 
VB 33505 45883 19977 59,6 9639 28,8 3889 11,6 
KF 62465 53652 42537 68,1 10691 17,1 9237 14,8 
 
Per metus gauta 4560 fiz. vnt. dokumentų, 884 naujų pavad., 2338 fiz. vnt. knygų, 816 pavad., 10 fiz. 
vnt. garsinių dokumentų, 10 pavad. 3 fiz. vnt. regimųjų dokumentų, 1 pavad. , 2 vnt. spausdintų natų 
dokumentų, 2 pavad., 1 fiz. vnt. kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose, 1 pavad. 2206 fiz. vnt. 
žurnalų, 1 pavad., 483 fiz. vnt. laikraščių, 0 pavad., 2 fiz. vnt. tęstinių, 0 pavad. 
 
Aprūpinimas dokumentais  
Vienam gyventojui tenka dokumentų – 6,3 
Iš jų:  
VB – 6,0 
Filialuose – 6,6 
 
Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,3 
Iš jų:  
VB – 0,3 
Filialuose – 0,3 
 
Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,03 
Iš jų:  
VB - 0,08 
Filialuose - 0,01 
 
Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 30,41 
Iš jų: 
VB – 31,80 fiz. vnt. 
Filialuose – 43,07 fiz. vnt.  
 
Vienam vartotojui tenka naujų dokumentų fiz. vnt. – 1,44 
Iš jų: 
VB – 1,03 fiz. vnt.  
Filialai – 2,06 fiz. vnt.  
 
Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0 
Iš jų: 
VB - 0 fiz. vnt. 
Filialai - 0 fiz. vnt. 
 
Naujų dokumentų % dokumentų fonde 4,75 
Iš jų: 
VB  4,7 
Filialuose 4,8 
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Dokumentų gavimas: 
 
Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  
Iš viso – 4560 fiz. vnt. 1755 pavadinimų. 
VB - 1562 fiz. vnt.816 pavadinimų 
Kaimo filialuose - 2998 fiz. vnt. 1755 pavadinimų. 
 
Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 165,5 vnt., 97,5 pav. dokumentų. 
 
Per metus įsigyta grožinės literatūros:  
Iš viso – 1811 fiz. vnt. 
VB - 638 fiz. vnt. 
Filialai – 1173 egz. 
Vidutiniškai viename kaimo  filiale gavo po 65 fiz. Vnt 
 
Per metus įsigyta šakinės literatūros:  
Iš viso - 478 fiz. vnt. 
VB - 267 fiz. vnt. 
Filialuose -211 fiz. vnt. 
Vidutiniškai viename kaimo  filiale gavo po 12 fiz. vnt. 
 
Per metus įsigyta periodinių leidinių: 
SVB 2271 fiz. vnt. 
VB 657 fiz. vnt. 
Kaimo filialuose 1614 fiz. vnt. 
Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 89 fiz. vnt. 
 
Gauta dokumentų 
 

 Iš viso 
Grožinė 
literatūra 

Šakinė literatūra 
Periodiniai 
leidiniai 

 
Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

Fiz. 
vnt. Pav. 

SVB 4560 1755 1811 883 478 290 2271 81 
VB 1562 816 638 559 267 256 657 81 
KF 2976 1755 1173 403 211 81 1614 5 
 
Naujai gautų dokumentų proc. fonde  
SVB – 4,8 % 
VB – 4,6 % 
KF – 4,8% 
 
Naujai gautų dokumentų proc. fonde  
Grožinės literatūros:  
SVB – 2,8% 
Šakinės literatūros:  
SVB – 2,35% 
Periodinės literatūros: 
SVB – 1,73% 
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Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  
Iš viso – 1,46 
Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,86 
Savivaldybių skirtų lėšų – 0,19 
Kiti šaltiniai – 0,31 
Valstybės lėšos – 0,11 
 
Lėšos dokumentams įsigyti: 
 
 Gauta lėšų iš viso 

(Eur) 
Tenka lėšų 1-am 
gyventojui (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos 13191,00 0,86 
Savivaldybės lėšos 2924,27 0,19 
Valstybės lėšos 1647,24 0,11 
Kiti šaltiniai 4690,35 0,31 
Iš viso: 22452,86 1,46 
 
Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pavad.)  
 
SVB –19865 fiz. vnt. 1153 pav. 
VB -5664 fiz. vnt. 2434 pav. 
KF - 14201 fiz. vnt. 1153 pav. 
 
 2018 2019 Skirtumas 

Fiz. vnt. Fiz. vnt. Fiz. vnt. 
VB 4420 5664 1244 
Filialuose 6057 14201 8144 
SVB 10477 19865 9388 
 
Nurašytų dokumentų analizė 
 
Nurašymo 
priežastis 

VB % nuo 
bendro 
dokumentų 
skaičiaus 

Filialai % nuo 
bendro 
dokumentų 
skaičiaus 

SVB % nuo 
bendro 
dokumentų 
skaičiaus 

Susidėvėję 5566 16,6 14160 22,7 19726 20,6 
Praradę 
aktualumą 

28 0,08 25 0,04 53 0,06 

Prarasti 
skaitytojų 

30 0,09 0 0 30 0,03 

Iš viso 5626 16,8 14185 22,7 19806 20,6 
       
Perduota 40 0,1 16 0,03 56 0,06 
 
Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 4,3 
 
Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 
SVB – 0,2 
VB –0,2 



 

 
 

11

KF – 0,2 
 
Fondo naudojimas  
 
Fondo apyvartos rodiklis  
SVB – 0,9 
VB – 1,1 
KF – 0,8 
 
Saugyklos fondas 
Fondo dydis (fiz. vnt.) - 5835 fiz.vnt. 4227 pavadinimų. 
Gauta per metus (fiz. vnt.) – 5 fiz. vnt. 5 pavadinimų. 
Nurašyta per metus (fiz. vnt.) 2541 fiz. vnt. 2438 pavadinimų. 
Perduota: 40 vnt. 
Pagal nurašymo priežastį: 
susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 2541 fiz. vnt 
Išduota per metus (fiz.vnt.) - 510 fiz. vnt.  
Fondo apyvarta (fiz. vnt.) - 0,087. 
 
SVB mainų fondas 
Mainų fondo nėra. 
 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  
Vartotojų telkimas  
 
Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15355 (gyventojų sumažėjo 215). 
Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5583. 
Kaimo filialų mikrorajonuose – 9772.  
Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 
 
Regiono gyventojų sutelkimo procentas 
SVB – 20,71% 
VB – 30,53 
KF – 14,83% 
 
Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 
Kiauklių fil. – 64,  
Šešuolėlių fil. – 37,  
Jauniūnų fil. – 23,  
Musninkų fil. - 20, 
Anciūnų fil. -19, 
Bagaslaviškio fil. -19. 
 
Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 
 
Alionių - 10, 
Alekniškio filiale – 12,6, 
Družų filiale – 12,3. 
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Vidutinis gyventojų skaičius: 
 
Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 542. 
 
Vartotojų aptarnavimas  
Vartotojų skaičius: 
 
SVB – 3155 
VB – 1705 
KF – 1450 
 

 
VBS VB Kaimo filialuose 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Vartotojai 3225 3155 1643 1705 1582 1450 
Perregistruoti 2678 2548 1312 1348 1366 1200 
Nauji  547 607 331 357 216 250 

  

Vartotojų sudėties pokyčiai  
 

Vartotojų grupės 
2019 metai 2018 metai 
VBS VB KF VBS VB KF 

studentai 112 67 45 121 68 53 
dirbantieji 850 467 383 834 393 441 
neįgalieji 60 0 60 60 - 60 
pensininkai 401 199 202 388 189 199 
bedarbiai 111 0 111 110 - 110 
kiti 257 151 106 243 157 86 
Ikimokyklinio 
amžiaus 

145 59 86 
150 

51 99 

V-VIII klasių 518 313 205 495 275 220 
IX – XII klasių 208 115 93 308 199 109 
I – IV klasių 418 259 159 452 247 205 
Virtualūs 75 75 0 64 64  
Iš viso: 3155 1705 1450 3225 1643 1582 

 
Savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 3155 vartotojų arba 100 mažiau nei 2018 m. (3255). 

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 62 padidėjo vartotojų skaičius. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo studentų, 
IX – XII klasių vartotojų. Ženkliai padidėjo dirbančių ir 5-8 klasių vartototojų. Padidėjo virtualių 
vartotojų.  
Filialuose sumažėjo vartotojų – jų tapo mažiau 132 nei 2018-aisiais metais. 
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Didžiausias lankomumas: 
Alionių filiale – 48 
Alekniškio filiale – 34 
Anciūnų filiale – 30 
Alionių filiale - 22 
Šešuolėlių filiale – 20 
Vileikiškių filiale – 19,5 
Jauniūnų filiale – 19,5 
 
Mažiausias lankomumas: 
Kernavės filiale – 10 
Musninkų filiale – 9,5 
Družų filiale – 5. 
 

Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo 
įrenginį, t. y. jie gali knygas įmesti į lauke esančią bibliotekos knygų grąžinimo dėžę. Toks dokumentų 
grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali grąžinti leidinius neužeidami į biblioteką. Tai patogu 
tais atvejais, kai vartotojai skuba ir nori sutaupyti laiko, nenori pasiimti iš bibliotekos dokumentų, taip 
pat einant pro šalį, nes biblioteka yra miestelio centre. Ši dėžė patogi švaros dienų, švenčių ir 
savaitgalių metu, kai biblioteka neaptarnauja skaitytojų.  
 

Daugiausia DGĮ naudojosi dirbantieji ir 5-8 kl. mokiniai. ir studentai. Mažiausiai DGĮ 
naudojosi studentai ir ikimokyklinio amžiaus vartotojai.  
 
Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 
iki 100 vartotojų – 11 
101 – 200 vartotojų – 6 
201 – 300 vartotojų – 1 
301 – 400 vartotojų – 0 
401 – 500 vartotojų – 0 
500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 
 
Apsilankymų skaičius  
SVB – 62142 (2018 m. -67233) sumažėjo – 2295 (8,2 proc.) 
VB – 34860 (2018 m. -37961) sumažėjo – 3101 (8,9 proc.) 
KF – 27282 (2018 m. -29272) sumažėjo – 1990 (7,3 proc.) 
 
Lankomumas  
SVB – 20,4 
VB – 23,10 
KF – 18,8. 
 
Didžiausias lankomumas: 
Alionių filiale – 48 
Alekniškio filiale – 34 
Anciūnų filiale – 30 
Alionių filiale - 22 
Šešuolėlių filiale – 20 
Vileikiškių filiale – 19,5 
Jauniūnų filiale – 19,5 
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Mažiausias lankomumas: 
Kernavės filiale – 10 
Musninkų filiale – 9,5 
Družų filiale – 5. 
 
Išduotis  
Iš viso išduota dokumentų: 
SVB – 84694 fiz. vnt. (-7703) 2018 m. –92397 (-9,09 proc.) 
Viešojoje bibliotekoje – 35975 fiz. vnt. (-5126) 2018 m. –41101(-14,25 proc.) 
Kaimo filialuose – 48719 fiz. vnt. (-2577) 2018 m. –51296 (-5,29 proc.). 
 
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  
SVB -55511 fiz. vnt. (-3721), 2018 m. – 59232 (- 6,7 proc.) 
VB –21666 fiz. vnt. (-647), 2018 m. –22313 (-2,98 proc.) 
KF – 33845 fiz. vnt.(-3074), 2018 m. –36919 (-9,07proc.). 
 
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  
SVB – 29183 fiz. vnt. (-3982), 2018 m. – 33165 (-13,21 proc.) 
VB – 14309 fiz. vnt. (- 4479) 2018 m. –18788 (-23,8 proc.) 
KF – 14874 fiz. vnt. (+497), 2018 m. – 14377 (+3,45 proc.). 
 
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 41279 fiz. vnt. 48,74 % 
VB – 16607 fiz. vnt. 46,16 % 
KF – 24672 fiz. vnt. 50,64 %. 
 
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 9098 fiz. vnt. 10,74 % 
VB – 4197 fiz. vnt. 11,66% 
KF –4901 fiz. vnt. 10,06 %. 
 
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  
SVB – 34317  fiz. vnt. 40,52 % 
VB – 15171 fiz. vnt. 42,18 % 
KF – 19146 fiz. vnt. 39,30 %. 
 
Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 
2019 

Fiz. vnt. 
2018 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 84694 92387 55511 65,54 29183 34,46 
VB 35975 41101 21666 60,23 14309 39,77 
KF 48719 51296 33845 69,94 14874 30,06 
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Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 
 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
SVB 41279 48,74 9098 10,74 
VB 16607 46,16 4197 11,66 
KF 24672 50,64 4901 10,06 

 
 
 
Periodinių leidinių išduotis 
 

 Periodiniai leidiniai 
 Fiz. vnt. % 
SVB 34317 40,52 
VB 15171 42,18 
KF 19146 39,30 

 
Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 3024. 
Viešojoje bibliotekoje – 2767. 
Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė 3247 dokumentus. 
 
Skaitomumo rodiklis:  
SVB – 27,41 (2018 m. 28,64 -1,23) 
VB – 21,09 (2018 m. 25,01 -3,92) 
KF – 33,59 (2018 m. 32,42 +1,17). 
 
Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  
SVB - 181 
VB - 34 
KF – 147. 
 
Vartotojams skirtos darbo vietos 
 

 Darbo vietų skaičius vartotojams 

Kompiuterizuotų darbo 
vietų skaičius 
darbuotojams Iš viso 

Iš jų kompiuterizuotų darbo 
vietų skaičius 

Iš viso 
Prijungtų 
prie 
tinklo 

Su 
interneto 
prieiga 

SVB 181 78 78 78 35 
VB 34 12 12 12 17 
KF 147 82 64 64 18 
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Vartotojų apmokymai  
 

 

Ekskursijos (naudojimosi 
fondu, paslaugomis, 
įranga, informaciniais 
ištekliais apmokymai 

Elektroninėmis 
paslaugomis skirti 
apmokymai 

Kompiuterinio 
raštingumo 
apmokymai 

 
Mokymų 
trukmė, 
val. 

Dalyvių 
skaičius 

Mokymų 
trukmė, 
val. 

Dalyvių 
skaičius 

Val. 

SVB 663 258 346 252 259 
VB 282 98 104 97 104 
KF 381 160 242 155 155 

 
Esant poreikiui 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. 

Vyko kompiuterinio raštingumo mokymai,vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva”: 7 kursai po 
18 val. pradedantiesiems ir 9 kursai 6 valandų pažengusiems. Iš viso:180 val., apmokyta 170 
gyventojų. 
 
Prieiga ir sąlygos  
Viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnaujami pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 18 val., 
šeštadieniais nuo 8 - 15 val. 
 
Darbo valandos 
Viešojoje bibliotekoje – 57 val. per savaitę. 
Kaimo filialuose – 20 val. per savaitę. 
 
Darbo dienos 
Viešojoje bibliotekoje – 301 darbo diena per metus. 
Kaimo filialuose – 251 darbo diena per metus. 
 
 Kaimo filialai dirba ne visą darbo laiką: po 20 val. per savaitę. Kiekvieno filialo darbo laikas 
skirtingas, suderintas su administracija. 
 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 
neaptarnaujami. 
 
TBA  
Išsiųsta užsakymų –15 (2018 m. – 18) 
Gauta dokumentų – 15. 
Gauta užsakymų – nebuvo. 
Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 
Neigiamų atsakymų – nebuvo.  
Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius – 9 (2018 m. – 11). 
2019 m. išsiųsta 3 užsakymais mažiau negu 2018 m. Vartotojų, besinaudojančių TBA paslauga, 
skaičius 2018 m. padidėjo 2. Neigiamų atsakymų ataskaitiniais metais nebuvo. 
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TBA paslaugomis naudojosi dirbantys ir neakivaizdžiai studijuojantys skaitytojai. Jie užsisakė 
teisės, psichologijos, socialinių mokslų sričių literatūrą, reikalingą studijoms. Kiti skaitytojai siuntėsi 
literatūrą, reikalingą profesinėms kompetencijoms tobulinti. 

Vartotojai užsisako nedaug literatūros, nes jų poreikius tenkina neblogai sukomplektuotas 
Viešosios bibliotekos fondas, be to, skaitytojas turi padengti leidinio grąžinimo registruotu laišku 
išlaidas, todėl studijuojantiems patogiau iš didižiųjų bibliotekų dokumentus pasiskolinti tiesiogiai. 

Viešosios bibliotekos filialų vartotojams šios paslaugos neprireikė. 
 
Renginiai 
 

Veiksmingas būdas populiarinti knygą ir skaitymą yra bibliotekos renginiai. Jie formuoja 
bibliotekos įvaizdį ir tuo pačiu visuomenės požiūrį į biblioteką, suteikia galimybę skaitytojams tobulėti, 
domėtis krašto kultūra, naujienomis, literatūra, menu. Dažniausiai pasitaikančios renginių formos: 
knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, poetais, knygų leidėjais, menininkais, įvairios parodos. 

Bibliotekai tampant aktyviu bendruomenės telkimo centru, čia rengiami spektakliai, koncertai, 
vyksta įvairios akcijos, vaizdo transliacijos. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje rengiamos meno ir spaudinių parodos. Spaudinių parodos 
skiriamos rašytojų, meno, visuomenės veikėjų jubiliejams, valstybinių ir kalendorinių švenčių 
minėjimui, rajono literatų kūrybos populiarinimui. Periodikos skaitykloje įrengta šiuolaikiška erdvė 
meno parodoms eksponuoti. 
 

 Renginiai  Lankytojų 
skaičius  Iš viso Kompleksiniai  Žodiniai  Vaizdiniai  

SVB 723 128 191 404 12093 
VB 228 63 67 98 4078 
KF 495 65 124 306 8015 

 
 
Renginiai 

Populiariausia renginių forma 2019 m. buvo parodos. Jų surengta 53 (2018 m. – 50). Iš jų: 11 
meno ir 42 dokumentų. Dokumentų parodos labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, 
kruopščiai parengtos parodos visada atkreipia lankytojų dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir 
atskleidžia viešosios bibliotekos fondą, sudomina bibliotekos skaitytojus.  

Rašytojų jubiliejams buvo skirtos šios spaudinių parodos: „Geras eilėraštis visada yra eilėraštis 
netyčia“ (Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms); „Nerašykit mano vardo, žmonės, 
parašykit, žmonės: LIETUVA“(Jono Strielkūno 80-mečiui); „Lyrinės lietuvių prozos pradininkas Jonas 
Biliūnas“ (rašytojo 140-osioms gimimo metinėms); „Lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas Romualdas 
Granauskas“ (rašytojo 80-mečiui); „Gera knyga visada yra gyvenimo mokytoja“ (Grigorijaus 
Kanovičiaus 90-osioms gimimo metinėms); „Dramatiškos žemės žmogus“ (Alfonso Nykos-Niliūno 
100-osioms gimimo metinėms); „Kompozitoriui Juozui Naujaliui – 150“; „Lietuvą ir lietuvius 
mylėjau“ (Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms) ir kt. 

Valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms skirtos dokumentų parodos: „Tokia buvo laisvės 
kaina...“ (Sausio 13-ajai); „Vasario 16-oji – Laisvės ir Vilties diena“; „Kovo 11-oji – mūsų laisvės 
diena“; „Apie knygą ir knygnešius“ (Knygnešio dienai); „Lietuvos karininkui, rezistentui, partizanų 
vadui Jonui Žemaičiui-Vytautui – 100“ (Jono Žemaičio-Vytauto metams); „Atgimusio žodžio galia“ 
(Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai); „Europos Sąjunga šiandien“ (Europos dienai); 
„Nesvetingi Sibiro takai...“ (Gedulo ir Vilties dienai); „Liepos 6-oji – Pasididžiavimo Valstybe diena“ 
(Valstybės dienai); „Baltijos kelias – žymiausias reiškinys Nepriklausomybės priešaušryje“ Baltijos 
kelio 30-mečiui; „2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų metai“ ir kt. 
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2019 metais buvo rengiamos dokumentų parodos, skirtos Širvintų krašto Kūrėjams: „Algis 
Kryžanauskas: „Mano kūryba – lyg žvaigždės blykstelėjimas: pradžia yra, o pabaiga nežinomybėj“ 
(kraštiečio poeto 75-mečiui); „Kraštiečiui, atsiminimų ir eilėraščių autoriui Petrui Malinauskui – 95“; 
„Širvintų krašto garbės piliečio Viktoro Aleknos gyvenimas ir kūryba“; „Ignas Šeinius: tarp kūrybos ir 
diplomatijos“ (rašytojo, diplomato, žurnalisto 130-osioms gimimo metinėms); „Garbingos atminties 
kunigui Nikodemui Švogžliui-Milžinui – 120“ ir kt. 

Eksponuota Arvydo Bagdono tapybos darbų paroda. Iš Rokiškio rajono kilęs dailininkas 
Arvydas Bagdonas piešia nuo vaikystės. Dailininko kelią pradėjo Vilniaus J. Vienožinskio dailės 
mokykloje, toliau studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (Dailės akademija), 2005 metais 
jam suteiktas Meno kūrėjo statusas. Arvydas Bagdonas surengė virš 100 personalinių bei grupinių 
parodų, dalyvavo virš 50 plenerų Lietuvoje ir užsienyje. Jo kūriniai buvo eksponuojami Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Šiaurės Korėjoje, Suomijoje, 
Danijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje, Kanadoje, Rusijoje. Jo kūrinių yra įsigiję Rokiškio krašto 
muziejus, daug privačių kolekcininkų, o taip pat ir Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 

 

 
 

Jau tradicine tapo kelerius metus iš eilės rengiama Širvintų meno mokyklos Dailės skyriaus 
mokinių darbų paroda „Augame Lietuvai - kuriame Tėvynei“.  

 

 
 

Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekoje Motinos dienos išvakarėse atidaryta paroda „Kraičio skrynią 
pravėrus…”. Ją surengė Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų draugija.  
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Spalvingais darbais bibliotekos bibliotekos lankytojus pradžiugino širvintiškė teisininkė 
Laimutė Dambrauskienė. 

 

 
 

Jau trečią kartą Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje surengta tautodailininkės Aldonos 
Vasiukevičienės tapybos darbų paroda. 
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Be jau minėtų meno parodų, bibliotekoje buvo surengta pagal spaudos atstovų nuotraukas 
parengta fotografijų paroda, skirta Vytautui Kernagiui atminti; Kauno apskrities viešosios bibliotekos 
parengta ekspozicija „Kvepiančių knygų salonas: tarpukario literatūra“, tapytojos iš Kaišiadorių Linos 
Urbonavičienės tapybos darbų paroda ir kt. 

2019 m. pavasarį buvo minimos kraštiečio rašytojo, diplomato, žurnalisto Igno Šeiniaus 130-
osios gimimo metinės. Minėdama šią sukaktį, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė fotomeno 
festivalyje „Kaunas Photo 2018” pristatytą paties rašytojo bei jo proanūkės Linos Scheynius fotografijų 
parodą „Šeinius + Scheynius“. Parodos pristatymas vyko rašytojo gimimo dieną – balandžio 3-ąją. 
Renginyje dalyvavo Igno Šeiniaus anūkas Ignas Scheynius, „Kaunas Photo“ festivalio vadovas bei 
parodos kuratorius Mindaugas Kavaliauskas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė dr. 
Sigutė Radzevičienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija 
Banionytė. Renginio svečiams koncertavo Lietuvos nacionalinės filharmonijos Valstybinis Vilniaus 
kvartetas.  

 
 

Ketvirtą kartą Igno Šeiniaus viešoji biblioteka prisijungė prie visoje šalyje bei užsienyje 
vykusių Lietuvių kalbos dienų renginių. 2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko Lietuvių kalbos 
dienoms ir Vietovardžių metams skirtas susitikimas su Lietuvos kalbininku, humanitarinių mokslų 
daktaru Kazimieru Garšva tema „Širvintų krašto vietovardžiai”.  

 

 
 

Laisvės gynėjų dieną Biblioteka paminėjo surengdama visuomenės veikėjo, prof. Vytauto 
Radžvilo knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymą. Renginyje dalyvavo knygos autorius – 
filosofas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, vienas 
aktyviausių Lietuvos politinio gyvenimo komentatorių. Renginį moderavo politologas Dovilas Petkus. 
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Nuo 1995 m. kasmet Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos neaplenkia „Poezijos pavasario” 
paukštė. 2019 m. Tarptautinio poezijos festivalio skaitymai vyko Širvintų r. Čiobiškio dvare bei 
Širvintose. Renginyje svečiavosi: poetas, vertėjas Marius Burokas – Tarptautinio poezijos festivalio 
“Poezijos pavasaris“ 2019 metų Maironio premijos laureatas, poetas, vertėjas, eseistas, Eugenijus 
Ališanka, poetas, fotografas Dainius Dirgėla, poetės Jurgita Jasponytė ir Ramunė Brundzaitė, svečias iš 
Italijos Davide Castiglione ir žinomas Lietuvos aktorius Andrius Bialobžeskis. 

Festivalio metu savo kūryba pasidalijo ir mūsų krašto kūrėjai. Čiobiškyje savo kūrybą skaitė 
Čiobiškio krašto poetė, buvusi mokytoja Sigita Lukoševičienė, Širvintose – poezijos mylėtoja, kūrėja 
Ugnė Trumpickaitė. 

 

 
 

Projektiniai renginiai 
 
Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės”  

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 

 
Projektas „Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės“  

Projektas buvo skirtas Širvintų rajone gyvenančių vienišų vyresnio amžiaus ir neįgalių žmonių 
kultūrinės atskirties mažinimui, oraus ir pilnaverčio šių žmonių gyvenimo užtikrinimui, vienišumo ir 
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bendravimo stygiaus problemų sprendimui, socialines paslaugas teikiančių rajono įstaigų ir Igno 
Šeiniaus viešosios bibliotekos bendradarbianvimo ryšių stiprinimui. 
 
Projekto metu vyko: 

Kūrybinio-terapinio rašymo seminarų ciklas. Užsiėmimai vyko rugsėjo – lapkričio mėnesiais 
Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre. Seminarus vedė psichologas, psichoterapeutas, 
kūrybinio rašymo mokytojas Julius Kvedarauskas. 

 

 
 
Aktorės ir knygų autorės Nijolės Narmontaitės kūrybos vakaras „Ko nematė žiūrovai“. 

Pasitelkusi savo gebėjimus groti keliais instrumentais, dainavimą, vaidybą bei nepakartojamo 
skambesio žemaitišką šnektą, Nijolė Narmontaitė pristatė keturias savo knygas: „Aktoriai, režisieriai ir 
kasininkės: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, režisieriai ir studentai: ko nematė žiūrovai“, „Aktoriai, 
režisieriai ir gerbėjai: ko nematė žiūrovai“ bei „Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai“. 
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Teatro ir kino aktoriaus, dainuojamosios poezijos koncertų organizatoriaus ir dalyvio Gedimino 

Storpirščio muzikinė programa „Trys mūzos“. Vakaro metu žinomas aktorius kvietė pasiklausyti dainų 
bei skaitė savo ir kitų žinomų poetų kurtas eiles. 

 

 
 

Poezijos ir muzikos improvizacijų spektaklis „TYLOS SODAI“, sukurtas pagal aktorės ir 
scenarijaus autorės Birutės Mar mylimų lietuvių poetų – Donaldo Kajoko, Jono Strielkūno, Reginos 
Katinaitės-Lumpeckienės, Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio ir pačios 
Birutės Mar – eiles. Spektaklyje skambėjo netikėtų dermių kompozitoriaus Antano Kučinsko sukurtas 
garso takelis, birbynininko Egidijaus Ališausko muzikinės improvizacijos. 
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Buvo surengti du knygų pristatymai.  
Poetė, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pristatė naujausią savo kūrinį – biografinį 

romaną „Padai pilni vinių“, kuriame pasakojama dramatiška poetės Salomėjos Nėries gyvenimo 
istorija.  

             
 
Knygos „Juozas Baltušis Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970-1975“ pristatymas. Renginyje 

dalyvavo literatūros kritikas Valentinas Sventickas, o ištraukas iš knygos skaitė aktorius Rimantas 
Bagdzevičius.  
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Projektas „Ieškoti, pažinti, pamėgti“ 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2700 Eur. 
 

Projekto tikslas buvo vaikų ugdymas teatro menu: sudaryti vaikams galimybes teatro raiškos 
priemonėmis plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti. Buvo vadovaujamasi 
nuostata, kad kūrybinis procesas yra svarbiau negu rezultatas. 

Projekto metu vyko: 
Bibliotekos darbuotojams skirtas seminaras „Lėlių teatro galimybės bibliotekų darbe“, kurį 

vedė Lietuvos lėlių teatro režisierius ir dailininkas Rimas Driežis, vyko kūrybinis užsiėmimas. 
 

 

 
Edukacinis susitikimas „Lėlių teatras iš arti“, kurį vedė kraštietė, teatro ir kino aktorė Elvyra 

Piškinaitė. 
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Kūrybinis teatrinis užsiėmimas „Šviesos šešėlių pasakos“, kurį vedė netradicinio „Stalo teatro“ 
įkūrėja, režisierė, scenografė ir aktorė Saulė Degutytė. 

 
 

Kalbos lavinimo užsiėmimas, kurį vedė aktorė, režisierė, dėstytoja, poezijos skaitovė Aldona 
Vilutytė. 

 
 
Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje 

viešėjo populiarus vaikų rašytojas Tomas Dirgėla. Jis bendravo su progimnazijos penktokais, domėjosi, 
kokius sapnus sapnuoja jaunieji knygų skaitytojai. 
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Pojūčių teatro kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė aktorė Aistė Jančiūtė, ką tik grįžusi iš festivalio 
Pietų Korėjoje. Aktorės užsiėmimai ir žaidimai skatino mokinius įsitraukti į pojūčius ir leistis į 
vaizduotę lavinančią kelionę. 

 
 

Aktorės Emilijos Latėnaitės susitikimas su gimnazistais vyko Širvintų L.Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijoje. 

 
 

Bendradarbiaujant Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai su Ukmergės „Ryto“ specialiąja mokykla, 
bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas „Kita širmos pusė“ su Vilniaus „Lėlės“ teatro režisieriumi, 
lėlininku Rimu Driežiu, skirtas Tolerancijos dienai paminėti.  

 



 

 
 

28

 
Buvo organizuotos trys išvykos. 
Rugpjūčio 21 d. Širvintų I.Šeiniaus viešosios bibliotekos jauniesiems skaitytojams ir jų 

tėveliams buvo organizuota kelionė į Pakruojį. J.Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvo 
darbuotojos dalinosi darbo patirtimi, o kiti keliautojai išbandė skrebinimo aparatą, išmanųjį žaidimų 
stalą, žaidimą su akiniais ir kitomis įdomybėmis. 

 

 
 

Vyko 2 išvykos į Vilnių: 
Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos aktyvūs skaitytojai, renginių dalyviai pradinės 

mokyklos 2a klasės mokiniai su mokytoja Nijole Miliauskaite spalio 4 d. dalyvavo išvykoje į Vilnių. 
Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje vaikams darbuotoja Viktorija Bulyginaitė parodė bibliotekos 
erdves: skaityklas, vaikų erdves, kūrybines dirbtuves „Pasidaryk pats“, žaisloteką. Visi vaikai šioje 
bibliotekoje lankėsi pirmą kartą. 
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Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje edukatorė Daiva Krutulienė edukacinio užsiėmimo 
metu papasakojo daug įdomybių apie teatrą. Edukatorė parodė širmą, kuri naudojama spektakliuose. 

  

 
 
Gruodžio 11 d. organizuota išvyka Vilnių. Programoje: ekskursija po Vilniaus senamiestį ir 

Keistuolių teatro spektaklis „Kaip laikrodžiai Kalėdas mušė“. Išvykoje dalyvavo Širvintų pradinės 
mokyklos 3a klasės mokiniai. 
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Projektas „Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“ 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 
 
 

Šio projekto tikslas: skatinti vietos kultūrinį identitetą, perduodant etnokultūrines 
bendruomenės tradicijas, skatinant jų tęstinumą ir bendradarbiaujant kartoms suteikti galimybę 
kultūriniams vietos bendruomenės poreikiams bei gerosios patirties sklaidai. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2100 Eur. 
Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti etnine kultūra, su kuria 

supažindino profesionalūs etnologai.  
Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose 

renginiuose.  
Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalina tęstinumo 

veiklos galimybes. 
Projekto veiklos leido jose dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekų skaitytojams ir lankytojams, 

padidino susidomėjimą knyga bei literatūra. 
Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias etninės kultūros srityje. 
Projekto metu vyko:  
Edukacinis susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte, kurio tema „Tradicijų puoselėjimas 

liaudies mene“,  
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Edukacinis susitikimas su etnomuzikologe Zita Kelmickaite, „Tradicija ir modernumas 

etnokultūroje“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakaras su etnomuzikologe Loreta Sungailiene, „Kartų tradicijos ir dainos“, kurio metu buvo 

pristatytos adventinės bei kalėdinės sutartinės ir tradicijos. 
 

 
 

Vyko „Romansų vakaras“ su folkloro ansambliu „Nalšia“. 
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Buvo organizuota kelionė-ekskursija į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, 

kurioje dalyvavo 50 Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų. 
 

 
 
 
Projektas „Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“ 
 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto tikslas: užtikrinti tolygią kultūrinę raidą regione, skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, 
stiprinant bibliotekų lankytojų didėjimą. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2500 Eur. 
 
Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams vaikams leido susipažinti rašto ir knygos 

atsiradimo istorija, su kuria supažindino profesionalūs edukatoriai.  
Projekto veiklos įgalino patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant organizuojamuose 
renginiuose.  
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Bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir mokyklomis užmegzti ryšiai įgalino tęstinumo 
veiklos galimybes. 

Projekto veiklos leido jose dalyvauti bibliotekų skaitytojus ir lankytojams, padidino 
susidomėjimą knyga bei literatūra. 

Labai svarbu, kad buvo sudaryta galimybė dalyvauti veiklose socialiai remtiniems vaikams, 
lankantiems dienos centrus. 

Šis projektas Širvintų rajono bibliotekų lankytojams leido susipažinti su rašto ir knygos 
atsiradimo istorija. Projektas leido patirti bendravimo ir pažinimo džiaugsmą, dalyvaujant 
organizuojamuose renginiuose.  

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, skatinti skaitymą, ugdyti bibliotekos lankytojų 
bendravimo ir naujo turinio kūrimo įgūdžius - tai pavyko įgyvendinti.  
Projekto metu vyko šios veiklos: 

Rugsėjo 30 d. Ebru meno paslaptys Zibalų pradinio ugdymo skyriuje. Piešimo ant vandens 
techniką pristatė VšĮ „Vyta“ edukatorė Eglė Daubaraitė. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyko piešimo ant vandens edukacija. Rugsėjo 30 d. Ebru meno paslaptys „Tėkmės“ mokykloje. 

Piešimo ant vandens techniką pristatė VšĮ „Vyta“. Vyko piešimo ant vandens edukacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spalio 9 d. Knygrišybos edukacija Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Knygrišybos edukaciją 

vykdė VšĮ „Vyta“. 
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Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Musninkų A.Petrulio 

gimnazijoje. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija. 
 

 
 
Spalio 14 d. susitikimas su dailininku, rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi Bartkuškio 

daugiafunkciame centre. Dailininkas ir rašytojas pristatė savo kūrybą, vyko knygos kūrimo edukacija. 
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Spalio 18 d. susitikimas su Sigute Chlebinskaite. Dailininkė pristatė senovine technika sukurtas 

knygas. Vyko judančių paveikslėlių knygos edukacija. 
 

 
 
Spalio 30 d. organizuota Musninkų vaikų dienos centro išvyka į Lietuvos nacionalinę 

biblioteką. 
Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija. 

 
 

Organizuotas edukacijų ciklas su dailininke, autore, iliustratore Sigute Ach. Jame dalyvavo 
Širvintų pradinės mokyklos 4 klasių mokiniai. Prisijungė ir Socialinių paslaugų centro gyventojai. 
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Lapkričio 13 d.vyko pirmasis susitikimas su Sigute Ach „Susitikime bibliotekoje“. Edukacijų 
metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja 
supažindino vaikus su savo kūryba. Buvo liejamos akvarelės „Angelų sodui“.  

Lapkričio 18 d. antrasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų metu 
vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir rašytoja 
supažindino vaikus su savo kūryba.  

Lapkričio 18 d. trečiasis susitikimas su Sigute Ach ir programa „Angelų sodas“. Edukacijų 
metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas. Dailininkė ir rašytoja 
supažindino vaikus su savo kūryba.  

Lapkričio 25 d. ketvirtasis susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa „Angelų sodas“. 
Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. Dailininkė ir 
rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Po šio susitikimo bibliotekoje suspindo „Angelų sodas“.  
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Gruodžio 2 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į Lietuvos nacionalinę biblioteką. 
Vyko ekskursija po biblioteką, exlibrio kūrimo edukacija. 
 

 
 

Gruodžio 12 d. Gelvonų gimnazijos moksleivių susitikimas Sigute Ach, edukacinė programa 
„Angelų sodas“. Edukacijų metu vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo kuriamas „Angelų sodas“. 
Dailininkė ir rašytoja supažindino vaikus su savo kūryba. Gelvonų gimnazijos dailės klasę papuošė 
„Angelų sodas“.  
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Projektas „Prisijungusi Lietuva“ 
Viešoji biblioteka dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva“ veikloje. 
2019 m. Igno Šeiniaus bibliotekoje vyko nemažai veiklų, susijusių su projektu „Prisijungusi 

Lietuva“. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis 
informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią 
gyventojų tikslinę grupę – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių 
skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.  

Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio 
raštingumo mokymus. Pravesti 7 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai Skaitmeninės 
technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 9 mokymai pažengusiesiems „Bendradarbiavimas TAU. 
Bendrauk, dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“. Vyko mokymai 
Lapelių, Bagaslaviškio, Anciūnų filialuose.  

Bibliotekos darbuotojams projektas „Prisijungusi Lietuva“ surengė 2 mokymus.  
Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių 

internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2019“ metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: 
„Technologijų vitaminai“, „Pats sau gidas“, „Bankas tavo delne“, „Bendravimo mados“, „Išmanusis 
daržas“. 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai 

 

Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“ 
 
Finansuota 500 Eur. 
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka organizavo Europos Komisijos 

komunikacijos kampanijos „ES drauge saugiau“ renginį – diskusiją „Vartokime atsakingiau, 
pratęskime daiktų istorijas“, finansuotą Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.  

Renginio partneriai: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ „Globalūs projektai“. 
Kampanijos „ES drauge saugiau“ tikslas – plačiau informuoti visuomenę apie tai, kaip ES saugo savo 
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piliečius nuo įvairių pavojų ir grėsmių. Kampanijos metu norima atkreipti dėmesį į paprastus žmones, 
kurie savo darbais prisideda prie visų mūsų gerovės. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje išleido 
knygą „Žmonės, kurie saugo Europą“, kurioje pristatytos istorijos penkiolikos žmonių, dirbančių 
kasdienį, rodos, visai nepastebimą darbą, tačiau ženkliai prisidedančių prie mūsų šalies saugumo.  

Viena iš knygos „Žmonės, kurie saugo Europą“ herojų – aplinkosaugininkė, VšĮ TEXTALE 
įkūrėja Viktorija Nausėdienė – dalyvavo renginyje. Kartu su ja atvyko ir kostiumo dailininkė, stilistė 
Greta Subatavičiūtė bei antrinio dizaino entuziastė Ingrida Juozulynaitė.  

 

 
 
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Ekonomikos valdysenos asistentė Aušrinė Diržinskaitė 

padarė puikų įvadinį diskusijos pranešimą apie žiedinės ekonomikos naudą ir galimybes. 
Renginio viešnios atsivežė konkrečių pavyzdžių, kaip drabužius galima prikelti antram 

gyvenimui, juos persiuvant ar iš tekstilės kuriant įvairius aksesuarus. 
 
Europos dienos šventė 
Finansuota 1000 Eur. 

 
Šventinės veiklos prasidėjo Viešosios bibliotekos skaitykloje vykusia diskusija „Širvintos ir ES: 

15 metų drauge“. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji 
specialistė Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vita Janavičienė, Lietuvos 
pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Andžela Dalia Ėmužytė, ūkininkas iš Bagaslaviškio 
Bronislavas Liubomiras Vošteris, ūkininkas iš Družų Aurimas Inčiūra, Anciūnų kaimo bendruomenės 
pirmininkas Gediminas Makauskas bei Družų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalia Taparauskienė, 
svečius linksmino Anciūnų kaimo kapela. Buvo diskutuojama apie tai, kaip per 15 Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje metų Širvintų rajonui sekėsi įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, 
kaip ES lėšos įtakojo ūkininkų bei kaimo bendruomenių gyvenimą.  
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Gegužės 9-oji – Europos diena – daugeliui per miesto centrą į darbus ar mokyklas skubančių 

gyventojų prasidėjo „Europos gimtadienio kava“. ES vėliavomis bei kita simbolika išpuoštoje Igno 
Šeiniaus alėjoje Viešosios bibliotekos kolektyvas sveikino gyventojus, vaišino kava, dalino informaciją 
apie Europos Sąjungą.  

 

 
 

Vėlyvą popietę Širvintų atviroje jaunimo erdvėje vyko diskusija „Ką mūsų labui daro Europa?“. 
Pirmasis prie diskusijos prisijungė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas 
Marius Vaščega. Nuo pat Europos Sąjungos susikūrimo iki šių dienų Europos istorijos vingiais 
atkeliavęs pranešėjas palietė tokius aktualius klausimus kaip BREXIT, pabėgėlių krizė, emigracija. 
Buvo aptarta, ką Lietuva pasiekė per 15 narystės ES metų, kokias galimybes savo piliečiams atveria 
Europos Sąjunga. Diskusijoje dalyvavusi Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos 
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pirmininkė Vilija Lukošūnienė pasidalino savo įžvalgomis apie suaugusiųjų mokymosi galimybes 
Europos Sąjungoje. Plačiau buvo apsistota ties internetine suaugusiųjų švietimo platforma EPALE. 

Labai aktyviai prie diskusijos prisijungė Širvintų jaunimas. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijos mokiniai – Augustė Baravykaitė, Viktorija Aliukonytė, Justinas Blažys – kartu su anglų 
kalbos mokytoja, Erasmus + projekto koordinatore Gimnazijoje Valda Maslinskiene dalinosi 
dalyvavimo projekto veiklose patirtimi. Renginio dalyvių nuotaiką kėlė jaunų, gabių muzikantų grupės 
„Name Goes Here“ pasirodymas.  

 

 
 
Artėjantiems rinkimams į tiesiogiai renkamą Europos Sąjungos teisėkūros instituciją – Europos 

Parlamentą – buvo skirta Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vykusi diskusija „Renkuosi 
atsakingai“. Joje dalyvavo šie kandidatai rinkimuose: Jonas Pinskus, kandidatuojantis Lietuvos 
socialdemokratų darbo partijos sąraše, ir Irena Vasiliauskienė, kandidatuojanti visuomeninio rinkimų 
komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ gretose. Diskusijos dalyviai pristatė savo 
partijų rinkimines programas, atsakė į klausimus, kodėl jie kandidatuoja į Europos Parlamentą, ką 
galvoja apie BREXIT ir kitas grėsmes Europos Sąjungai, išsakė savo nuomonę apie šiandienines 
Lietuvos aktualijas – Prezidento rinkimus, referendumus dėl dvigubos pilietybės ir Seimo narių 
skaičiaus mažinimo. 
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Europos dienos šventės renginius vainikavo puikus Edgaro Lubio solinis koncertas. 

 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialų veikla 

 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo tiesioginės transliacijas. 

Filialuose gyventojai galėjo pažiūrėti transliacijas „Žemės ūkio naudmenų deklaravimas“, „Parama 
smulkiesiems ūkiams“ ir kt. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ organizavo temines akcijas „Saugesnio interneto savaitė“, 
„Skaitmeninė savaitė“. Vyko tiesioginės transliacijos „ Aš – skaitmeninis konsultantas“, 
„Tinklaraštininkų įrangos naudojimas“, „Viešosios interneto prieigos bibliotekose poveikio vertinimas“ 
ir daug kitų temų. 

Alekniškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 
viktorinos, dokumentų parodos. 

Alionių filiale vykę renginiai buvo skirti svarbiausiom ir didžiausiom šventėms paminėti. Tai 
buvo garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, popietės, parodos. 

Vyko popietė – „ Knyga – žinių šaltinis“, „ Riedėk marguti margas“, Iš senolių palikimo“, „Kai 
įsižiebė Kalėdų žvaigždė“, popietė – viktorina „Ar pažįsti savo tėvynę“.Buvo surengtos parodos – „Čia 
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pasakų namai čia knygų išmintis“, „Gimtinė mano miela, kur augu gyvenu“, „Žaliais vieškeliais 
Velykos ateina“, Augalų paslaptys ir sveikata“, „Žolinė – besibaigiančios vasaros šventė“ ir kt.  

Anciūnų filiale vyko šventės, parodos, popietės, mokymai.  
Anciūnų filialo kiemelyje surengta kraštiečių šventė „Sugrįžkim, susėskim po liepa sena“, 

kurios metu „Anciūnų kluone“ ir kiemelyje veikė literatūrinė paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir 
knygose“. Surengta teatralizuota šventė visai šeimai „Pasakų šalyje“, kurios metu „Anciūnų kluone“ 
veikė literatūrinės parodos , „Mano senelių pasakos“, „Pasakų kraitelė“, Širvintų „Atžalyno“ 
progimnazijos Zibalų pradinio ugdymo skyriaus mokinių piešinių paroda „Mano mėgstamiausių pasakų 
herojai“. Vyko teatralizuota kalėdinė šventė visai šeimai „Stebuklinga skrynelė“. Šventės metu 
surengta kalėdinių dekoracijų paroda „Adventinio vainiko šviesa“. 

Teatralizuota pasaka „Pasakų šalyje“ suvaidinta Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės 
labdaros renginyje „Iš širdies į širdį“ Širvintų kultūros centre, Vileikiškių bendruomenėje Eglės 
įžiebimo šventėje, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriuje. 

Spektaklis „Pūkuotuko pasaulis“ suvaidintas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje. 
Organizuota literatūrinė popietė „Juozo Krūmino gyvenimas ir kūryba“, kurios metu veikė 

spaudinių paroda „Palionės kaimo laukų žvaigždė“, skirta Lietuvos poetui, vertėjui, žurnalistui Juozui 
Krūminui 105-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Surengti renginiai suaugusiems „Lietuva vėl laisva“, Kovo 11-osios vakaras, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai, literatūrinė – muzikinė popietė „Lietuviai esam didi tauta, tad 
išlikime orūs“. 

Vaikams surengti renginiai: „Knyga ir šešėlinis teatras“, knygos skaitymas, šešėlinių lėlių 
gaminimas ir vaidinimas kartu su vaikais, pasirinkta K. Kubilinko knyga „Katinėlis ir gaidelis“, 
edukaciniai užsiėmimai su vaikais „Velykų belaukiant“, Kūrybinė popietė ir vaikų darbų paroda 
„Ruduo“. Improvizuotas šešėlinis lėlių teatras pagal J. Marcinkevičiaus knygą Grybų karas“. Vaikai 
pasigamino lėles ir suvaidino šešėlinį spektaklį. 

Surengtos literatūrinės parodos: „Atvira ir skaidri kaip šulinio vanduo“, skirta Širvintų krašto 
poetui Algiui Kryžanauskui, jo 75-osioms gimimo metinėms. „Čia mano namai“, skirta rašytojo, 
prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms. „Igno Šeiniaus 
fenomenas lietuvių naujoje literatūroje“, skirta lietuvių ir švedų rašytojui, diplomatui, spaudos 
darbuotojui Ignui Šeiniui, jo 130-osioms gimimo metinėms. „Iš gyvenimo į knygos puslapius“, skirta 
rašytojui Juozui Baltušiui, 110-osioms gimimo metinėms „Antanas Smetona: žmogus, prezidentas, 
tautos vadas“, skirta prezidento Antano Smetonos 145-osioms gimimo metinėms paminėti ir 100-čiui, 
kai išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu.  

Eksponuotos literatūrinės parodos „Juozas Tumas Vaižgantas – didelių meninių kūrinių 
kūrėjas“, „Dalios Teišerskytės gyvenimas ir kūryba“, skirta poetės D. Teišerskytės 75-osioms gimimo 
metinėms, spaudinių paroda „Gyvenimas žmogaus yra sunkus kelias“, skirta poetės S. Nėries 115-
osioms gimimo metinėms. 

Surengtos parodos vaikams: „Kūryba, kuri jaudina mūsų sielas“, skirta lietuvių rašytojo Jono 
Biliūno 140-osioms gimimo metinėms, literatūrinė paroda „Laisvė būti savimi“, skirta Alfonso Nykos -
Niliūno 100-osioms gimimo metinėms. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu vyko švedų rašytojos Astrid Lingren knygos Pepė 
Ilgakojinė ištraukos skaitymas. 

Dalyvauta Šeimos šventėje Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Pagal rašytojo A. A. Milno „Pūkuotuko 
pasaulis„knygą parodytas spektaklis. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu vyko švedų rašytojos Astrid Lingren „Pepė Ilgakojinė 
knygos ištraukos skaitymas, kaip Pepė Ilgakojinė švenčia gimtadienį. 

Dalyvauta akcijoje Knygų kalėdos. 
Vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ trys skaimeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems 

ir pažengusiems. 
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Bagaslaviškio filiale vyko bagaslaviškietės Evelinos Piškinaitės fotografijų paroda „Čia mūsų 
namai“, popietė „Poeto Pauliaus Širvio gyvenimo spalvos“. 

Vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“ trys skaimeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems 
ir pažengusiems, Senjorų dienos bibliotekoje. 

Eksponuotos parodos suaugusiems: rankdarbių paroda „Ilgais žiemos vakarais“; spaudinių 
parodos „Kraštiečiui Kazimierui Skebėrai – 125“; „Poeto Kazio Bradūno kūrybinis palikimas“; 
„Diplomatas ir rašytojas“, skirta Igno Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms; „Gyvenimai ir 
išgyvenimai“, skirta R.Granausko 80-osioms gimimo metinėms; „Eugenijus Matuzevičius – kultūros 
pasaulio žmogus“; „Rašytojo, publicisto Jono Avyžiaus takais“; „Vytautas Ažušilis ir mažiems, ir 
dideliems“; „Baltijos kelias – kelias į laisvę“; „Poetui, vertėjui Eduardui Mieželaičiui – 100“; 
„Rašytojas Vincas Kudirka – Tautiškos giesmės kūrėjas“; „Aš vėlei iš žemės pakilsiu“, skirta S.Nėries 
115-osioms gimimo metinėms. 

Vyko kūrybinės dirbtuvės „Kuriame kalėdinį stebuklą“. 
Organizuoti renginiai vaikams: viktorina „Mano Lietuva“, skaitymo popietė, Šiaurės šalių 

rašytojų knygų ištraukų garsiniai skaitymai, spaudinių, piešinių, moksleivių kūrybinių darbų parodos, 
vyko skaitymo popietės vaikams. Moksleiviai dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje.  

Vyko Ebru technikos edukacija. 
Čiobiškio filiale veikė paroda Antano Smetonos 145 gimimo metinių proga. Prieš 100 metų 

A.Smetona buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu. 
Vasario 16-ajai buvo surengta paroda „Vasario 16-oji Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“, 

rankdarbių paroda „Žalią ranką Tau tiesia Velykos“. 
Gegužės mėn. Čiobiškio dvare vyko Tarptautinio poezijos pavasario skaitymai. 
Veikė Kotrynos Sterbavičiūtės darbelių iš molio paroda. 
Bibliotekoje buvo paminėti rašytojų jubiliejai, vyko piešinių parodos „Aš myliu Lietuvą“, „Aš 

piešiu pasaką“, „Mano gražiausia gėlė“, „Rudens žiedai“, „Baltaveidė žiema popieriaus lape.“ 
Družų filiale vyko daug parodų, organizuotos popietės, garsiniai skaitymai vaikams, poezijos 

vakarai, vyko Velykinės dirbtuvės, atvirukų kūrimo ir kitos dirbtuvės. 
Gelvonų filiale vyko spaudinių parodos: „Jie amžinai liks gyvi...“, skirta sausio 13-osios dienos 

paminėjimui, „Pėdos žemėje ilgai išlieka“, V. A. Misevičiaus 65-osioms gimimo metinėms paminėti, 
„Širvio niekada nebūna per daug“ „Kaip papuošti Velykų stalą“, „Tarp grožio, liūdesio ir dramatizmo“, 
skirta R. Granausko 80-mečiui, „Mano mama“, skirta motinos dienai, „Lietuviška išmintis“, skirta Igno 
Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms, „Kaip tolimas atodūsis“, „Mano knygos – mano gyvenimas“,. 
skirta Vytauto Ažušilio 90-osioms gimimo metinėms, „Su aušra atbudęs“, skirta Juozo Tumo 
Vaižganto 150-mečiui, „Giliausiam šuliny įžvelki žmogų...“ „Eduardui Mieželaičiui – 100 m.“, „Šv. 
Andriejus – saulės grįžtuvių laukimo pradžia“, šv. Andriejaus dienai paminėti, „Aš įvertinu tą Dievo 
dovaną, kad galiu rašyti“, skirta Juozo Krumino 105 – osioms gimimo metinėms, Renatos 
Bartkevičienės rankdarbių paroda 

Surengti renginiai vaikams: „Autoportretai Pablo Pikasso stiliumi“, kūrybinių darbelių paroda, 
Širvintų meno mokyklos vaikų darbelių paroda „Žiemos pasaka“, „Mano šalies trispalvė“, vaikų 
darbelių paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, „Gamta, gyvūnai, paukščiai“ – viktorina 
žemės dienai paminėti, „Su gamta – kartu“ Širvintų meno mokyklos vaikų darbelių paroda, (mokytoja 
H, Labanauskienė), akcija „Grąžink bibliotekai knygą“, „Piešiu ir skaitau“, paroda ir garsinis 
skaitymas, edukacinė valandėlė „Gydome knygeles“, „Rudenėlio spalvos“ kūrybinis užsiėmimas, 
„Atžalyno“, progimnazijos 6B klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Vietovardžiai pasakoja 
protėvių legendas“, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas „Negaliu atskirti gyvenimo nuo sapno“, 
skirtas S. Neries 115 – osioms gimimo metinėms paminėti, piešinių paroda „Visi namo sugrįžta vėliai“, 
„Atžalyno“ progimnazijos 6 b klasės mokinių piešinių paroda, karpinių paroda „Krinta baltos, baltos 
snaigės“. 

Eksponuotos spaudinių parodos „Žiemos rūpesčiai“ K. Donelaičio 305-osioms gimimo 
metinėms paminėti, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas, „Skambutis kviečia“, skirta Mokslo ir 
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žinių dienai, spaudinių paroda, edukacinė valandėlė „Gydome knygeles“, „Rudenėlio spalvos“ 
kūrybinis užsiėmimas, „Atžalyno“, progimnazijos 6B klasės mokinių kūrybinių darbų paroda 
„Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“, literatūrinė paroda ir garsinis skaitymas „Negaliu atskirti 
gyvenimo nuo sapno“, skirtas S. Neries 115-osioms gimimo metinėms paminėti, piešinių paroda „Visi 
namo sugrįžta vėliai“, „Atžalyno“ progimnazijos 6 b klasės mokinių piešinių paroda, karpinių paroda 
„Krinta baltos, baltos snaigės“. 

Vyko susitikimas su dailininke Sigute Ach, Gelvonų gimnazijos moksleivių išvyka į 
Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. 

Jauniūnų filiale organizuotos parodos, skirtos svarbiausioms ir didžiausioms metų šventėms 
paminėti: Laisvės gynėjų dienai paminėti „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“, Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai „Lietuva – šalis, kurioje gyventi gera“, Nepriklausomybės atkūrimo dienai-
„Ant temstančio tako“, Europos dienai -„Lietuva Europoje ir Europa Lietuvoje“, Gedulo ir vilties 
dienai „Tai gyvenimo kova, būk kovotoju“, paroda skirta Valstybės dienai paminėti „Lietuva-mano 
namai“. Šios parodos sulaukė daug lankytojų.  

Bibliotekos skaitytojos maloniai praleidžia laiką prie arbatos, kavos puodelio, aptardamos 
skaitomiausių žurnalų straipsnius, „Moters savaitgalis“, „Namie ir sode“ „Moters savaitė“ – tai 
žurnalai, kuriuose kiekviena randa sau naudingų patarimų, labai skaitomi, o kartu ir nuotaikingai 
aptarinėjami. Šie susitikimai jaukioje bibliotekoje jau tapo tradicija. 

Didelio lankytojų būrio sulaukė šios parodos: „Gyvenimas po klevu“, paroda skirta 
R.Granausko kūrybai, „Sėjos metas“ literatūrinė V. Ažušilio kūrybos paroda, S. Neries kūrybos 
literatūrinė paroda „Prie didelio kelio“. 

2019-ieji metai buvo paskelbti Vietovardžių metais. Bibliotekoje surengta tautodailininkės 
Ados Germanavičienės karpinių paroda „Vietų vardais į mus kalba karpiniai“. 

Vaikams surengtos parodos, Žemės dienai-„Knygos ir gamtos prieglobstyje“, Tarptautinei 
vaikų knygos dienai „Knygų šalies žemėlapis„Svečiuose pas Batuotą katiną“, „Gražiausios lietuvių 
pasakos“, „Kas skaičiuos knygų mįsles“, piešinių paroda „Svajonių ir fantazijų pasaulyje“, 
skaitomiausių knygelių -„Vasarą linksmiau su knyga“, „Jei skaitysiu – gudresnis būsiu“, „Čia pasakų 
namai“. Didelio mažųjų bibliotekos lankytojų aktyvumo sulaukė piešinių paroda, skirta mokslo metų 
pradžiai „Per tėviškę su vėju, Rugsėjo pirmoji atskubėjo“. 

Jaunieji bibliotekos lankytojai noriai dalyvavo margučių marginimo popietėse „Tas margas 
margutis“. Kelias popietes margino ,dažė, klijavo įvairiaspalviais popierėliais kiaušinius, o vėliau 
puošė Velykų medį. Mažiesiems bibliotekos lankytojams labai patiko šie užsiėmimai. Vyko nykštukų 
dirbtuvės, buvo ruošiami atvirukai žiemos šventėms. Vyko popietės „Mano atvirukas žiemai“, „Čia 
snaigių namai“, „Šalčio gėlės ant langų“, paroda, skirta gražiausioms metų šventėms „Kalėdų Senelio 
pėdomis“.  

Vyko garsiniai knygelių skaitymai.  
Kernavės filiale vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas, renginys skirtas Sausio 13-osios 

įvykiams atminti; šventė skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai; dailininkės I. Daujotaitės-Janulienės 
paveikslų paroda, skirta Pasaulio lietuvių metams pažymėti. 

Vyko vaikų piešinių paroda „Tai mano mamytė“. 
Eksponuotos istoriko ir rašytojo E.Jankūno spaudinių kolekcijos, spaudinių paroda „Baltijos 

kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“, skirta Baltijos kelio 30-osioms 
metinėms pažymėti, dailininkės I. Daujotaitės-Janulienės darbų paroda. 

Kiauklių filiale eksponuotos parodos: „Gyvi už laisvę žuvę “, „Vasario 16-oji – tautos 
susitelkimo ir vienybės diena“, „Mano širdžiai tu esi – Tėvynė Lietuva“, „Lietuva lietuvių širdyse “, 
„Zibalų seniūnijos dvarai“, „Kalba gimtoji lūposna įdėta“, „Lietuvos vardas knygose“, „Baltijos kelias 
– žymiausias reiškinys Nepriklausomybės priešaušryje“, „Mažos ir didelės fantazijos“, „Spalvotas 
kvepėjimas“, „Knygelės laukia skaitytojų“,„Jie nešė gimtą žodį paklydusį“,„Atostogauk su knyga“. 

Vyko rašytojų, poetų: A.Kryžanausko, J. Krūmino I. Šeiniaus, K. Bradūno, P. Širvio J. 
Strielkūno, A. Smetonos, D. Teišerskytės, V. Juknaitės knygų pristatymai, popietės: „Širdžiai mielos 
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eilės“, „Rašę gražiausius žodžius“, „Gyvenimas ne plunksna – meile rašytas“, „Pakviesk į širdį 
vasaros“, „Žydintys žodžiai po tėviškės dangum“, „Rudens pašto ženklai“, „Skambantis žodis – atgaiva 
sielai“, „Prisiglauskim prie skubančio laiko“, „Mano Lietuva“, „Knygelės laukia skaitytojų“, 
„Pasidomėkime- žymesni mūsų krašto kraštovaizdžiai“, „Abėcėlės šventė “, „Skaityk ir žaisk 
bibliotekoje“, „Kai šerkšnas puošia langus“, edukacinės popietės „IT keičia mūsų gyvenimą“, „Būk 
saugus internete“, „E. paslaugos – patogesniam gyvenimui“, „Biblioteka – knygų namai“; akcijos 
„Paremkime biblioteką 2% pajamų mokesčio“, „Senjorų dienos internete-2019“, „Pakviesk draugą“, 
„Knygų Kalėdos“; diskusijos „Skaityti – tai nuolat tobulėti“, „Knyga, biblioteka ir laikas”. 

Organizuotos piešinių ir darbelių parodos „Liepsnoja sausio 13-osios laužai“, „Spalvinga 
vasara“, „Tas rudenėlio margumas“, „Mano piešinys puošia biblioteką“, viktorinos „Ką mes žinome 
apie ES“, „Paklausyk, pamąstyk ir atspėk“. 

Lapelių filiale surengtos knygų parodos rašytojams A. Kryžanauskui, K. Donelaičiui, V. 
Misevičiui, P. Širviui, I. Šeiniui, Kun. N. Švogžliui-Milžinui, T. Četrauskui, J. Biliūnui, J. Avyžiui, V. 
Ažušiliui, J. Tumui-Vaižgantui, E. Mieželaičiui, K. Būgai, S. Nėriai.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė skirtus Antano Smetonos LR Seimo pirmo 
prezidento 100-osioms metinėms paminėti. Šiai datai atminti organizuota paroda „100 metų, kai 
išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona“. 2019 metai paskelbti 
Vietovardžių metais. Šiems metams paminėti Lapelių bibliotekoje veikia paroda „Pažink savo krašto 
vardus“.  

Organizuoti perskaitytų knygų aptarimai.  
Nacionalinei bibliotekų savaitei skirta paroda „Mano pasaulis su knyga“, taip pat popietės 

„Paslaptingame knygų labirinte“, „Kaip nutapyti knygą?“. 
Vyko skaitymo skatinimo akcija „Vasara su knyga“, joje dalyvavo 11 skaitytojų.  
Organizuotos popietės „Junkis, kurk ir dalinkis atsakingai: geresnis internetas nuo tavęs!“. 
Paminėtas pavasario lygiadienis – gamtos ir žmogaus virsmo šventė, tai yra šviesos sėja, 

renginiu „Pavasario virsmas“. Renginys vyko lauke. 
Lapelių kaimo gyventojai naudojasi teikiama bibliotekos paslauga, tai gyventojų pajamų 

deklaravimas. Padėti deklaruoti gyventojų pajamas į biblioteką atvyko Širvintų VMI darbuotoja Jolanta 
Černiauskienė. Labai malonu ir džiugu, jog VMI darbuotojai noriai atvyksta į biblioteką ir padeda 
gyventojams teisingai deklaruoti pajamas. Jau eilę metų Lapelių bei Čiobiškio gyventojai naudojasi šia 
paslauga. 

Mėgstama veikla bibliotekoje yra ir piešimas. Tad popietės metu dalyviai piešė, ne ant balto 
popieriaus lapo, o ant keramikos ir specialiai keramikai skirtais dažais. Kiekvienas dalyvis atsinešė 
savo lėkštutę, ir ją dekoravo patinkančiu piešiniu. Baigus piešti darbeliai buvo kaitinami, kad dažai 
ilgam liktų patvarūs ir ilgai džiugintų jaunuosius tapytojus. 

Lapkričio 11 – 17 d. Lapelių bibliotekos skaitytojai dalyvavo nacionaliniame projekte „Šiaurės 
šalių bibliotekų savaitė“, kurį organizavo Asociacija Norden Sąjunga, bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis asociacijomis Norden. Projektą remia Šiaurės ministrų taryba. Literatūros savaitės tema 
– Šventės Šiaurės šalyse. Buvo skaitoma ištrauka „Pepė švenčia gimtadienį“ iš Astridos Lingren 
knygos „Pepė ilgakojinė“. 

Lapelių filiale vyko projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga“ nemokami 
skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, 
išmok“, bei skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems.  

Musninkų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 
garsiniai skaitymai vaikams. 2019-aisiais metais Musninkų varpinei sukako 150 metų. Ta proga 
Musninkų biblioteka surengė mokinių piešinių parodą „Musninkų varpinei – 150“. Moksleiviai noriai 
prisidėjo prie parodos, buvo eksponuojami 25 jų darbai. Surengta Musninkų vaikų dienos centro 
„Aitvarai“ fotografijų paroda „Stabtelėjimai“.  

Paminėta Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Bibliotekoje veikė paroda skirta 
Nepriklausomybės akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui atminti. 
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Vyko susitikimas su kraštiečiu rašytoju, vertėju Teodoru Četrausku. Rašytojas pristatė savo 
naujausią knygą „Mekenija“. Musninkų varpinėje įvyko įdomus susitikimas su kraštiečiu, teisininku, 
advokatu Baliu Ališausku, kuris taipogi užsiima kūryba. Su malonumu klausėmės jo satyrinių 
humoreskų, eilėraščių, kurių nemažai sukurta jaunystės prisiminimų, gimtinės tema.  

Lapkričio mėnesį pas pradinukus svečiavosi vaikų rašytojas Kęstutis Kasparavičius, kuris 
papasakojo apie savo kūrybos kelią, kaip gimsta idėjos bei iliustracijos knygose. Mokiniai labai 
aktyviai bendravo su rašytoju, uždavinėjo klausimus. 

Surengta popietė suaugusiems „Prie arbatos“. Jos metu aptartos įdomiausios perskaitytos 
knygos, pasidalinta įspūdžiais, sudarytas norimų perskaityti 2020 metais knygų sąrašas.  

Surengtos popietės mokiniams: „Knygnešių takais“, kurioje prisimintas knygnešių sunkus 
kelias, aplankytas knygnešio Juozo Kanclerio-Eidinto kapas. 8 klasės mokiniams surengta popietė 
„Pagarba ir ramybė išėjusiems“, kurioje tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė papasakojo, kokia yra 
Vėlinių reikšmė, aplankytas kraštiečio rašytojo Viktoro Brazausko kapas.  

Spalio mėnesį vyko edukacinis užsiėmimas „Knygrišyba“, kurį vedė edukatorė Eglė 
Daubaraitė. Užsiėmimo metu moksleiviai pasidarė po užrašų knygelę, kuriomis buvo labai patenkinti. 

Buvo eksponuojamos parodos: „Knygnešių takais“, „Margučių gražumai“, „Vasarėlė poezijos 
posmuose“, „Pagarba ir ramybė išėjusiems“, „Tokia buvo laisvės kaina“, „Lietuviškosios kalbos 
pradininkas – Kristijonas Donelaitis“, „Mūsų dvasios gyvens inkiluos“, „Igno Šeiniaus gyvenimo ir 
kūrybos keliu“, „Žodis – tai gyvenimas“, „Stebuklingą Joninių naktį“, „Pralenkęs savo laikmetį“, 
„Stebuklingos žolynėlių galios“ ir kt.  

Musninkų biblioteka turi draugų bei rėmėjų. Už dovanotas knygas ir žurnalus dėkoju Marijai 
Dilytei, Onai Šaulienei, Margaritai Vaičelytei, Juozui Kalinauskui. 

Organizuojant renginius biblioteka bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Musninkų Alfonso 
Petrulio gimnazija, Musninkų kultūros namais, seniūnija, kaimo bendruomenėmis. 

Šešuolėlių filiale eksponuotos parodos, skirtos valstybinėms šventėms paminėti: „Sausio 13-
osios naktis liko šviesenė už dieną“, Vasario 16-ajai skirta paroda „Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė - 
nenuskynė“, spaudinių ir fotografijų paroda Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metams 
paminėti „Laisvės sparnai“. 

 Rašytojų jubiliejams paminėti buvo parengtos parodos „Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama 
ritas“, K. Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms paminėti, „Tas žodžių skambesys“, prozininko I. 
Šeiniaus 130-osioms gimimo metinėms, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti „Ar meni 
praėjusius laikus“, kalėdinių žaisliukų paroda „Kalėdų spindesio laukimas“. Lankytojai labai aktyviai 
dalyvavo edukacinėje popietėje „Iš širdies“. Dalyviai pasigamino adventinius vainikus, tai jau antrus 
metus vykstanti edukacija. 

7 bibliotekos lankytojai (4 suaugusieji ir 3 vaikai) sutiko dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje 
„Vasara su knyga“. Dalyviai perskaitė 35 rekomenduotinas knygas. 

Didžiausias šių metų renginys vyko vasarą bibliotekos kieme. Tai Šešuolėliuose gyvenusio ir 
esamų jaunuolių susitikimas „Sugrįžau aš į gimtinę“.  

2019 m. Šešuolėlių filialui buvo jubiliejiniai. Pati geriausia dovana, tai naujai remontuotos 
bibliotekos patalpos ir biblioteka perkelta iš antrojo aukšto į pirmąjį. Naujai atnaujintose patalpose 
buvo paminėta graži 60-ies veiklos metų sukaktis. Įvyko jubiliejinė popietė „Metų puslapiai“, kurios 
metu buvo pristatyta bibliotekos veiklos istorija, prisiminti iškiliausi renginiai, aktyviausi skaitytojai. 

Vileikiškių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos.  
Eksponuotos spaudinių parodos „Kristijonui Donelaičiui - 305“, „101 atkurtai Lietuvai“, 

„Paulius Širvis – ilgesio dainius“, „Ignui Šeiniui - 130“, „Jono Biliūno gyvenimo ir kūrybos puslapiai“, 
skirta Jono Biliūno 140-osioms gimimo metinėms paminėti, „Kūryba, kuri jaudina mūsų sielas“, skirta 
Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, „Visų gražiausias žiedas – Mama“,„Žodyje 
Tėvas sutelpa visas gyvenimas“, „Lietuvos valstybė knygų lentynoje“, Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, „Antanas Smetona: Žmogus. Visuomenės ir kultūros veikėjas. 
Prezidentas“, „Rudenėjančios spalvos – Mokytojui“, skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti, „Knygų 
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takais vedini“,„Prisiminimų gijos“, rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms 
paminėti, „Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje“, Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms 
paminėti, „Poetui Eduardui Mieželaičiui – 100“, poeto 100-osioms gimimo metinėms paminėti, „Jums 
atminimo žiedu pražydėsiu“, skirta Salomėjos Neries 115-osioms gimimo metinėms paminėti, „Knygos 
puošia Kalėdas“. 

Vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“,Užgavėnių šventė ir konkursas „Nežiopsok – 
Užgavėnių išdaigas fotografuok“, popietė „Žaiskim, skaitykim, bendraukim“, Margučių marginimo 
pamokėlė, velykinė popietė „Riedėk, marguti, margas“, Margučių ridenimo konkursas. 

Vyko Knygų Kalėdų akcija „Skaitykime ir dovanokime lietuvių autorių knygas bibliotekai“. 
Organizuotas poezijos ir dainų vakaras „Širdis dainuoja eilėmis“ (P. Širvis eilėse, dainose, 

prisiminimuose), Motinos dienos minėjimas. 
Vyko diskusija, skirta Europos dienai „Ar mano miestas, Širvintos, europietiškas?“. 
Eksponuota vaikų piešinių paroda „Žydi kvepia margos gėlės“, skirta Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti, popietės vaikams: „Keliaujame į pasakų šalį“, „Pasek pasaką tarmiškai“,„Ar 
esame tolerantiški?“ 

Organizuoti kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai „Šviečia moliūgų žibintai“, „Sukurkime gerų 
darbų advento kalendorių“, „Kalėdiniai žaisliukai“. 

Vyko kompiuterinio raštingumo popietės „Ateik ir išmok“, informacinė pamokėlė „Užsuk į 
platų interneto pasaulį“. 

Organizuota popietė vaikams „Advento rimty susimąstom“. 
Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, renginiai, buvo eksponuojamos spaudinių 

parodos.  
 

 
12. Mokamos paslaugos  
  
Mokamos paslaugos  
Padaryta kopijų VBS – 7770.  
Iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje – 4850 
Kaimo filialuose: 2910. 
 
Straipsniai 
 

 

Iš 
viso 
strai
psni
ų 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai 
Ne bibliotekų darbuotojų 
straipsniai 

Iš 
viso 

Respub. 
spaudoje 

Vietinėje 
spaudoje 

Interneti- 
niuose 
šaltiniuos
e 

Iš 
viso 

Respub. 
spaudoj
e 

Vietinė
je 
spaudo
je 

Internet
i- 
niuose 
šaltiniuo
se 

SVB 146 124 2 43 79 22 1 17 4 

VB 68 55 1 32 32 14 1 9 4 

KF 78 69 1 11 47 8 0 8 0 
 

Į vietinę ir respublikinę spaudą viso parašyti 146 straipsniai. Ataskaitiniais metais bibliotekos 
darbuotojai parašė 124 straipsnius. Ne bibliotekos darbuotojai apie biblioteką parašė 22 straipsnius. 
 Straipsniuose rašoma apie vykusius renginius, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais ir 
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kitais žymiais žmonėmis, organizuojamas bibliotekose akcijas, vykdomus projektus, kalbinamos 
ilgametės bibliotekos darbuotojos.  

Straipsniai apie Viešosios bibliotekos renginius arba kvietimai į juos buvo talpinami interneto 
tinklalapiuose: www.sirvintuvb.lt, www.sirvintos.lt, www.krastonaujienos.lt, www.sirvis.lt. Kvietimai į 
renginius talpinami ir Širvintų bibliotekos facebook paskyroje. Kiekvieną mėnesį teikiama informacija 
apie renginius bibliotekose savo bibliotekos internetiniam puslapiui www.sirvintuvb.lt ir Širvintų 
rajono savivaldybės internetiniam puslapiui: www.sirvintos.lt. Informacija apie renginius naudojama 
lankstinuko sudarymui ir spausdinimui. 

Čia taip pat yra informacija apie Viešąją biblioteką, jos skyrius ir filialus: trumpa istorija, darbo 
laikas, paslaugos, veikla.  
 2016-iaisiais metais buvo sukurta Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskyra 
Facebook socialiniame tinkle, kur buvo talpinama visa informacija ir reklama apie bibliotekos veiklą. 
 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA  
 
LIBIS PĮ diegimas  
LIBIS 

2004-ais metais bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) 
Pradėta rekataloguoti VB skyrių ir filialų fondus. 2004 metais pradėti rekataloguoti viešosios 
bibliotekos skyriai. Nuo 2010 metų savo fondus pradėjo rekataloguoti ir filialai. 2018-aisiais metais 
filialuose pradėti registruoti vartotojai LIBIS sistemoje, jiems išduodamas vartotojo bilietas. 

Nuo 2009 sausio 5 d įdiegta Skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), visi fondo dokumentai 
įtraukti į bibliotekos elektroninį katalogą. Kiekvienas rajono, o ir Lietuvos gyventojas, turintis prieigą 
prie interneto, gali gauti pilną informaciją elektroniniame Širvintų (www.sirvintuvb.lt) viešosios 
bibliotekos ir suvestiniame LIBIS (www.libis.lt) kataloge apie visus dokumentus, esančius Širvintų VB 
ir kitose respublikos bibliotekose, kurios dalyvauja suvestinio katalogo kūrime. Nuo 2013 m. lapkričio 
mėn., atnaujinus LIBIS, bibliotekos skaitytojas gali pasinaudoti dar viena paslauga – norimą leidinį 
galima užsisakyti iš namų, o jei tuo metu jis yra skaitomas, jį rezervuoti.  

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame Širvintų viešosios bibliotekos kataloge – 65208. 
Per 2019 m. parengta 4901 įrašas, iš kurių – 363 analiziniai įrašai. Šie įrašai eksportuojami į 
Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Įrašų skaičius elektroniniame ir korteliniame 
kataloguose – 102470. 

Rekatoguojamos tik pavienės knygos, nes rekatalogavimas jau baigtas. 
Fondų patikrinimas 2019 m. vyko Alekniškio, Medžiukų ir Juodiškių filialuose. 

 
Informacinis fondas 
SVB – 1651 fiz. vnt. 
Viešojoje bibliotekoje – 308 fiz. vnt.  
Kaimo filialuose – 1343 fiz. vnt. 
Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 74,6 fiz. vnt. 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 
,,Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone). Viso yra 308 fiz. vnt. dokumentų 2019 m. informacinis 
fondas pasipildė tik 2 egzemplioriais, bet buvo nurašyti 24 vienetai. 

Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. Ir 2019 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“. 
Ir 2019 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 – tik 50 kartų. (2018 m. – 214 kartus) Tai galima pateisinti tuo, kad 
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rajono teisinės organizacijos pačios prenumeruoja ,,Infolex“ duomenų bazę ir bibliotekos paslaugomis 
nesinaudoja, bibliotekoje, kaip matote, tik vienas kitas skaitytojas domisi duomenų bazėmis. 

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. 
 
Rekatalogavimas 
 
Rekatalogavimas iš esmės jau baigtas, rekataluoguojami pavieniai egzemplioriai. 
 
Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  
 
Gauta užklausų:  
SVB – 3129 
VB – 2118 
KF – 1011. 
 
Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 
SVB - 0 
VB - 10 
KF – 0. 
 
Atsakytų užklausų:  
SVB – 3089 
VB – 2114 
KF – 975. 
 
 
Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 56. 
 
Atrankinės informacijos apimtis ir temos 
Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 
 
2019 metais atsakyta į užklausas: 
 

 VBS 
Viešojoje 
bibliotekoje 

Kaimo 
filialuose 

teminių 1311 414 897 
adresinių 1568 1540 28 
tikslinamųjų 115 95 20 
faktografinių 95 65 30 
Iš viso: 3089 2114 975 

 
Visuomenės gyvenime vis didesnį vaidmenį vaidinant technologijoms, užklausų skaičiaus 

mažėjimas yra natūralus. Reikiamą informaciją žmonės dažnai patys susiranda internete. Tai patvirtina 



 

 
 

51

ženkliai sumažėjęs teminių užklausų skaičius Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais 
metais: ekonomikos, marketingo, ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Daugiausia filialuose buvo teminių užklausų, grožinės literatūros: 382, gamtos: 198, bendrojo 
skyriaus 97 ir geografijos bei istorijos – 139 temomis. 

Pastebėta, kad mažėja bibliografinių užklausų skaičius, nes atsakymus į temines užklausas 
lankytojai dažniausiai susiranda patys internete. Atsakymams į temines užklausas naudojamasi ne tik 
fonduose turimomis enciklopedijomis, žinynais bei žodynais, bet ir prenumeruojamomis duomenų 
bazėmis.  

Pastebima, kad teminiai aplankai praranda aktualumą, nes visą norimą informaciją vartotojas 
susiranda internete. Vartotojai labiau išprusę, moka naudotis interneto teikiamomis paieškos 
galimybėmis, o jeigu pageidauja leidinių, tai pačių naujausių. 
 
Internetas 
 
Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 19. 
Interneto vartotojų skaičius: 3085 
Viešojoje bibliotekoje – 1824 
Kaimo filialuose – 1261 
Interneto skaitykloje Širvintų savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra 8 kompiuteriai. 
VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 76. 
Viešojoje bibliotekoje – 12 
Kaimo filialuose – 64 

Vartotojai kompiuteriais gali naudotis Viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos ir 
Vaikų literatūros skyriuose. 

18 kaimo filialų turi kompiuterius su interneto prieiga. 
 
Elektroninės paslaugos 
 
Interneto seansų skaičius 
SVB – 13527 
VB – 7072 
KF- 6455 
Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 2478 
Virtualių apsilankymų skaičius – 8079 
 
Atsisiųstųjų įrašų skaičius  
 
SVB - 2478 
VB - 2478 
KF – 0. 
 
Virtualių apsilankymų skaičius  
SVB – 8079 
VB - 8079 
KF – 0. 
 
Paieškų skaičius – 6599 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 
Interneto seansų skaičius  
SVB - 13527 
VB - 7072 



 

 
 

52

KF – 6455 
 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. 2018 metais elektroninės paslaugos 
išliko tos pačios: prieiga prie interneto, konsultacijos. Supažindinami nauji skaitytojai su Vidaus 
tvarkos taisyklėmis, informacijos sistema, teikima informacinė pagalba, konsultavimas ieškant 
informacijos duomenų bazėse – lietuviškoje INFOLEX ir užsienio EBSCO Publishing, kurią sudaro 11 
duomenų bazių paketas. 

2008 metais įsigyta Bibliografinių Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė (archyvas 1994–
2002 m.). 

 
Kraštotyros veikla 
 

 
Kraštotyros 
fondas  
(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų 
skaičius 

Kraštotyros darbų 
skaičius 

Iš viso 
Parengta 
2019 m. 

Iš viso 
Parengta 
2019 m. 

VBS 1086 29770 363 344 17 
VB 347 29770 363 211 3 
KF 739 0 0 133 14 

 
 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 
 
Skaitytojų telkimas 
Gyventojų vaikų skaičius 
Iš viso: - 2048 
Rajono savivaldybės VB –802 
Kaimo filialuose – 1246 
Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 
 
Vaikų sutelkimo procentas: 
 
Iš viso: 53,22% 
Rajono savivaldybės VB – 77,55% 
Kaimo filialuose – 37,56% 
 
Didžiausias sutelkimo rodiklis 
 
Bagaslaviškio filiale – 103 % 
Kiauklių filiale – 103 % 
Čiobiškio filiale – 121 % 
Šešuolėlių filiale- 125 % 
 
Mažiausias sutelkimo rodiklis 
 
Družų –30 % 
Kernavės filiale – 39 % 
Musninkų filiale – 16 %. 
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Rajone yra 3 gimnazijos, 1 pagrindinės mokyklos, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla, 2 
lopšeliai darželiai. 
 
Vartotojų aptarnavimas 
Iš viso: 1090. 
Rajono savivaldybės VB –622.  
Kaimo filialuose – 468. 

Bendras VBS vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 17 (2018 m. buvo 1107 ), VB vaikų iki 14 
metų padidėjo 49 (2018 m. buvo 573). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 66 (2018 m. – 534). 
Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas. 

 
Apsilankymų skaičius: 
Iš viso: 26010. 
Rajono savivaldybės VB – 14188.  
Kaimo filialuose – 11822. 
 

Bendras VBS vartotojų vaikų apsilankymų skaičius padidėjo 2234. (2018 m. buvo 23776), VB 
vaikų apsilankymų iki 14 metų padidėjo 3775 (2018 m. buvo 10413). Kaimo filialuose lankytojų 
sumažėjo 1541 (2018 m. – 13363). 
 
Lankomumas: 
 
Iš viso: 23,86 
Rajono savivaldybės VB – 22,81 
Kaimo filialuose – 25,26 
 
Didžiausias vaikų lankomumas:  
Anciūnų filiale – 57 
Alekniškio filiale - 52 
Lapelių filiale – 40 
Šešuolėlių filiale – 40 
Alionių filiale –27 
Jauniūnų filiale – 25,6 
 
Mažiausias vaikų lankomumas: 
 
Kernavės filiale – 9,5 
Musninkų filiale – 6 
Družų filiale – 8,2 
 
Išduotis  
Iš viso išduota dokumentų: 
SVB – 29280 fiz. vnt. ( mažiau 3166) - 2018 m. - 32446 . 
Viešojoje bibliotekoje – 12373 fiz. vnt. (mažiau 893) -2018 m. – 13266. 
Kaimo filialuose –16907 fiz. vnt. (mažiau 2273) -2018 m. – 19180. 
 
Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  
SVB – 17329 fiz. vnt. (-2446) - 2018 m. - 19775. 
VB – 6794 fiz. vnt. (+70) 2018 m. – 6724. 
KF – 10535 fiz. vnt. (-2516) 2017 m. – 13051. 
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Viešojoje bibliotekoje dokumentų į namus išdavimas šiek tiek padidėjęs. Kaimo filialuose 
sumažėjo 2516 vnt. lyginant su praėjusiais metais.  

Daugiausia išduodama knygų pagal mokytojų nurodytus sąrašus arba atskirų autorių kūrinius. 
 
Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  
SVB – 11951 fiz. vnt. (-720) 2018 m. 12671. 
VB – 5579 fiz. vnt. (-965) 2018 m. 6542. 
KF – 6372 fiz. vnt. (+245) 2018 m. 6127. 
 
Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 
2019 

Fiz. vnt. 
2018 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 29280 32446 17329 59,18 11951 40,82 
VB 12373 13266 6794 54,90 5579 45,10 
KF 16907 19180 10535 62,31 6372 37,69 

 
Dokumentų į namus išdavimas sumažėjo 3166 fiz.vnt. Dauguma mokinių skaito tik tas knygas, 

kurios nurodytos pagal sąrašus. Tokių knygų yra tik po kelis egzempliorius. Pasiūlius paskaityti ką nors 
kitą, vaikai argumentuoja, kad šios knygos jiems „neužskaitys“. Svarbu, kad vaikas surastų sau įdomią 
knygą. Jeigu bibliotekininkas „pataiko“, vaikas ateityje juo pasitiki. 

Labai skaitomos G. Morkūno, V. Račicko knygos. Šių autorių bibliotekoje turėtų būti bent po 
4-5 egz. kiekvieno pavadinimo knygos. Pagal serijas vaikai skaitė „Beveik suaugę“, 10+, N14. 
Daugiausiai vietoje išduodama periodikos. Buvo prenumeruoti mažiausiems „Barbie“, „Penki“, 
vyresniems – „Naminukas“, „Donaldas ir kiti“, „Lututė“, „Flintas“, „Laimiukas“ ir kt., vyriausiems – 
„Panelė“, „Mergaitė“, „Žurnalas apie gamtą“. „PC Gamer“ žurnalo seni numeriai išlieka skaitomiausi 
tarp paauglių, nors šis žurnalas jau pusantrų metų nebeleidžiamas. Mokytojai, ikimokyklinio ugdymo 
darbuotojai skaito „Žvirblių taką“, „Rubinaitį“. Per metus VB buvo užsakyta 15 pavadinimų žurnalų. 

Periodikos išduotis šiek tiek sumažėjo, nes neliko „Lukos“ ,“Žirniuko“, negalima užsakyti 
„Mikės Pūkuotuko“, „PC Gamer“. Atėjusieji į biblioteką laukia eilėje prie kompiuterių, dažniau žaidžia 
stalo žaidimus. 
 
Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB – 17432 - 2018 m. 19075 fiz. vnt., 59,53 % 
VB – 6516 - 2018 m. 6643 fiz. vnt., 52,66 %  
KF –10916 – 2018 m. 12432 fiz. vnt., 64,56 % 
 
Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
SVB –2480- 2018 m. 3678 fiz. vnt. 8,47% 
VB – 1043 - 2018 m. 1543 fiz. vnt. 8,42 % 
KF – 1437- 2018 m. 2135 fiz. vnt. 8,49 % 
 
Išduota periodinių leidinių (fiz. vnt. ir proc.):  
SVB –9368 – 2018 m. 6083 fiz. vnt., 32,00 % 
VB – 4814 - 2018 m. 1470 fiz. vnt., 38,92 % 
KF – 4554 – 2018 m. 4613 fiz. vnt., 26,95% 
 
Išduota trimačių dokumentų:  
SVB – 3512 - 2018 m. 3610 fiz. vnt. 
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VB –3512  
KF 0 fiz. vnt.,  

 
Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodinių 

leidinių. 
Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 13 pavadinimų žurnalų ir laikraščių. 
Filialams – 14. 
 
Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 
 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 
 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
SVB 17432 59,53 2480 8,47 
VB 6516 52,66 1043 8,42 
KF 10916 64,56 1437 8,49 

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

knygų. Jeigu ateina su tėvais, pastarieji renka vaikams skaityti kažkada perskaitytas pačių knygas. 
Mažieji renkasi spalvingai iliustruotas knygas. Jie ima skaityti tas pačias knygeles, kurias jau skaitė, net 
išmoksta jas mintinai. Su sąrašais mokiniai ieško knygų, kurias rekomenduoja perskaityti mokytojai. 
Dažnai renkantis knygą, svarbiausias principas būna puslapių skaičius. Taip iškreipiamas pats skaitymo 
motyvas.  
 
Periodinių leidinių išduotis 
 

 Periodiniai leidiniai 
 Fiz. vnt. % 
SVB 9368 32 
VB 4814 38,92 
KF 4554 26,95 

 
Skaitomumas: 
Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 26,86 (2018 m. – 29,30) 
Rajono savivaldybės VB – 19,89 (2018 m. – 23,15) 
Kaimo filialuose – 36,12 (2018 m. – 35,91). 
 
 

VII. FONDO FORMAVIMAS 
Dokumentų gavimas: 
Iš viso gauta literatūros:  
Iš viso – 1030 fiz. vnt. 279 pavadinimų. 
VB – 420 fiz. vnt. 279 pavadinimų. 
KF – 610 fiz. vnt. 95 pavadinimų. 
2019 m. dokumentų įsigyta 1030 fiz. vnt. 279 pavadinimų.  

VB vaikams 2019 m. dokumentų įsigyta 420 fiz. vnt. 279 pavadinimai: iš jų knygų – 313 fiz. 
vnt. 278 pavadinimų, periodinių leidinių – 106 fiz. vnt.  

Dokumentų įsigyta mažiau, negu praėjusiais metais. Pastebima tendencija, kad kiekvienais 
metais knygų įsigijimas mažėja. Kada kelis mėnesius neužsakomos knygos, lieka spragos fondų 
komplektavime, skaitytojai negali perskaityti gerų kūrinių. 

Per metus prenumeruota 13 periodinių leidinių komplektų. 
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Naujai gautų dokumentų procentas fonde yra 4,2 % (2018 m. – 5,2%).A 
LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos 
Autorius Pavadinimas Išdavimas 
 I-IV klasių moksleivių  skaitomiausios knygos   2019 m.  
V. Tamulaitis 
V.V.Landsbergis 
A.Lindgren 
A.Lindgren 
V.Račickas 
Knister 
J. ir 
T.Wieslander 
H.Webb 
G.Adomaitytė 
R.R.Russell 
A.Lindgren 

Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai 
Arklio Dominyko meilė 
Lolta iš Pramuštgalvių gatvės 
Pepė Ilgakojinė 
Šlepetė 
Ragana Lilė pas indėnus 
 
Mamulė Mū 
Vienišas Alfas 
Debesėlis ieško vardo ir kitos pasakos 
Prietrankos dienoraštis 
Broliai Liūtaširdžiai 
 

18 
17 
15 
14 
14 
13 
 
13 
13 
11 
11 
11 

 
H.Webb knygutės išlieka populiarios.  Daug knygų  yra iš privalomų knygų sąrašų.  
 
Autorius 
 

Pavadinimas Išdavimas 

 V-VIII klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2019 m.  
Gudonytė 
L.Zapolskaitė 
Rebeka Una 
R.R.Russell 
 
V.Račickas 
A.Lindgren 
G.Adomaitytė 
Rebeka Una 
Patrick Ness 
D.Solomons 

Ida iš šešėlių sodo 
Mano didelis mažas Aš 
Atjunk 
Prietrankos dienoraštis 
Gražiausios Brolių Grimų pasakos 
Šlepetė 
Broliai Liūtaširdžiai 
Žalio namo paslaptis 
Aš esu Tomas, seklys 
Septynios minutės po vidurnakčio 
Mano brolis superherojus 

11 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 

 
Nuo penktos klasės mokiniai gali rinktis laisviau, jiems mokytojai rekomenduoja skaityti tam 

tikrų autorių knygas, Metų knygų rinkimuose dalyvavusias knygas, 10+ serijos knygas. Dauguma 
sąrašo knygų atspindi, ką vaikai renkasi skaityti savarankiškai.  

Vaikų lit. skyriuje veikia žaisloteka. Žaidimai įvairūs: nuo patiems mažiausiems skirtų dėlionių, 
kaladėlių iki mąstymą bei logiką lavinančių stalo žaidimų vyresniems. Mažiausiems lankytojams ir jų 
tėveliams patinka žaislinės knygelės, dėlioti domino, žaisti Bingo. Tarp paauglių populiariausias 
biliardas. Už rėmėjų lėšas nupirkti žaidimai: kortų žaidimas Uno, stalo žaidimai „Bingo“, „Mistakos“, 
viktorina „Pirmaklasis“, neokubas. Vaikai drauge žaidžia, praleidžia laiką po pamokų laukdami 
autobusų arba tėvų, grįžtančių iš darbo. Žaislotekoje taip  pat yra pasakų ir dainų garsajuosčių, 
vaizdajuosčių. Ypač vaikai mėgsta spalvinti paveikslėlius. Šiuos darbeliai nuolat eksponuojami vaikų 
lit. Skyriuje. 
 
Renginiai 
Iš viso organizuota renginių – 359 
Iš viso rajono savivaldybės VB - 106 
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Iš jų:  
Kompleksinių - 23 
Žodinių - 38 
Vaizdinių - 45 

 
Iš viso kaimo filialuose – 253 
Iš jų: 
Kompleksinių - 45 
Žodinių - 88 
Vaizdinių – 120 
 
Viso  Kompleksinių  Žodinių  Vaizdinių  Renginių lankytojai 
 2018 2019 Skirt. 2018 2019 Skirt. 2018 2019 Skirt. 2018 2019 Skirt. 2018 2019 Skirt. 
VB 97 106 +9 10 23 +13 49 38 -9 38 45 +7 1359 1460 +101 
KF 264 253 -11 32 45 +13 98 88 -10 134 120 -14 3661 3261 -400 
VBS 361 359  -2 42 68 +26 147 126 -21 172 165 -7 5020 4721 -299 

 
Renginiai vaikams 
 

Vaikams bibliotekoje vyko pokalbiai apie vaikų grupėje dalyvaujančias Metų knygas. Šiam 
susitikimui kruopščiai ruošėsi Širvintų vaikų dienos centro vaikai su vadove Audrone Pilkiene. 
Į susitikimą su rašytoja Neringa Vaitkute atvyko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 5a klasės 
mokiniai, Širvintų pradinės mokyklos 4a klasės pradinukai, Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 
ir Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 3-4 klasių mokiniai. 
 

 
 

Vaikai iš „Boružėlės“ lopšelio/darželio „Žiogelių“ ir „Spindulėlių“ grupių šventė Pasaulinę 
poezijos dieną. Vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė sveikino susirinkusius su gražia švente, 
linkėjo visada deklamuoti tik artimus sielai, patinkančius eilėraščius.  
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Švenčiant Tarptautinę vaikų knygos dieną Širvintų I. Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko 

šventė „Knygos moka skaityti“. Svečiavosi Širvintų pradinės mokyklos 1a klasės mokiniai su mokytoja 
Nijole Miliauskaite. 

 

 
 

Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, 2019-ieji Vietovardžių metais paskelbti Seimo 
nutarimu. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko šiems metams paminėti 
skirtas renginys. Svečiavosi Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 6 a klasės mokiniai su mokytoja Jolita 
Jurkevičiūte. 

 

 
 
Vaikų literatūros skyriuje svečiavosi lopšelio - darželio „Boružėlė“ „Žiogelių“ ir „Pagrandukų“ 

grupių vaikai su auklėtojomis. „Žiogelių“ grupės (auklėtojos Virginija Stundytė ir Danguolė 
Šeipūnienė) vaikai vaidino spektaklį pagal eiliuotą Justino Marcinkevičiaus pasaką „Voro vestuvės“. 
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Rašytojas, poetas, žurnalistas, Jono Aisčio literatūros premijos laureatas Jonas Endrijaitis 
pristatė naujausią savo poezijos ir pasakaičių knygą vaikams „Viešnagė Vorynėje“.Jau daug metų 
Vaikų literatūros skyriuje gyvuoja tradicija skelbti Metų skaitytojus: ikimokyklinukus, pradinukus ir 5-
8 klasių mokinius. Renginio metu buvo apdovanoti daugiausiai 2018 metais knygų perskaitę vaikai. 

 

 
 

Jau daug metų Vaikų literatūros skyriuje gyvuoja tradicija skelbti Metų skaitytojus: 
ikimokyklinukus, pradinukus ir 5-8 klasių mokinius. Renginio metu buvo apdovanoti daugiausiai 2018 
metais knygų perskaitę vaikai. 

Gegužės 31 d., minėdami ugdymo dieną be pamokų, kurios tema buvo ,,Savivaldos diena“, 
bibliotekoje apsilankė Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos 6 C klasės mokiniai su auklėtoja Ligita 
Pažusyte. Bibliotekininkė Alina Griškevičienė papasakojo kaip tapti bibliotekos skaitytoju, kiek knygų 
yra vaikų literatūros fonde ir kuo dar galima užsiimti bibliotekoje. 

Kompiuterių inžinierius Dmitrijus Golubevas parodė šeštokams bibliotekos informacinių 
technologijų naujoves: 3D spausdintuvą,negatyvų ir nuotraukų skenerį, 360 laipsnių kamerą, spalvotą 
rašalinį nuotraukų spausdintuvą, WACOM piešimo planšetę, Lego Wedo 2 ir Mindstorm robotikos 
konstruktorius, microbit ir arduino mikrokontrolierius, Rasberry Pi 3 mikrokompiuterį, programuojamą 
droną. 

 

 
 

Susipažinę su informacinių technologijų naujovėmis, mokiniai įsitraukė į edukacinę veiklą ir 
gamino suvenyrinius vokus – pelėdas. 



 

 
 

60

 
 

Vasarai prasidėjus, Integruoto ugdymo dienos ,,Mano miestas“ metu Širvintų pradinės 
mokyklos 1 A klasės mokiniai su mokytoja Nijole Miliauskaite lankėsi Vaikų literatūros skyriuje. 
Pirmokai apžiūrėjo ,,Atžalyno'' progimnazijos 6 C klasės mokinių piešinių parodą ,,Vietovardžiai 
pasakoja protėvių legendas'', nes vėliau mokykloje jie kurs Vietovardžių knygą. 

 
 

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Dainuvos slėnyje organizuotame literatūriniame 
festivalyje „Nuotykiai tęsiasi“. 

 

 
 

Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie iniciatyvos ,,Atverk duris vasarai” ir nuo birželio 25 d. 
buvo organizuojami kūrybiniai užsiėmimai.  

Pirmą užsiėmimą jaunieji lankytojai dekoravo dovanų maišelius - ,,Išminties pelėdas” ir skaitė 
širdžiai mielus Violetos Palčinskaitės eilėraščius iš knygos ,,Eilėraščiai iš namų”. Liepos 2 d. 
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edukacinio užsiėmimo metu su vaikais kūrėme spalvingus, vasariškus atvirukus, kuriuose buvo įrašyti 
palinkėjimai mylimiausiems žmonėms. Liepos 9 d buvo skaitoma Geoffroy de Pennart knygos 
,,Muzikalioji karvė Sofija”. Vėliau vaikai kūrė žiedus, kuriems padaryti prireikė balto popieriaus lapų, 
siūlo ir tušo. Kai padarė darbelius, galėjo pasipuošti piešinėliais ant veiduko. 

Liepos 16 d. vaikai klausėsi mūsų skaitytojos Armantės sekamų lietuviškų pasakų, sakmių, 
patarlių iš knygos „Mano mažutės dienos: skaitiniai vaikams“ .. Užsiėmimo metu kiekvienas dalyvis 
galėjo susikurti sau ir šeimos nariui knygų skirtuką. 

Liepos 30 d. vaikai į rankas pasiėmė modeliną, iš kurio pabandė lipdyti įvairiausius daiktelius. 
Rugpjūčio 6 d. vaikus pakvietėme tapyti lauko akmenėlius ir paversti juos mažomis 

dovanėlėmis, kurios primins gerai praleistą vasarišką laiką bibliotekoje. 
Rugpjūčio 13 d. vėl prisiminėme mūsų simpatingąsias pelėdas. Dekoruotus dovanų maišelius 

vaikai ketino padovanoti šeimos nariams.  
Rugpjūčio 20 d. vyko paskutinis šios vasaros užsiėmimas. Buvo kuriama istorija su 

paveikslėliais „Kelionė laivu”. Žygimantas, Rusnė, Aira, Nerilė pasakojo apie tai, kiek daug nuotykių 
galima patirti vasarą.  

 

 
 

Nuo birželio mėnesio organizuotos „Skaitymo iššūkio“ nuotaikingos varžytuvės visoje 
Lietuvoje kvietė užsiregistruoti internete, gauti dalyvio kortelę su užduotimis ir pagal jas perskaityti 5 
knygas. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje skaitymo iššūkyje 
užsiregistravo dalyvauti 64 skaitytojai. 

Kai metų laikas mūsų kraštuose pats tamsiausias, mes užsidegame žvakę ir atsiverčiame knygą. 
Tokia yra pagrindinė Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja. Šiaurės šalių literatūros savaitę organizuoja 
asociacijų „Norden“ sąjunga, kuri kartu su mokyklomis, bibliotekomis ir skaitymo entuziastais nuo 
Grenlandijos Vakaruose iki Baltijos šalių Rytuose, kasmet kuria vieną didžiausių skaitymo įvykių 
Šiaurės Europos regione. Popietė „Knygelių ligoninė“. Eglutės žaisliukų gamyba gali tapti smagia 
laisvalaikio veikla, suartinančia šeimos narius, suteikiančia galimybę išreikšti kūrybiškumą ir mažiems, 
ir suaugusiems.  
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Gruodžio 10 d. popietę į vaikų literatūros skyrių susirinkę vaikai iš popieriaus darė eglutės 
žaisliukus: karpė, klijavo, dekoravo, į pagalbą pasitelkė kūrybiškumą ir išradingumą. buvo skirta knygų 
gydymui. Laikui bėgant knygelės „suserga“ ir jas reikia „pagydyti“. Kūrybinio užsiėmimo metu 
„Knygos personažo siuvimas“ siūti mokė Širvintų vaikų dienos centro savanorė Liudmila Žukovskaja. 
Remiantis rašytojo Mariaus Marcinkevičiaus knygoje „Draugystė ant straublio galo“ pasakojama 
istorija apie Dramblio ir Pelytės draugystę, nutarėme pagrindinius herojus „iškelti“ iš knygos ir 
apgyvendinti bibliotekoje.  

Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Didžiausia vertybė – 
vaikystė (E.Kastneriui – 120)“, „Gniaužiantys kvapą romanai apie paauglių gyvenimo aktualijas“ 
(K.Brooksui – 60), „Per 70 Zuikio Puikio metų išaugo daug kartų“ (poetui E.Mieželaičiui – 100).  

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos, organizuoti renginiai: 
kūrybinių darbų paroda „Tėvyne, tu esi mūsų giesmė šviesi“ (Valstybės atkūrimo dienai); kūrybinio 
darbo sausio 13-osios atminimui kūrimas, spaudinių paroda „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“ 
(Gimtosios kalbos dienai), kūrybinės dirbtuvėlės „Langelių puošimas“, spaudinių paroda ir darbelių 
paroda „Per kalnelį saulė ritas: Ei Velyke, sveika atvykus!“ (Velykoms), Mamos dienai paroda „Prie 
mamytės prisiglaudęs, apkabinki rankom ją“ ir kt.  

Populiariausios buvo Širvintų meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodos, Širvintų 
pradinės mokyklos keramikos būrelio vaikų darbų parodos „Vasara pilna šviesos“, „Paukščiai“, 
„Arkliukai“ ir kt., Širvintų l/d „Boružėlė“ vaikų piešinių parodos, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 
mokinių darbai.  

Eksponuotos piešinių parodos „Vietovardžiai pasakoja protėvių legendas“, „Rudenėlio 
supynės“, „Piešiu save“, „Interpretacijos M.K.Čiurlionio kūrinių motyvais“ ir kt.  

Buvo eksponuojamas teminės parodos: „Paukščiai skrenda lyg eilėraščiai per dangų“, 
„Skaitomiausios paauglių knygos“, „Literatūros herojus – tavo bendraamžis“ ir kt.  
 

VIII. METODINĖ VEIKLA 
 
Viešosios bibliotekos metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai: 
 

• Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, 
konferencijose. 

• Filialų darbo veiklos planavimas ir veiklos organizavimas. 
• Praktinės pagalbos teikimas. 
• Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, kvalifikacijos kėlimas seminaruose, 

konferencijose. 
• Planų ir ataskaitų rengimas. 
• Metodikos rekomendacijų rengimas. 
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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.  

Praktinė pagalba buvo teikiama elektroninėmis priemonėmis, telefonu. 
Buvo aptariami svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, analizuojami susidariusieji trūkumai 

bei pasiekimai. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi. Konsultuoti filialų darbuotojai. 
Per 2019-uosius metus vyko 6 seminarai-pasitarimai darbuotojams. Seminaro metu 

bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino patirtimi. Jos patenkintos, 
kad neišvykdamos iš rajono teritorijos, gali išklausyti pranešimus ir tikisi, 2020-aisiais metais, panašių 
seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 
  

IX. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS  
 
Viešoji biblioteka ir filialai ataskaitiniais metais bibliotekų veiklos tyrimuose nedalyvavo. Buvo 
pildomos tik anketos ir apklausos. Viešoji biblioteka ir kaimo filialai dalyvavo įvairiuose projektuose ir 
programose. 
 
Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  
 
Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros 
įvykiu. Šią akciją rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010–ųjų įsijungė Skaitymo ir kultūrinio 
raštingumo asociacija. 
Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų 
visuomenėje skaitymo prestižą. Akcijos idėja – pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių 
literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. 
Dalyvauta akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis“. Šioje akcijoje dalyvavo Viešoji biblioteka bei filialai. 
Dalyvauta „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymuose. 
 
Projektų rengimas 
 
2019-aisiais metais buvo parengti 8 projektai į Lietuvos kultūros tarybą. Viešojoje bibliotekoje gavo 
finansavimą ir buvo vykdomi 6 projektai. Finansavimo suma: 10900 eur. 
Finansuoti 4 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo.  
Viešojoje bibliotekoje: 
„Kelionė link dvasios stiprybės ir gyvenimo pilnatvės“ – skirta 2100 Eur.  
„Ieškoti, pažinti, pamėgti“ – skirta 2700 Eur.  
„Etnokultūrinio paveldo sklaida Širvintų rajono bibliotekose“– skirta 2100 Eur.  
„Regioninės edukacinės kūrybinės dirbtuvės“ – skirta 2500 Eur.  
 
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje finansuoti projektai: 
 
Diskusija „Vartokime atsakingiau, pratęskime daiktų istorijas“ – skirta 500 Eur. 
Europos dienos šventė – skirta 1000 Eur. 
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X. PERSONALAS 
Darbuotojų skaičius:  
SVB darbuotojų skaičius – 34 
Viešojoje bibliotekoje – 19 
Kaimo filialuose – 15 
 
Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 
SVB darbuotojų skaičius – 28 
Viešojoje bibliotekoje – 13 
Kaimo filialuose – 15 
 
Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 
SVB darbuotojų skaičius – 15 
Viešojoje bibliotekoje – 0 
Kaimo filialuose – 15 
 
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštuoju: 
SVB darbuotojų skaičius – 12 
Viešojoje bibliotekoje – 6  
Kaimo filialuose – 6  
 
Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštesniuoju: 
SVB darbuotojų skaičius – 13  
Viešojoje bibliotekoje – 6  
Kaimo filialuose – 7  
 
Bibliotekos darbuotojų išsilavinimas su kitu: 
SVB darbuotojų skaičius – 7 
Viešojoje bibliotekoje – 5  
Kaimo filialuose – 1  
 
Darbuotojų kaitos problemos: 
 Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats darbuotojų skaičius.  
 
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 
2019-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 29 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai. 
Jie dalyvavo:  
2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
organizuotuose mokymuose „Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): Naujovės ir jų praktinis 
taikymas“; 
2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
organizuotuose mokymuose „Edukacinė veikla bibliotekose: galimybės ir iššūkiai“; 
1 darbuotojas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuotuose 
mokymuose „Migrantų integracija Lietuvoje: bibliotekų vaidmuo“; 
3 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
organizuotuose mokymuose „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“. 
1 darbuotojas dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose 
mokymuose „IT bibliotekose“; 
1 bibliotekininkas dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotoje 
konferencijoje „Vaizdų kalba vaikų  literatūroje“; 
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3 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame 
seminare „Ankstyvas skaitymas: teorija ir praktika“; 
2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame 
tarptautiniame seminare „Nuo ko pradėti: pirmieji žingsniai knygų starto link“; 
2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos organizuotoje konferencijoje „Tolygios 
kultūrinės raidos programos prioritetų pristatymas visuomenei“; 
1 bibliotekininkas dalyvavo susitikime dėl kampanijos „ES DRAUGE SAUGIAU“; 
1 darbuotojas dalyvavo tarptautinėje bibliotekininkų bendruomenės konferencijoje „Pokyčių evoliucija 
bibliotekose: (DI) ir (EI)“; 
2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotame 
seminare „Vaikų ir paauglių  literatūra Lietuvoje 2018 metais“; 
1 darbuotojas dalyvavo UAB „Factus sum“ organizuotame seminare „Ką turi žinoti įstaigos vadovas 
organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius“; 
3 bibliotekininkai dalyvavo informaciniame renginyje, skirtame projektui „Prisijungusi  Lietuva: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“; 
29 darbuotojai dalyvavo UAB „Baltijos akademija“ ir asociacijos Viešieji interneto prieigos taškai 
(VIPT) organizuotuose skaitmeninių konsultantų I ir II ciklo mokymuose. 
 
Praktinės pagalbos teikimas 
 Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu, 
elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko buvo aptariamas filialų statistinių ir 
tekstinių ataskaitų pildymas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos užsakymo ir gavimo, 
periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, bibliotekos dienoraščio 
apskaitos pildymo klausimais. 
 2019 metais filialai buvo aplankyti 40 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, Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje.  
 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams buvo organizuojami pasitarimai. Jų metu buvo 
aptariami veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, susidariusieji trūkumai. Išklausyti 
bibliotekininkių pasisakymai sugrįžus iš seminarų, konferencijų, mokymų. Pasidalinta darbo patirtimi 
tarp filialų darbuotojų vykdant ir rašant projektus.  

Vyko civilinės saugos, sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas, paruošta metodika planų bei 
ataskaitų rengimui. 

Buvo organizuotos 1 ekskursija ir išvyka į teatrą. 
 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 
Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 
SVB – 123  
Viešojoje bibliotekoje – 131 
Kaimo filialuose – 96 
 
Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 
SVB – 2219 
Viešojoje bibliotekoje – 2681 
Kaimo filialuose – 1818 
 
Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 
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SVB – 3024 
Viešojoje bibliotekoje – 2767 
Kaimo filialuose – 3247 
 
XI. MATERIALINĖ BAZĖ  
Patalpų būklė 
Materialinė bazė 

Avarinėse patalpose filialų nėra. Visi Viešosios bibliotekos filialai dirbo patenkinamos būklės 
patalpose. 

Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų filialai. 
 Suremontuotos bibliotekų patalpos Alekniškio, Šešuolėlių filialuose. Atliktas kosmetinis 
remontas.  
 
Remontuotinos patalpos 
Remontuoti reikėtų Vileikiškių, Motiejūnų filialų patalpas. 
 
Per metus atlikta remontų  
Suremontuotos bibliotekų patalpos Alekniškio, Šešuolėlių filialuose. Atliktas kosmetinis remontas.  
 
 
 
Patalpų būklė 
 

 
Avarinės 
patalpos 

Remontuotinos 
patalpos 

Per metus 
atlikta remontų 

SVB 0 2 2 
VB 0 0 0 
KF 0 2 2 

 
Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 
Kompiuterių skaičius: 
SVB – 111 
Viešojoje bibliotekoje – 29 
Kaimo filialuose – 82 
 
Iš jų vartotojams: 
SVB – 76 
Viešojoje bibliotekoje – 12 
Kaimo filialuose – 64 
Darbuotojams: 
SVB – 35 
Viešojoje bibliotekoje – 17 
Kaimo filialuose – 18 
 
Dauginimo priemonių skaičius 
SVB – 22 
Viešojoje bibliotekoje – 3 
Kaimo filialuose – 19 
 
Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 
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SVB – 2036 
Viešojoje bibliotekoje – 649 
Kaimo filialuose – 1387 
 
Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 
SVB – 1614 
Viešojoje bibliotekoje – 498 
Kaimo filialuose – 1116 
 
Lentynų apskaita: 
Viso fondo lentynų metrų skaičius: 
SVB – 1761 
Viešojoje bibliotekoje – 815 
Kaimo filialuose – 946 
 
Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 
SVB – 1551 
Viešojoje bibliotekoje – 605 
Kaimo filialuose – 946 
 
 
Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 
 

 
Kompiuterių 
skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 
aparatai 
vartotojams 

Skirta  
vartotojams 

Skirta 
darbuotojams 

SVB 111 76 35 22 
VB 29 12 17 3 
KF 82 64 18 19 

 
XII. FINANSAVIMAS 

 
Paprastosios išlaidos: 
Darbo užmokesčiui – 369697,00 Eur. 
Dokumentams įsigyti – 22441,00 Eur. 
Knygoms – 16915,00 Eur. 
Periodikai – 5526,00 Eur. 
Kitiems dokumentams – 0 
Statyboms, pastatams – 0 
Automatizacijai – 494,00Eur. 
Kitos išlaidos – 45380,00 Eur. 
 
Pajamos ir finansavimas 
Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 
Iš LR Kultūros ministerijos – 13191,00 Eur 
Iš savivaldybės – 407297,00 Eur 
Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 298 Eur 
Fizinių ir juridinių asmenų parama – 330,00 E 
Programų, projektų lėšos – 10900,00 Eur. 
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XIII. IŠVADOS 

 
Pasiekimai 
 
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai vykdė užsibrėžtus tikslus.  
Bibliotekos misija: sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių 
tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus buvo sėkmingai įgyvendinama. 
 

Sėkmingai įgyvendinti projektai, kurių metu suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, 
vyko edukaciniai užsiėmimai. Paminėta Europos diena, kuriai skirtas Europos Komisijos finansavimas.  
Bibliotekininkai įgijo žinių, reikalingų viešinimui bei vartotojų aptarnavimui. Įsigyta naujų baldų 
Viešojoje bibliotekoje. 

Smagu, kad suorganizuota daug renginių rajone, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio 
gerinimo. 
Vykdomi projektai skatina skaitymo iniciatyvas, juos teigiamai vertina rajono pedagogai, švietimo 
centro darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai. Dvasinis vaiko pasaulis pilnavertis tik tuomet, 
kai jis gyvena pasakų, žaidimų, muzikos, fantazijos pasaulyje ir kai tai daroma kartu su tėvais. 

Santykius su knyga užmezgę ankstyvoje vaikystėje, žmonės išsiugdo pomėgį skaityti taip 
nepalyginamai pagerindami viso savo gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu pastebimos aktyvios jaunų 
tėvų pastangos, kuo anksčiau vaikus supažindinti su knygų pasauliu. 

Siekiant aktyviau skleisti informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir veiklą buvo 
sukurta paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle. 

Bibliotekos svetainėje atsirado nauja rubrika: „Virtualios parodos“, kur talpinamos virtualios 
parodos, kad bibliotekos vartotojai galėtų susipažinti su bibliotekos organizuojamomis parodomis 
virtualioje erdvėje. 

Pagerinta bibliotekos materialinė bazė, pagal galimybes bibliotekose atliktas kosmetinis 
remontas. 

Bibliotekose sėkmingai teikiamos modernios informacinės paslaugos: dirba LIBIposistemės, 
nuolat diegiami jų atnaujinimai, suskaitmenintas visas bibliotekos knygų fondas, pildomas internetinis 
kraštotyros portalas „Vilnijos vartai“ www.vilnijosvartai.lt., organizuojami gyventojų kompiuterinio 
raštingumo mokymai; 

Biblioteka tampa tikru bendruomenės traukos centru, kur vyksta įdomios diskusijos, susitinka 
bendraminčiai, kur daug naujovių, naujų knygų, noro bendrauti ar tiesiog pabūti tyloje ir vienumoje. 

2019 –ais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų 
filialo vyriausioji bibliotekininkė Rita Makauskienė už  tradicijų puoselėjimą, kraštotyrinę veiklą ir 
Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų apdovanota Širvintų rajono savivaldybės Igno 
Šeiniaus premija. 
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Gruodžio 19 dieną, ketvirtadienį, ką tik atsidariusioje Lentvario bibliotekoje paaiškėjo geriausio metų 
Vilniaus regiono bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai. Jau ketvirtą kartą rengiamas konkursas 
apžvelgiami Vilniaus regiono metų bibliotekininkų darbai ir įvertinami geriausiuosieji. 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos prieš ketverius metus inicijuotas Vilniaus 
regiono bibliotekininkų konkursas „Riešutas“ šiemet vyko jau ketvirtą kartą. Konkurse yra trys nominacijos – 
„Riešuto“ apdovanojimu įvertinamas geriausias Vilniaus regiono bibliotekininkas, „Graikinio riešuto“ 
apdovanojimas atitenka geriausiam Vilniaus regiono bibliotekos vadovui, o „Lazdyno riešuto“ prizas – 
geriausiai Vilniaus regiono  bibliotekos komandai. Kandidatus gali siūlyti bibliotekų kolektyvai, pavieniai 
bibliotekininkai, galima iškelti ir savo kandidatūrą. Pristatytuosius kandidatus vertina Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų taryba, kuri skaito pretendentų pristatymus, balsuoja ir 
išrenka pačius geriausius. 

  Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų 
literatūros skyriui skirtas „Lazdyno riešuto“ apdovanojimas už bibliotekos vardo garsinimą vykdant projektinę 
veiklą ir pasiektus geriausius metų veiklos rezultatus.  
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Trūkumai:  

Gyventojai įpratę bibliotekose naudotis periodiniais leidiniais, tačiau juntamas didelis 
periodinių leidinių stygius. Didelė parama buvo dovanojami periodiniai leidiniai, kuriuos skyrė 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.  
 
Problemos  

Atsiranda naujų projektų, tačiau dėl patalpų stygiaus negalima numatyti naujų veiklų vaikų 
užimtumui. Reikėtų skirti didesnį dėmesį jaunimo užimtumui. 
 
Ataskaitą parengė: 
Vaiva Daugėlienė, direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 
Tel. (8 382) 51 122 
Elektroninis paštas direktorius@sirvintos.rvb.lt 
Dalia Taparauskienė, projektų vadovė 
Tel. (8 382) 51 122 
Elektroninis paštas dalia.taparauskiene@vipt.lt 
 


