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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

IGNO ŠEINIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 

 

2017 metų VEIKLOS ATASKAITA 

 

2018-03-14 

 

 

Širvintos 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka 2017 metais siekdama strateginių 

tikslų – tapti moderniu ir patraukliu bendruomenės informacijos, mokymo, kultūros ir laisvalaikio 

centru, formavo teigiamą bibliotekos ir bibliotekininkų įvaizdį ir skatino vartotojų pasitikėjimą bei 

pasirinkimą naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 

Viešosios bibliotekos pagrindinis tikslas buvo siekti, kad bibliotekos taptų šiuolaikiniais 

informaciniais centrais – atviros, prieinamos gyventojams, funkcionuotų kaip jų bendravimo vieta. 

Ataskaitiniais metais biblioteka aktyviai dalyvavo įvairiuose bibliotekų vystymo projektuose 

bei programose ir kūrė naujų modernių paslaugų sistemą bei stiprino vartotojų motyvaciją naudotis 

bibliotekos paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT. 

Siekė racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius teikiant rajono gyventojams 

inovatyvias, kokybiškas ir prieinamas paslaugas. 

Rūpinosi universalaus profilio dokumentų fondo formavimu tradicinėse ir skaitmeninėse 

laikmenose ir išlaikė jau sukaupto fondo tęstinumą. 

Skatino knygnešystę ir savanorystę rajono bibliotekose. 

Biblioteka ir toliau sėkmingai tobulino vaikų, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo 

veiklą, skaitymo skatinimo, žinių įgijimo ir informacinių gebėjimų ugdymo srityse ir ieškojo naujų 

darbo formų, siekdama įtraukti į bibliotekos vartotojų gretas kuo daugiau moksleivių ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų: vykdė edukacines programas, skirtas bendruomenės skaitmeninės kompetencijos 

ugdymui, ypatingą dėmesį skyrė vaikų ir jaunimo edukacijai. 

Aktyviai bendradarbiavo su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo 

įstaigomis, gerino bibliotekų materialinę bazę: į naujas patalpas perkeltos Bagaslaviškio, Zibalų 

bibliotekos. 

Tuo tikslu buvo sprendžiami šie uždaviniai: 

 organizuojami renginiai, reprezentuojantys Širvintų rajono kultūrinį gyvenimą bibliotekoje, 

rajone; 

 vykdomas savivaldybės teritorijos gyventojų aptarnavimas,plečiamos informacinės paslaugos 

skaitytojams ir ugdomi jų informaciniai įgūdžiai, 

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

savo kultūrai ir gimtajam kraštui;  

 įvairiais knygų pristatymo būdais skatinamas skaitymas, viešinami bibliotekos fondai ir paslaugos; 
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 skatinama bendruomenių jaunimo iniciatyva, įtraukiant juos į žmonijos kūrybinio paveldo 

išsaugojimą bibliotekose. 

Viešoji biblioteka dalyvavo Kultūros ministerijos finansuojamuose programose, „Vilniaus 

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

modernizavimo programoje. 

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

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

atmintinoms datoms paminėti literatūrinės parodos.  

2017-ieji buvo paskelbti Lietuvių kalbos ir kultūros bei Tautinio kostiumo metais, todėl 

daugelis renginių buvo skirta šiems metams. Biblioteka tapo labiau matoma, jos veikla tapo 

reikšmingesnė vietos bendruomenei. 

Bibliotekos buvo atviros ir prieinamos gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 

poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

Vienas iš svarbiausių įvykių bibliotekos istorijoje: Širvintų rajono savivaldybės viešajai 

bibliotekai suteiktas kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus vardas. Ši nepaprastai reikšminga dovana 

padovanota bibliotekos įkūrimo 80-mečio proga.  

 2017-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės biblioteka įvykdė 4 projektus, kurie įgalino 

biblioteką suorganizuoti daugiau renginių, reikalingų vietos bendruomenei. 

 

II. 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 

 

Tinklo pokyčiai 

 

2017 metais rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. 

20 val. per savaitę aptarnavo Čiobiškio, Alionių, Musninkų, Gelvonų filialai.  

Alekniškio, Zibalų, Bagaslaviškio, Jauniūnų, Kernavės, Kiauklių, Lapelių, Motiejūnų, Družų, 

Šešuolėlių, Anciūnų, Vileikiškių  filialai lankytojus aptarnavo po 10 val. per savaitę. 

 

Nestacionarus aptarnavimas 

 

Bibliotekinių punktų skaičius – nėra. 

Bibliobusų skaičius – 0. 

 

Knygnešystė 

 

Knygnešiai 

 VBS – 72 

 VB – 27 

 Kaimo filialuose – 45 
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Vartotojai 

 VBS – 135 

 VB – 43 

 Kaimo filialuose – 92 

 

Išduotis 

 VBS – 2801 

 VB – 1112 

 Kaimo filialuose – 1689 

 

2017 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojoms talkino 27 knygnešiai. Tai 2 

knygnešiais daugiau, negu 2016 m. Jie aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus, senyvo amžiaus 

žmones, neįgaliuosius ir ligonius, kurie patys atvykti į biblioteką nebegali. Pastaraisiais metais į 

knygnešių gretas įsijungė socialiniai darbuotojai, kurie savo globotinius pastoviai aprūpina knygomis ir 

periodiniais leidiniais. Gyventojų aprūpinimo knygomis srityje svarbų vaidmenį atlieka 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. Vykdydama biblioterapijos projektą „Gydanti knygos galia“, kelias dešimtis knygų bei 

110 egz. periodinių leidinių Parapijos globos namams bei Socialinių paslaugų centrui Viešoji biblioteka 

padovanojo. Tos kolekcijos ir davė pradžią išduoties punktų minėtose įstaigose atsiradimui. Knygnešiai 

aptarnavo 43 vartotojus, t.y. 11 vartotojų daugiau, negu 2016 m.  

 

Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2017 m. - 1112 egz., ir tai yra 590 egz. daugiau, negu 

2016 m. Knygnešystės rodikliai padidėjo, nes įkurti 3 knygų išduoties punktai.  

Rajono filialų bibliotekininkams skaitytojus aptarnauti padėjo 45 knygnešiai. Knygnešių 

skaičius sumažėjo 4. 2017-aisiais metais filialuose knygnešiai aptarnavo 92 vartotojus, jiems išduota 

1689 dokumentų. Išduotis padidėjo 427 dokumentais. 

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

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

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

SVB 72 74 135 127 2801 1781 

VB 27 25 43 29 1112 522 

KF 45 49 92 98 1689 1259 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  

 

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 2017 m. skaitė 184 senyvo amžiaus ir 

neįgalūs skaitytojai. Tai sudarė 10,77 % nuo bendro Viešosios bibliotekos skaitytojų skaičiaus.  

2016 m. skaitė 166 tos pačios socialinės grupės vartotojai. 2017 m. senyvo amžiaus ir neįgaliųjų 

skaitytojų skaičius išaugo 18, nes įsteigus išduotiems punktus senų žmonių globos įstaigose, 

bibliotekos paslaugos pasidarė prieinamesnės. 

Garsines knygas mūsų skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius. 2017 m. abonemente skaitė 6 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 8 kartus ir 

pasiskolino 54 egz. garsinių knygų. 2016 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 6 regos negalią 

turintys asmenys, jie apsilankė 9 kartus ir pasiskolino 62 egz. garsinių knygų. Iš skaičių matyti, kad 

2017 m. regos negalią turinčių skaitytojų skaičius padidėjo 1, apsilankymų sumažėjo 5, garsinių knygų 

išduotis sumažėjo 8 egz.  
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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. 

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. 2017 m., vykdant biblioterapijos projektą 

„Gydanti knygos galia“, buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimas su Širvintų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centru, Širvintų parapijos globos namais. Jų nariai - nuolatiniai bibliotekoje 

vykstančių renginių lankytojai.  

 Kaimo filialuose skaitė 74 neįgalūs skaitytojai, arba 7 daugiau nei 2016-aisiais metais. 

  

 2017 2016 Skirtumas 

VB 184 166 +18 

Filialuose 74 67 +7 

SVB 258 233 +25 

 

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai filialuose. 

 

Struktūros pokyčių 2017-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje nebuvo. 

 

III. FONDO FORMAVIMAS  

 

Fondo būklė  

Fondo būklė 

 Iš viso sistemoje yra. 116773 fiz. vnt. dokumentų, 68878 pavad, Iš jų 113383 fiz. vnt. knygų ir 

serialinių dokumentų, 97,1%, 3 fiz. vnt. rankraščių, 0,003%, 65 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,06%, 679 

fiz. vnt. 0,6% garsinių ir regimųjų dokumentų, 2581 fiz. vnt. 2,2% grupuojamųjų dokumentų, 60 fiz. 

vnt. 0,05%, 2 fiz. vnt. kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose, 0,002%. 2 fiz. vnt. 0,002% 

elektroninių periodinių leidinių fizinėse laikmenose.  

 

Iš jų: 

 VB 40487 fiz. vnt., 34,7%, 11930 pavad. 

 Filialuose 76286 fiz. vnt., 65,3%, 6948 pavad. 

 

VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 

 

 2016 2017 Skirtumas 

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

VB 42282 13143 40487 11930 1795 11402 

Filialuose 90255 6625 76286 6948 13969 323 

SVB 132537 79024 116773 18878 15764 10146 

 

 

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

Iš viso 116773 fiz. vnt. 18878 pavadinimų. 

VB 40487 fiz. vnt. 11 pavadinimų. 
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Kaimo filialuose 76286 fiz. vnt. 6948 pavadinimų. 

 

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

Iš viso - 72180 fiz. vnt. 61,86% 

VB 23487 fiz. vnt. 58,0% 

Kaimo filialuose 48693 fiz. vnt. 63,8 %  

 

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

Iš viso – 28403 fiz. vnt. 24,3 % 

VB 12661 fiz. vnt. 31,3 % 

Kaimo filialuose 15742 fiz. vnt. 20,6% 
 

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

Iš viso - 16190 fiz. vnt. 13,9%   

VB 4393 fiz. vnt. 10,9% 

Kaimo filialuose 11797 fiz. vnt. 15,5% 

 

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 116773 68878 72180 61,8 28403 24,3 16190 13,9 

VB 40487 11930 23487 58,0 12661 31,3 4393 10,9 

KF 76286 56948 48693 63,8 15742 20,6 11797 15,5 

 

 Per metus gauta 5784 fiz. vnt. dokumentų, 1034 naujų pavad., 3307 fiz. vnt. knygų, 1003 

pavad., 10 fiz. vnt. garsinių dokumentų, 10 pavad., 5 fiz. vnt. regimųjų dokumentų, 5 pavad.,1 fiz. vnt. 

mišrių dokumentų, 1 pavad., 4 fiz. vnt. spausdintų natų dokumentų, 4 pavad., 2 fiz. vnt. kitų 

skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose, 2 pavad. 2377 fiz. vnt. žurnalų, 7 pavad., 50 fiz. vnt. 

laikraščių, 0 pavad., 4 fiz. vnt. tęstinių, 2 pavad. 

 

Aprūpinimas dokumentais  

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 7,51 

Iš jų:  

VB – 7,06 

Filialuose – 7,76 

 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,37 

Iš jų:  

VB – 1,0 

Filialuose – 0,59 

 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,001 

Iš jų:  

VB - 0,003 

Filialuose - 0,002 

 

Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 34,17 

Iš jų: 

VB – 23,72 fiz. vnt. 
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Filialuose – 44,61 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka naujų dokumentų fiz. vnt. – 1,69 

Iš jų: 

VB – 3,37 fiz. vnt.  

Filialai – 3,37fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0 

Iš jų: 

VB - 0 fiz. vnt. 

Filialai - 0 fiz. vnt. 

 

Naujų dokumentų % dokumentų fonde 4,93 

Iš jų: 

VB 14,22 

Filialuose 7,55 

 

Dokumentų gavimas 

Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  

Iš viso – 5784 fiz. vnt. 2965 pavadinimų. 

VB - 1859 fiz. vnt. 905 pavadinimų 

Kaimo filialuose - 3925 fiz. vnt. 584 pavadinimų. 

 

Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 217 vnt., 32,4 pav. dokumentų. 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros:  

Iš viso - 2849 fiz. vnt. 

VB - 870 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose - 1979 fiz. vnt.   

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros:  

Iš viso - 484 fiz. vnt. 

VB - 313 fiz. vnt. 

Kaimo filialuose -171 fiz. vnt. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 119 fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta periodinių leidinių: 

SVB 2427 fiz. vnt.   

VB 677 fiz. vnt.   

Kaimo filialuose 1750 fiz. vnt.  

Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 97 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 5784 1034 2873 610 484 417 2427 7 

VB 1859 905 484 606 312 291 677 8 
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KF 3900 584 1979 451 171 124 1750 9 

 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde  

SVB – 4,9 %   

VB – 4,6 %   

KF – 5,1 %   

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

Iš viso – 1,45 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 0,80 

Savivaldybių skirtų lėšų - 0,16 

Kiti šaltiniai – 0,34 

 

Lėšos dokumentams įsigyti: 

 

 Gauta lėšų iš viso 

(Eur) 

Tenka lėšų 1-am 

gyventojui (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos 12928,00 0,83 

Savivaldybės lėšos 2944,11 0,19 

Valstybės lėšos 2385,15 0,15 

Kiti šaltiniai 4210,44 0,27 

Iš viso: 22467,70 1,44 

 

Dokumentų nurašymas (fiz. vnt. ir pavad.) 

SVB –23002 fiz. vnt. 3311 pav. 

VB - 3924 fiz. vnt. 756 pav. 

KF - 19378 fiz. vnt. 1017 pav. 

 

Dokumentų nurašymas 

 

 Per 2017 metus SVB nurašyta 23302 fiz. vnt. Nurašyta 22987 fiz. vnt. knygų ir serialinių 

leidinių, 3 fiz. vnt. garsinių ir regimųjų dokumentų, 2 fiz. vnt. spausdintų natų, 4 fiz. vnt. kitų 

skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose, 13 fiz. vnt. grupuojamųjų dokumentų.  

  

 2016 2017 Skirtumas 

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

VB 2322 3931 1609 

Filialuose 6867 19374 12507 

SVB 9189 23302 14113 

 

Nurašytų dokumentų analizė 

 

Nurašymo 

priežastis 
VB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Filialai % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

SVB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Susidėvėję 3916 9,7 18133 23,8 22049 19,4 

Praradę 

aktualumą 

13 0,03 913 1,2 926 5,5 

Prarasti 2 0,005 32 0,04 34 0,03 
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skaitytojų 

Iš viso 3931 9,7 19078 25,0 23009 19,7 

       

Perduota 54 0,1 245 0,3 299 0,3 

 

 

Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 5,4 

 

Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 

SVB – 0,2 

VB –0,1 

KF – 25 

 

Fondo naudojimas  

 

Fondo apyvartos rodiklis  

SVB – 0,78 

VB – 1,01 

KF – 0,66 

 

Fondo naudojimo koeficientas  

SVB – 0,65 

Viešojoje bibliotekoje  - 0,98 

KF -  

Periodikos išdavimo procentas – 13 % 

 

Grožinės literatūros  

SVB – 0,78 

VB – 0,76 

KF – 0,79 

 

Šakinės literatūros  

SVB – 0,31 

VB – 0,39 

KF – 0,27 

 

Periodinių leidinių  

SVB – 4,07 

VB – 4,38 

KF – 3,3 

 

Saugyklos fondas 

Fondo dydis yra 10133 fiz. vnt. Iš jų: 10119 fiz. vnt. yra knygos, 1 fiz. vnt. yra spausdintų natų 

ir 13 fiz. vnt. yra brošiūros. Per metus gauta 140 fiz. vnt. knygų. Nurašyta 508 fiz. vnt. egzempliorių.  

Pagal nurašymo priežastį: 

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 508 fiz. vnt. 5,0% nuo viso fondo. 

Saugyklos išdavimas 512 fiz. vnt. Iš jų 401 fiz. vnt. išduota grožinės literatūros knygų, 111 fiz. 

vnt. šakinės literatūros. Patalpos vis dar renovuojamos. Apyvarta 0,05. 

 

Saugyklos fondas 
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Fondo dydis (fiz. vnt.) - 10133 fiz.vnt. 8349 pavadinimų. 

Gauta per metus (fiz. vnt.) – 140 fiz. vnt. 140 pavadinimų. 

Nurašyta per metus (fiz. vnt.) 508 fiz. vnt. 462 pavadinimų. 

Išduota per metus (fiz.vnt.) - 512 fiz. vnt.  

Fondo apyvarta (fiz. vnt.) - 0,05 

 

SVB mainų fondas 

Mainų fondo nėra. 

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  

Vartotojų telkimas  

Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15557 (gyventojų sumažėjo 304) 

Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5732 

Kaimo filialų mikrorajonuose – 9825  

Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 

 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas 

SVB – 21,90% 

VB – 29,78% 

KF – 17,40 % 

 

Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Kiauklių filiale – 55 

Gelvonų filiale – 29 

Šešuolėlių filiale - 29 

Anciūnų – 28 

Alionių filiale – 26 

Čiobiškio filiale – 25 

Bagaslaviškio filiale – 24 

Zibalų filiale – 24 

Lapelių filiale – 21 

Jauniūnų filiale – 20 

Musninkų filiale – 19 

 

Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Medžiukų filiale – 0 

Juodiškių filiale – 3 

Motiejūnų filiale – 2 

Družų filiale – 4 

Kernavės filiale – 11 

Vileikiškių filiale - 13 

Alekniškio filiale - 16 

 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 546 

 

Vartotojų aptarnavimas  

Vartotojų skaičius: 

SVB – 3417 

VB – 1707 

KF – 1710 
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Viešosios bibliotekos sistemoje palyginus su praėjusiais metais vartotojų sumažėjo 153, 

Viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius padidėjo 35, kaimo filialuose sumažėjo 188 vartotojais. 

 

 

 
VBS VB Kaimo filialuose 

2017 2016 m. 2017 2016 m. 2017 2016 m. 

Vartotojai 3417 3570 1707 1672 1710 1898 

Perregistruoti 2662 2962 1367 1393 1355 1569 

Nauji  755 608 400 279 355 329 

 

Vartotojų sudėties pokyčiai  

 

Vartotojų grupės 
2017 metai 2016 metai 

VBS VB KF VBS VB KF 

studentai 124 77 47 136 77 59 

dirbantieji 932 479 453 1001 478 523 

neįgalieji 56  56 67 - 67 

pensininkai 382 189 193 388 173 215 

bedarbiai 134  134 168  168 

kiti 307 202 105 295 182 113 

Ikimokyklinio amžiaus 160 54 106 163 55 108 

V-VIII klasių 529 262 267 532 252 280 

IX – XII klasių 325 207 118 337 203 134 

I – IV klasių 468 237 231 483 252 231 

Iš viso: 3417 1707 1710 3570 1672 1898 

 

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 padidėjo 16 pensininkų, 20 kitų vartotojų, sumažėjo 15 I-IV klasių 

moksleivių grupių vartotojų. 

 Filialuose sumažėjo vartojų: 188. Sumažėjo visų socialinių grupių vartotojų.  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo 

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

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

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

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

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

DGĮ. 

 

DGĮ vartotojų grupės 2017 2016 

5-8 kl. mokiniai 14 20 

9-12 kl. mokiniai 39 68 

Studentai 23 22 

Dirbantieji 161 172 
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Pensininkai 60 69 

Kiti 37 39 

Iš viso: 334 390 

 

2017 m. DGĮ naudojosi 334 skaitytojai, o 2016 m. – 390. Taigi 2017 m. DGĮ naudojosi 56 

skaitytojais mažiau, negu 2016 m. Daugiausia DGĮ naudojosi dirbantieji, pensininkai, 9-12 kl. mokiniai 

ir studentai. Mažiausiai DGĮ naudojosi 5-8 klasių mokiniai (14 kartų), bet jų Aptarnavimo skyriuje ir 

skaito vos 21. Ženkliausiai DGĮ besinaudojančių skaičius – 29 – sumažėjo tarp 9 – 12 kl. mokinių. Šį 

skaičių galima paaiškinti tuo, kad minėtos grupės vartotojų skaičius 2017 m. sumažėjo 21. Visų kitų 

DGĮ besinaudojančių vartotojų skaičius kito neženkliai. Šie skaičiai rodo, kad bibliotekos skaitytojai 

naudojasi šia paslauga, nes toks dokumentų grąžinimo būdas yra saugus, patikimas ir patogus. 

Dar viena labai patogi vartotojams bibliotekos teikiama paslauga – elektroninis dokumentų 

rezervavimas. Ataskaitiniais metais šia paslauga pasinaudota 506 kartus. 

 

Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

 iki 100 vartotojų – 9 

 101 – 200 vartotojų – 8 

 201 – 300 vartotojų – 1 

 301 – 400 vartotojų – 0 

 401 – 500 vartotojų – 0 

 500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 

 

Apsilankymų skaičius  

SVB – 64838 (2016 m. -71312) sumažėjo – 6474 (9 proc.) 

VB – 36041 (2016 m. - 38500) padidėjo – 2459 ( 7 proc.) 

KF – 28897 (2016 m. -32812) sumažėjo – 3915 ( -12 proc.) 

 

Lankomumas  

SVB - 19 

VB – 21 

KF – 17 

 

Didžiausias lankomumas: 

 

Alekniškio filiale – 38 

Anciūnų filiale – 26  

Šešuolėlių filiale – 22 

Bagaslaviškio filiale – 22 

Lapelių – 22 

Vileikiškių filiale – 19 

Vileikiškių filiale – 22 

Kernavės filiale – 18 

Gelvonų filiale – 17 

Jauniūnų filiale – 16  

Alionių filiale – 13 

Čiobiškio filiale – 13 

Družų filiale – 13 

Kiauklių filiale - 12 
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Mažiausias lankomumas: 

Musninkų filiale – 7 

Motiejūnų filiale – 8 

Medžiukų – 0 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 91894 fiz. vnt. (+3839) 2016 m. – 88055 (+3,22 proc.) 

Viešojoje bibliotekoje – 41036 fiz. vnt. (-583) 2016 m. – 41619 (-1,5 proc.) 

Kaimo filialuose – 50858 fiz. vnt. (+4422) 2016 m. –46436 (+9,52 proc.) 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB -59687 fiz. vnt. (+5184), 2016 m. – 54503 (+8,7 proc.) 

VB –21746 fiz. vnt. (-214), 2016 m. –21960 (-1 proc.) 

KF – 37941 fiz. vnt.(+5398), 2016 m. –32543 (+17 proc.) 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  

SVB –32207 fiz. vnt. (-1345), 2016 m. – 33552 (-4,1 proc.) 

VB –19290 fiz. vnt. (-369) 2016 m. –19659 (-1,9 proc.) 

KF – 12917 fiz. vnt. (-976), 2016 m. – 13893 (-7,1 proc.) 

 

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

SVB - 42016 fiz. vnt. 45,72 % 

VB – 17248 fiz. vnt. 42,04 % 

KF – 24767 fiz. vnt. 48,70 % 

 

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

SVB – 8995 fiz. vnt. 9,79 % 

VB – 3572 fiz. vnt. 8,70 % 

KF – 5423 fiz. vnt. 10,66 % 

 

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

SVB - 40884 fiz. vnt. 44,49 % 

VB - 20216 fiz. vnt. 49,26 % 

KF - 20668 fiz. vnt. 40,64 % 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2017 

Fiz. vnt. 

2016 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 91894 88055 59687 64,95 32207 35,05 

VB 41036 41619 21746 52,99 19290 47,01 

KF 50858 46436 37941 74,60 12917 25,40 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 
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SVB 42016 45,72 8995 9,79 

VB 17248 42,04 3572 8,70 

KF 24767 48,70 5423 10,66 

 

Periodinių leidinių išduotis 

 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 40884 44,49 

VB 20216 49,26 

KF 20668 40,64 

 

Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 3063. 

Viešojoje bibliotekoje – 3156. 

Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė – 2991 dokumentą. 

Viešojoje bibliotekoje šeštadieniais dirbama pagal sudarytą darbo grafiką.  

 

Skaitomumo rodiklis:  

SVB – 26,89 (2016 m. 24,66 +2,23) 

VB – 24,03 (2016 m. 24,89- 0,86) 

KF – 29,74 (2016 m.24,46 +5,28) 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius  

SVB - 180 

VB - 34 

KF - 146 

 

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 180 76 76 76 38 

VB 34 12 12 12 17 

KF 146 64 64 64 21 

 

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 377 294 81 111 72 

VB 200 95 62 72 72 

KF 177 145 45 39 0 
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Pagal poreikį vartotojai konsultuojami kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis 

paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos kompiuterinio 

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

kiekvienu atėjusiu vartotoju dirba individualiai. 

Kompiuterinio raštingumo mokymų nebuvo. Vyko tik apmokymai. 

 

Prieiga ir sąlygos  

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

šeštadieniais nuo 8 - 15 val. 

 

Darbo valandos 

Viešojoje bibliotekoje – 57 val. per savaitę. 

Kaimo filialuose – vidutiniškai 14 val. per savaitę. 

 

Darbo dienos 

Viešojoje bibliotekoje – 303 darbo dienos per metus. 

Kaimo filialuose – 212 darbo dienų per metus. 

 

 Kaimo filialai dirba ne visą darbo laiką: po 10 val. per savaitę dirba – 12, o ne visą darbo laiką 

po 20 valandų – 5 filialai. Kiekvieno filialo darbo laikas skirtingas, suderintas su administracija. 

 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 

neaptarnaujami. 

 

TBA  

 Išsiųsta užsakymų – 13. 

 Gauta dokumentų – 13. 

 Gauta užsakymų – nebuvo. 

 Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 

 Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius - 9. 

 

2017 m. išsiųsta 1 užsakymu daugiau negu 2016 m. Tai reiškia, kad TBA paslaugomis 

skaitytojai vis dar naudojasi. Vartotojų, besinaudojančių TBA paslauga skaičius nepakito. Neigiamų 

atsakymų ataskaitiniais metais nebuvo. 

TBA paslaugomis naudojosi studentai, pedagogai, neakivaizdžiai studijuojantys ir kiti 

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

paslaugomis naudojasi rašantys baigiamuosius darbus, besiruošiantys egzaminams ar 

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

užsakymų buvo teisės, ekonomikos bei socialinių mokslų klausimais. 

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 didžiųjų bibliotekų dokumentus pasiskolinti tiesiogiai. 

Viešosios bibliotekos filialų vartotojams šios paslaugos neprireikė. 

 

Renginiai 

 

Neatsiejama bibliotekų veiklos dalis – renginiai. Jie populiarina knygą ir biblioteką, formuoja 

bibliotekos įvaizdį ir tuo pačiu visuomenės požiūrį į biblioteką, atkreipia skaitytojų dėmesį ir suteikia 

jiems progą tobulėti, sužinoti kažką naujo, domėtis krašto kultūra, naujienomis, literatūra, menu. 

Dažniausiai pasitaikančios renginių formos - susitikimai su rašytojais, poetais, knygų leidėjais, 

spaudinių parodos, meno ir tautodailės parodos. Tematika taip pat nesikeičia – tai rašytojų, meno, 
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visuomenės veikėjų jubiliejai, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, rajono literatų kūrybos 

populiarinimas. Paskutiniaisiais metais, bibliotekai tampant aktyviu bendruomenės telkimo centru, čia 

rengiami spektakliai, koncertai, rodomi filmai, vyksta vaizdo transliacijos. 

 

 Renginiai  Lankytojų 

skaičius  Iš viso Kompleksiniai  Žodiniai  Vaizdiniai  

SVB 679 109 191 379 15498 

VB 229 37 92 100 4558 

KF 450 72 99 279 10940 

 

 

Akcija „Knygų Kalėdos“ Jau šeštus metus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 

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

biblioteka. Naujų knygų buvo padovanota nedaug, tačiau pati akcija parodo gyventojams knygos 

svarbą bibliotekoje. Viešajai bibliotekai kasmet skaitytojai dovanoja naujas ir geras knygas, kurios 

džiugina ir skaitytojus ir mus darbuotojus.  

2017 m. Viešoji biblioteka šventė 80-mečio jubiliejų. Šia proga buvo parengta dokumentų 

paroda „Aštuoni Viešosios bibliotekos dešimtmečiai: nuo 1937 m. iki 2017 m.“ buvo eksponuojama ne 

tik viešojoje bibliotekoje, bei ir kaimo padaliniuose. 

Spaudinių paroda „Lietuvos tautinis kostiumas“ buvo skirta Tautinio kostiumo metams.  

Bibliotekoje yra erdvė eksponuoti paveikslus – rengti tapybos darbų, fotografijų ir pan. parodas. 

Ją įkūrus, skaitykla tapo patrauklesne ir jaukesne vieta skaitytojams, o darbų autoriams atsirado puiki 

galimybė visuomenei parodyti savo talentą ir darbus.  

2017 m. skaitykloje buvo organizuojamos autorinių darbų parodos. Didelio lankytojų 

susidomėjimo sulaukė Širvintų rajone gyvenančios dailininkės Ilonos Daujotaitės-Janulienės tapybos 

darbų paroda „Budėjimas“. Kadangi be kitų paveikslų, parodoje buvo eksponuojami menininkės 

nutapyti tautiniai kostiumai, ekspozicija skirta Tautinio kostiumo metams.  

Antrąją autorinę darbų parodą eksponavo tautodailininkė Aldona Vasiukevičienė. 

Tautodailininkė žinoma kaip primityviosios tapybos kūrėja, tačiau paskutiniaisiais metais ji daug 

mokėsi naujų technikų, tobulėjo, todėl šiai parodai pateikti darbai savo technika gerokai lenkia 

primityviosios tapybos reikalavimus.  

 

 
 

Netradicine technika sukurtų darbų parodą „Kas tai?“ eksponavo iš Širvintų kilę, šiuo metu 

Ukmergės rajone gyvenantys jauni menininkai Simona Simaškevičiūtė ir Tomas Rakauskas. Sidabro 

atspaudai – viena pirmųjų fotografijos technikų, kuri unikali tuo, jog kūrybinio proceso metu išryškėja 
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ir pasilieka tik tai, ką paliečia šviesa. Užfiksuoto vaizdo tamsioji dalis – sidabro dalelės, užstrigusios 

popieriuje.  

  
 

Viešosios bibliotekos lankytojų labai mėgstamos ir visuomet gausiai lankomos įvairios 

rankdarbių parodos. 2017 m. buvo eksponuota Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos narių darbų paroda. 

Nuoširdaus savanorių atsidavimo dėka Draugijoje gyvuoja neįgaliųjų saviraiškos būrelis, 

kuriam vadovauja mezgėja, auksinių rankų savininkė Aldona Petkevičiūtė. Parodoje buvo 

eksponuojamos jos meistriškai numegztos staltiesės ir servetėlės.  

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pasididžiavimas – vokalinis instrumentinis ansamblis 

„Viltis“, vadovaujamas Nijolės Vitkauskaitės. Šis kolektyvas garsina rajoną įvairiuose respublikiniuose 

renginiuose. Tarp ansamblio atliekamų dainų yra ir jų pačių sukurtų melodijų. Dainų žodžius kuria 

draugijos narė Veronika Masiukienė. „Vilties“ atliekamos melodijos skambėjo ir parodos pristatymo 

metu. 

 

2017 m. Viešoji biblioteka savo parodų erdvėje pradėjo rengti eksponatų parodas iš asmeninių 

Širvintų krašto gyventojų kolekcijų. Pirmoji savo kaupiamą kolekciją bibliotekos lankytojams parodyti 

išdrįso Širvintų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė. Ji surengė per kelis 

dešimtmečius sukauptų kalėdinių ir naujametinių atvirukų parodą. Ją mokytoja paskyrė artėjančiam 

Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui. 
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Kiti renginiai 
2017-ieji buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. Šiems metams paminėti Skaitytojų 

aptarnavimo skyriuje veikė spaudinių paroda „Kalba – mūsų valstybės dvasios rūbas“, vyko Eglės 

Guobytės-Iglės poezijos knygos „Pienių stiklas“ pristatymas ir Širvintiškių kūrybos skaitymai.  

Savo kūrybą skaitė „Atžalyno“ progimnazijos mokinės seserys Amina ir Iveta Judėnaitės. 

Lyriškomis eilėmis pasidalino Ugnė Trumpickaitė ir knygos „Gal dar pabūt medžiu“ autorė Veronika 

Masiukienė. Moterišką draugiją papildė kūrėjai Jaunius Ranonis ir Saulius Vasiliauskas. Jausmingus 

Valerijos Daugėlienės eilėraščius „Pirmoji meilė“ ir „Saulėlydis“ perskaitė autorės marti – Viešosios 

bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė. 

2016 m. pabaigoje m. buvo minimos šviesios atminties medžio drožėjo, pasakoriaus, poeto 

Ipolito Užkurnio 90-osios gimimo metinės. Pildant jo žmonos Auksės pageidavimą, buvo perskaityti 

kūrėjo eilėraščiai „Drobiniai marškiniai“ ir ,,Odė medžiui“ (skaitė Ugnė Trumpickaitė). 

Renginyje taip pat skambėjo Eglės Guobytės mokytojos, Igno Šeiniaus premijos laureatės, 

knygos „Vaivorykštės šviesoje“ autorės Danutės Miliukienės eilės (skaitė Vaidutė Lebeckienė). 
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2017-aisiais metais Viešoji biblioteka šventė 80-ąjį jubiliejų. Ta proga biblioteka gavo 

nuostabią dovaną – Igno Šeiniaus vardą.  

  Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto 

pirmininkas Romas Zibalas perskaitė Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą suteikti Viešajai 

bibliotekai rašytojo Igno Šeiniaus vardą – sakydamas, jog nuo šiol biblioteka oficialiai įgauna žinomo 

žmogaus, kūrėjo vardą. 

Iškilios ir bibliotekai svarbios šventės metu buvo prisimintos gijos, jungiančios biblioteką su 

rašytoju Ignu Šeiniumi.  

Renginio metu skambėjo Igno Šeiniaus novelės „Pakeičiu kalbą“ ištrauka iš knygos „Tėviškės 

padangėje“. 

Gausiai į iškilmes susirinkusiems svečiams, bibliotekos darbuotojams buvo užduotas klausimas 

– kas kiekvienam iš Jūsų yra biblioteka? Renginio vedančiosios (Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė ir 

Ugnė Trumpickaitė) perskaitė ir mažųjų skaitytojų mintis apie tai, ką jie randa ir ko ieško bibliotekoje. 

„Jubiliejiniai metai visada priverčia mus žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, įprasminti pasiekimus, 

su šypsena ar liūdesiu prisiminti įvykius, paženklintus laikmečio ar asmenybių. Džiaugiamės ir 

didžiuojamės, kad šiandien biblioteka yra jauki, šiuolaikiška ir atvira visiems, puoselėjanti 

bendruomenės tradicijas. Šventinę dieną visi kartu džiaugiamės įspūdingu bibliotekos, jos darbuotojų 

nueitu keliu ir miesto bendruomenei nuveiktais darbais“ – dalindamasi svarbiausiais bibliotekos 

istorijos momentais, sakė bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė. 

 

 
 

Šia iškilia proga bibliotekos bendruomenę sveikino Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys, rajono švietimo įstaigų vadovai, kolegos, bibliotekos 

bičiuliai. 

Šventę vainikavo klasikinės muzikos garsų skambesys, kurį dovanojo Valstybinis Vilniaus 

kvartetas. 
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Kaip ir kiekvienais metais, Igno Šeiniaus bibliotekos neaplenkė Tarptautinio poezijos pavasario 

paukštė. Skrisdama per visą Lietuvą Poezijos pavasario paukštė nutūpė Kernavėje, Kiaukliuose ir 

Širvintose. Poezijos paukštė, suskleidusi sparnus Širvintose, bibliotekos ir kultūros centro vidiniame 

kiemelyje kvietė poezijos mylėtojus susiburti ir pasiklausyti gražiausių eilių. Renginį vedė rašytojas ir 

kompozitorius Alvydas Jegelevičius. 

Svečiavosi poetas Albinas Galinis, poetė, menotyrininkė Laima Kreivytė, rašytojas, 

kompozitorius Alvydas Jegelevičius, rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius Romas Sadauskas, 

poetė, prozininkė, eseistė, žurnalistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė) ir svečias iš Latvijos poetas Marts 

Pujats. 

Festivalio metu savo kūryba pasidalijo ir mūsų krašto kūrėjai. Kiaukliuose savo kūrybą skaitė 

Kiauklių krašto poetė Veronika Masiukienė ir literatė, poetė Eglė Guobytė – Iglė, Širvintose – literatė, 

poetė, Igno Šeiniaus premijos laureatė Danutė Miliukienė, kuri skaitė savo kūrybos bei Igno Šeiniaus 

kūrybos eilėraščius ir poezijos mylėtoja, kūrėja Ugnė Trumpickaitė. Na, o Kernavėje į Poezijos 

pavasario skaitymus sėkmingai įsiliejo Juodvarniai iš Mažeikių baikerių klubo. Juodvarnis Rolandas 

Bazaras Kernavėje pasidalijo savo kurtomis eilėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 m. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė kelis knygų pristatymus.  

Vyko Lietuvos policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato knygos ,,Žmogaus ir Dievo metai“ 

pristatymas. 

Knygos pristatymo metu kun. A. Toliatas papasakojo apie save, savo gyvenimą, patirtis, apie 

savo tarnystę žmonėms ir Dievui. Remdamasis Biblijos eilutėmis, pasidalijo įdomiais pamokymais, 
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palyginimais, skatino žmones atkreipti dėmesį į savo vidų, priimti save ir kitus žmones tokius, kokie jie 

yra. Skatino sėti gėrį visiems žmonėms sakydamas, kad nereikia pykti, įsižeisti, susiasmeninti. 

 

 
Renginys buvo skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko ir istoriko Edmundo Jankūno knygos ,,Išnykusi 

Kernavė“ pristatymas. Kartu su autoriumi renginyje dalyvavo knygos sudarytojas, asociacijos 

,,Lapkričio 2-osios Draugija“ pirmininkas Valdas Kaminskas, profesorius Aleksėjus Luchtanas ir 

aktorė Jūratė Vilūnaitė, kuri skaitė knygos ištraukas. Tai jau antroji autoriaus knyga, daugiau 

kraštotyrinė.  

 
 

Surengdama Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai. Trečioji knyga“ pristatymą, 

Viešoji biblioteka paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Renginyje dalyvavo knygos autorius, knygos herojė 

Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė 

Rasa Duobaitė-Bumbulienė. Svečius pristatė Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena 

Vasiliauskienė. 



 

 

 

23 

 
 

Knygą „Seimo portretai“ Viešojoje bibliotekoje pristatė Jonas Kazimieras Burdulis. Kartu su 

autoriumi pristatyme dalyvavo leidyklos ,,Saulelė“ direktorė Eglė Mirončikienė. 

 

Vykdyti projektai 

Projektas Europos dienai švęsti „Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę“ 

Jau trečius metus Viešoji biblioteka švenčia Europos dieną. Ne išimtis buvo ir 2017-ieji. 

Šventiniai renginiai vyko dvi dienas. 

Gegužės 9-ąją – Europos dieną – Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko bendruomenių 

Europrotmūšis. Jame susirungė penkios komandos: Družų kaimo, Čiobiškio, Gelvonų bendruomenių, 

Širvintų miesto bendruomenės „Mūsų Širvintos“ ir Širvintų kaimo bendruomenės „Upė“.  

Protmūšį sudarė trys turai po dešimt klausimų. Dalyviai buvo gerai pasiruošę, todėl varžytuvės 

neprailgo. Daugiausiai taškų surinko Družų kaimo ir Gelvonų bendruomenių komandos, antri liko 

čiobiškiečiai, originaliai pasivadinę „Piguva“, nuo jų mažai atsiliko Širvintų kaimo ir miesto 

bendruomenių komandos. 

Renginio dalyviams koncertavo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 

dainuojamosios poezijos grupė, vadovaujama Ligitos Varaneckienės. 

Ne pasiektas rezultatas Europrotmūšyje buvo svarbiausias, nes visi gavo lygiaverčius prizus. 

Didžiausia dovana buvo bendravimas, buvimas kartu, galimybė pasitikrinti žinias, atšvęsti Europos 

dieną. 

 
Gegužės 10 d. šventinės veiklos šurmuliavo nuo ankstyvo ryto: centrinė I.Šeiniaus alėja 

pasipuošė geltonomis informacinės akcijos „Žvaigždžių alėja nuo Romos iki Širvintų“ žvaigždėmis bei 

įvairia Europos Sąjungos atributika, Viešosios bibliotekos darbuotojos skubančiuosius į darbą ar 

mokyklą vaišino kava ir pyragėliais, dalino kvietimus į Europos dienos renginius.  
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Mažieji šventės dalyviai pasinėrė į edukacines veiklas: Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

ikimokyklinukai ir Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinės grupės piešė Europos Sąjungos šalių 

vėliavas, klausėsi bibliotekininkių pasakojimo apie Europos Sąjungos valstybes. 

Pradinės mokyklos 3 klasių moksleiviai dalyvavo edukacinėje valandoje „Pažintis su Europos 

Sąjunga“, kurios metu karpė ir klijavo žvaigždes ant mėlyno popieriaus lakštų. Jų darbo rezultatas – 

septynios Europos Sąjungos vėliavos, papuošusios salę, kurioje vyko šventinis koncertas. Valandos 

metu bibliotekos darbuotojos surengė mini viktoriną apie Europos Sąjungą. Teisingai atsakiusieji į 

klausimus buvo apdovanoti prizais. 
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Viešosios bibliotekos skaitykloje buvo rodomas Europos kinas, vyko moksleivių protmūšis ir 

diskusija „Perku internetu“, kurią moderavo Europos vartotojų centro teisininkas – patarėjas Aušvydas 

Čebatorius. 

Gerą nuotaiką šventės dalyviams dovanojo atlikėjas Martynas Kavaliauskas, surengęs solinį 

koncertą. 

 

 
 

 

Projektas „Gydanti knygos galia“ 

Projekto tikslai: senyvų ir neįgalių žmonių socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, jų 

dvasinių problemų, patiriamų dėl socialinės ir kultūrinės atskirties, sprendimas, taikant vieną iš meno 

terapijos rūšių – biblioterapiją, Viešosios bibliotekos ir filialų tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

skatinimas su senyvus ir neįgalius žmones aptarnaujančiomis įstaigomis organizacijomis, savanoriškos 

veiklos skatinimas. Projekto tikslinė grupė – Širvintų parapijos globos namų, Socialinių paslaugų 

centro globotiniai, Neįgaliųjų draugijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Širvintų rajono 

filialo, Širvintų žmonių bendrijos Lemties bičiuliai nariai.  

 

Organizuoti renginiai: 

Poezijos, dainos ir džiazo valanda, skirta Pauliui Širviui  

Širvintų Kultūros centro parodų salėje vykęs pirmasis projekto renginys subūrė Pauliaus Širvio 

poezijos, dainos ir džiazo muzikos mylėtojus. Renginyje eiles skaitė, dainavo aktoriai Dalia 

Jankauskaitė ir Pijus Ganusauskas, improvizavo džiazo muzikantas Vytautas Labutis. 

\ 
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Kun. Roberto Grigo knygos „Benamės svajos“ pristatymas 

Renginio metu knygos autorius gražiu žodžiu minėjo širvintiškių kadaise jam parodytą 

aukštaitišką gerumą, palaikymą, drąsą – Lietuvos Sąjūdžio atsiradimo metu tos savybės buvo labai 

svarbios. Kunigas Robertas skaitė ir net išdainavo savo eilėraščius, pasakojo jų sukūrimo istorijas. 

Eilėraščiai gražiai persipynė su smuikininkės Lijanos Žiedelytės atliekamais muzikos kūriniais. 

Knygos pristatymas vyko Širvintų parapijos globos namuose. 

 
 

Susitikimas su psichiatru, psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku    

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje lankėsi psichiatras, psichoterapeutas Aleksandras 

Alekseičikas. Jis vedė seminarą „Skaitymas, kuris gydo ir padeda gyventi“. Renginys susilaukė didelio 

lankytojų dėmesio – paklausyti garsaus gydytojo žmonės atvyko net iš Vilniaus. 
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Seminaro dalyviai turėjo galimybę patys išbandyti biblioterapijos metodą. Keletas savanorių 

seminaro dalyvių išvardino juos kankinančias problemas ir skaitydami tekstus bandė rasti kelią joms 

spręsti. Užduotis pasirodė nelengva, juo labiau, kad gydytojas „nelaikė už rankos“, keliaujant jausmų 

labirintais. Skaitomi dvasingi, prasmingi tekstai, jo požiūriu, patys siūlė kelią į problemų sprendimą, 

bet savanoriai „pacientai“ jo taip ir nerado. Tačiau ieškojimo procesas pradėtas, jo rezultatas priklausys 

nuo ieškančiųjų dvasinių pastangų. 

Virginijos Kochanskytės monospektaklis „Gyvenimas kaip graži kelionė“ 

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko aktorės Virginijos Kochanskytės 

monospektaklis „Gyvenimas kaip graži kelionė“. Monospektaklyje „Gyvenimas kaip graži kelionė“ 

aktorė skaitė žymių Lietuvos ir užsienio poetų – Č.Milošo, A.Mickevičiaus, V.Mačernio, H.Nagio, 

J.Aisčio, B.Baltrušaitytės, H.Radausko, J.Vaičiūnaitės, K.Bradūno – lyriką, M.K.Čiurlionio, 

G.Markeso laiškų fragmentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto partnerei – Socialinių paslaugų centro bendruomenei – Viešosios bibliotekos vadovė 

Vaiva Daugėlienė padovanojo knygų. 

 

 

Birutės Mar spektaklis pagal Jono Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-Biliūnienės 

laiškus „Jis ir Ji“. 

Kultūros centro parodų salėje vyko aktorės ir režisierės Birutės Mar spektaklis „Jis ir Ji“. Jono 

Biliūno vaidmenį atliko Jaunimo teatro aktorius Aleksas Kazanavičius, rašytojo žmonos – Birutė Mar. 

Dalyvavo smuikininkas Sigitas Rubis.  
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Aldonos Ruseckaitės knygos „Žemaitės paslaptis“ pristatymas 

Širvintų parapijos globos namuose vyko Aldonos Ruseckaitės knygos „Žemaitės paslaptis“ 

pristatymas.  

 

 

 
 

 

Senjorų kūrybos skaitymai 

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė senjorų kūrybos skaitymus Parapijos globos namuose. 

Renginio metu savo kūrybos eiles skaitė senjorės Danutė Miliukienė, Veronika Masiukienė, Valerija 

Daugėlienė. Jų kūryboje nuskambėjo lietuviškos gamtos, kaimo gyvenimo, meilės artimui motyvai. 

Renginyje negalėjo dalyvauti poetas kunigas Antanas Černa, todėl pagerbdamos šį daugybės bažnytinių 

giesmių žodžių autorių Viešosios bibliotekos darbuotojos perskaitė jo šiais metais sukurtą poemą 

„Lietuvai 100 metų“. 
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Poeziją rašančių žmonių yra ir tarp Parapijos globos namų gyventojų. Nuotaikingais rusų kalba 

parašytais eilėraščiais publiką pralinksmino Nikolajus Markovas. Genovaitė Varkauskienė pasidalino 

eilėmis apie meilę Tėvynei, gyvenimo prasmės ieškojimą, santykį su Dievu. Abu senoliai jau perkopę 

devynias dešimtis metų, ir visą jų gyvenimą lydėjo poezija. 

 

 

 
 

Projekte „Gydomoji knygos galia“ numatyti literatūriniai renginiai baigėsi, tačiau prasidėjusi 

jaunimo savanoriška veikla socialinės globos įstaigose tęsiasi. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

Irenos Gatelienės paskatinti, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos moksleiviai Povilas Daugėla, Adrija 

Redeckaitė, Matas Jurkevičius, Jokūbas Šilgalys ir Eladijus Slabys susibūrė į grupę savanorių, kurie 

reguliariai lankosi globos įstaigose ir skaito seneliams kruopščiai parinktus tekstus. 

 

Projektas „Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“ 

Projekto „Medijos keičia mūsų pasaulį –suprask jas“ numatytas tikslas: ugdyti visuomenę, 

turinčią gebėjimų analizuoti, vertinti, tinkamai suprasti žiniasklaidos pateikiamą turinį, ugdant 

bibliotekos lankytojų bendravimo ir naujo turinio kūrimo įgūdžius. 

Projekto metu vyko:  
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Seminaras: „Kaip teisingai pateikti informaciją spaudai ir interneto svetainei“ bibliotekos 

darbuotojams, kurie rašo straipsnius, talpina informaciją internetiniuose tinklapiuosebei spaudoje, 

Seminarą vedė Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. 

Seminarą „Socialiniai tinklai: tuštybė ar vertybės“ lapkričio mėn. vedė Žurnalistikos centro 

direktorė Džina Donauskaitė. Jis vyko Musninkų, Bagaslaviškio bei Širvintų vaikų dienos centruose. 

Lapkričio mėn. vyko mokymai „Žiniasklaidos monitoringas. Žiniasklaidos turinio analizė“, 

kuriuos vedė Žurnalistikos centro direktorė Džina Donauskaitė. Mokymai vyko Širvintų viešojoje 

bibliotekoje.  

Seminarą „Informacijos pateikimo ypatybės“ spalio mėn. vedė Aurimas Perednis, Žinių radijo 

laidos vedėjas.  

Seminarą „Bendravimo socialiniuose tinkluose psichologiniai ypatumai“ lapkričio mėn. vedė 

psichologė Kristina Šironienė. Jis buvo skirtas senjorų žinioms apie socialinius tinklus pagilinti.  

Bibliotekai labai svarbu gilinti vartotojų žinias, ugdyti visuomenę, turinčią gebėjimų analizuoti, 

vertinti, tinkamai suprasti žiniasklaidos pateikiamą turinį, ugdant bibliotekos lankytojų bendravimo ir 

naujo turinio kūrimo įgūdžius. 

 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialuose 2017 m. organizuota 450 renginių, iš jų 279 

parodos. 

 

Alekniškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, dokumentų parodos. Vyko renginys, skirtas Motinos dienai.  

 

Alionių filiale vykę renginiai buvo skirti svarbiausioms ir didžiausioms šventėms paminėti. Tai 

buvo garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, viktorinos, popietės.  

Vyko popietė–viktorina „Sunkus knygos kelias“. Popietės „Margi stebuklai“ ir „Kalėdinė pasaka“ 

buvo skirtos vaikams. Vyko protmūšis vaikams.  

 

Anciūnų filiale vyko spaudinių parodos: ,,Jau lazdą padėjau, kelionė baigta”, skirta Klaipėdos 

krašto rašytojai, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai Ievai Simonaitytei, jos 120-osioms gimimo 

metinėms, „Poetui Bernardui Braždžioniui -110”, skirta liaudies prozininkui, poetui, dramaturgui, 

spaudos darbuotojui, muziejininkui, literatūros kritikui Bernardui Brazdžioniui, jo 110-osioms gimimo 

metinėms, fotonuotraukų paroda, skirta Anciūnų kaimo kapelos kūrybinės veiklos 20-mečiui paminėti, 

„Sustabdytos akimirkos”. Literatūrinės parodos: ,,Ten, kur gyva siela“, skirta Marijai Pečkauskaitei-

Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti, ,,Atsiminimai apie Antaną Vienuolį”, skirta 

Lietuvos farmacininkui, rašytojui, prozininkui, dramaturgui, muziejininkui Antanui Vienuoliui, jo 135-

osioms gimimo metinėms paminėti, „Išgyvent, kai tu turi numirt”, skirta Lietuvos gydytojai, rašytojai 

Daliai Grinkevičiūtei, jos 90-osioms gimimo metinėms paminėti, „Tarp Kazio Sajos knygų”, skirta 

Lietuvos rašytojui, dramaturgui, prozininkui, visuomenės veikėjui, signatarui Kaziui Sajai - 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti, ,,Lietuvių tautos skausmas”, skirta birželio 14-ąjai: Gedulo ir Vilties 

dienai, ,,Aš laimę rankose laikau”, skirta lietuvių poetei, modernistei ir veikėjai Juditai Vaičiūnaitei - 

80-osioms gimimo metinėms paminėti, ,,Tos knygos - ir padeda ir nepadeda“, skirta aktorei, rašytojai 

Doloresai Kazragytei - 75-osioms gimimo metinėms paminėti, ,,Amžiams sugrįžau į tėviškės padangę“, 

skirta Širvintų viešosios bibliotekos 80-mečiui. 

Vyko teatralizuota šventė vaikams ir suaugusiems pagal Astridos Lindgren knygų istorijas, 

„Vaikystės pašaukta atbėga pas vaikus knyga”, teatralizuota kalėdinė pasaka visai šeimai ,,Pagranduko 

kelionė”, edukaciniai darbeliai vaikams „Kalėdiniai karpiniai iš popieriaus”. 
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Bagaslaviškio filiale buvo organizuojami garsiniai skaitymai, knygų aptarimai, konkursai, 

viktorinos, dokumentų parodos. Buvo eksponuojamos parodos: „Jie gyvi mūsų atmintyje“, skirta 

Laisvės gynėjų dienai, „Apie mūsų Žemę“, „Realizmo klasikas“, skirta 135-osioms rašytojo Antano 

Vienuolio metinėms“. 

Vyko rankdarbių paroda „Iš močiutės skrynios, kraštiečio tapytojo Jono Strazdo tapybos darbų 

paroda, rudens gėrybių paroda „Linksmosios daržovės“, garsinis skaitymas „Paskaitykime kartu“, 

Vasaros skaitymai gamtoje. Buvo organizuotas naujų knygų pristatymas Vaikų dienos centre, 

edukacinis užsiėmimas „Velykų papročiai ir margučių marginimas bičių vašku“. 

Bibliotekoje vyko projekto „Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“ renginys-seminaras, 

kuri vedė Žurnalistikos instituto direktorė Džina Donauskaitė. 

Bagaslaviškio biblioteka minėjo bibliotekos įkūrimo 70-metį.  

Biblioteka persikėlė į naujas patalpas. 
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Čiobiškio filiale vyko garsiniai skaitymai: buvo skaitomos knygos Vytauto V. Landsbergio 

„Skruzdėlytė Birutė“, V. Haufo “Nykštukas nosis“.  

Buvo surengta paroda: „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ bei kitos spaudinių 

parodos. Bibliotekoje vyko eilėraščių skaitymas „Atverkim širdį Lietuvai”. Pradinių klasių moksleiviai 

skaitė A. Matučio, J. Degutytės, R. Skučaitės, E. Selelionio ir kitų rašytojų eiles apie Lietuvą. 

Nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 31d. visose bibliotekose vyko Vasaros skaitymo iššūkis. Iššūkį 

priimantis skaitytojas įsipareigojo įveikti 10 skaitymo užduočių. Bibliotekos skaitytojai Almantas 

Piškinas, Gaiva Dambrauskienė ir Fausta Sapitavičiūtė dalyvavo skaitymo iššūkyje ir įvykdė visas 

užduotis.  

Širvintų viešoji biblioteka šventė 80-ąjį bibliotekos įkūrimo jubiliejų, ta proga visą liepos mėn. 

Čiobiškio bibliotekoje vyko nuotraukų paroda „Aštuoni viešosios bibliotekos dešimtmečiai nuo 1937 

m. iki 2017 m.“. 

Vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios tema „Salos Šiaurės šalyse“. Bibliotekoje veikė 

spaudinių paroda „Šiaurės šalių rašytojų knygos vaikams“. Žvakių šviesoje (piratas) Almantas Piškinas 

skaitė M. Kuno „Lobių sala“ ištrauką. 

Lapkričio 16 dieną biblioteka atšventė 70-ąsias bibliotekos įkūrimo metinės. Buvo pristatyta 

Čiobiškio bibliotekos istorija, perskaitytos prasmingos mintys apie biblioteką. 
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Družų filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai skaitymai vaikams. Vyko 

parodos „Vaikystės takais“, „Bohemos atspindžiai“, „Mirtis vardan tėvynės laisvės“, „Moteriškasis 

pasaulis“, „Prisiminkime kovą už laisvę“, „Būkime tolerantiški sau ir kitiems“. „Mokslo žinių diena“ ir 

kitos 

Vyko Rudens popietė „Helovinas ir moliūgas“. Organizuotas protmūšis, dalyvauta „Vasaros 

skaitymo iššūkyje“. Metai užbaigti kalėdinių papuošimų kūrimo dirbtuvėmis. 
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Gelvonų filiale vyko parodos: „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“, „Atėjo šv. Valentinas, koks 

lauktas ir nuostabus jisai...“. Eksponuotos literatūrinės parodos skirtos rašytojų, poetų jubiliejinėms 

datoms paminėti: Petro Dirgėlos-70 mečiui, „Teka upė pro šalį...“ – rašytojui, gamtininkui Vladui 

Dautartui – 90, „Antano Vienuolio vertybių pasaulyje“. 

Eksponuota Daivos Aukštakuojienės rankdarbių paroda, nuotraukų paroda „Puošia kiemą – 

puošia Lietuvą“, dovanotų knygų paroda „Dovanokime knygą Kalėdoms“, skirta akcijai „Knygų 

Kalėdos“. 

Vyko paroda, skirta Viešosios bibliotekos 80-mečiui, dalyvauta akcijoje „Vasaros skaitymo 

iššūkis“. 

Vaikams skirtos literatūrinės parodos „Juk mažas žmogus – ne mažiau svarbus už didelį...“, 

skirta Račicko 65-osioms gimimo metinėms paminėti, garsinis Račicko knygos „ Mikė ir Juozapėlis“ 

skaitymas „Posmai Kalėdų seneliui‘, skirta Kalėdoms. Piešinių parodos „Mano knygos herojus“‚ 

„Mūsų mažieji draugai‘, skirta pasaulinei gyvūnų dienai, „Jie žuvo už Lietuvos laisvę...“, skirta Sausio 

13-ajai, „Gamta bunda“, skirta Žemės dienai. 

Vyko popietė darželinukams „Gelvonų bibliotekoje – pažintinė popietė darželio vaikams“,  

A. Vienuolio legendų ir padavimų garsinis skaitymas, darbelių parodos „Gražiausi žodžiai mamai“, 

„Piešiniuose mano svajonės“, popietės „Mano vasaros personažas“, „Mokslo ir žinių diena“, darbelių 

paroda „Medžio ir molio dovanos“. 
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Jauniūnų filiale filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos, skirtos svarbiausioms šventėms 

paminėti: Laisvės gynėjų dienai paminėti ,,Sausio liepsna- šildo mus“, Valstybės atkūrimo dienai - 

,,Kurkime valstybę savyje“, Nepriklausomybės atkūrimo dienai - ,,Kovo11-oji - laisvės kaina“,Europos 

dienai - ,,Sveikinu kaimyną, draugą-europietį“, Gedulo ir vilties dienai - ,,Kartos ir likimai“. 

Vyko parodos, skirtos rašytojams bei kūrėjams: A. Vienuoliui ir jo kūrybai, V. Krėvės-

Mickevičiaus-135 metinėms paminėti, aktorei ir rašytojai D. Kazragytei skirta paroda ,,Kai pradeda 

žydėti pienės ,o vėliau alyvos“. 

Daug lankytojų sulaukė kilnojamoji paroda, skirta Širvintų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos 80-čiui. 

Vyko susitikimai-skaitymai prie arbatos puodelio. 

Organizuotos popietės vaikams „Atrieda margučiai“, garsiniai skaitymai vaikams, edukacinė 

programa, skirta Nacionalinio kostiumo metams, susitikimai su Barskūnų mokyklos moksleiviais.  

 

Kernavės filiale eksponuotos spaudinių parodos „Kaziui Sajai - 85“, Širvintų viešosios 

bibliotekos 80-ties metų veiklos keliui skirta paroda, tautinio kostiumo metams paminėti. Vyko E. 

Jankūno knygos „Išnykusi Kernavė“ pristatymas, renginys skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Vyko šventė, skirta vaikų gynimo dienai paminėti „Vaikystės padangė“, renginys skirtas „Knygų 

Kalėdoms“. 

Buvo eksponuojamos: vaikų piešinių paroda, skirta Mamos dienai paminėti, jaunųjų fotografų 

paroda „Gamtos akimirkos“, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, interjero dizaino studentų, 

tapybos darbų paroda. 

Vyko vieno paveikslo paroda: dailininkės Ilonos Daujotaitės-Janulienės vieno paveikslo paroda 

„Tėkmė“.  
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Kiauklių filiale eksponuotos parodos: „Tautinių kostiumų margi raštai ir spalvos“, skirta 

Tautinio kostiumo metams, „Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos“, „Vasario 16-oji mus 

pakvietė susitelkimui ir vienybei“, „Lietuva - tai šventovė. Ją turim kaip motiną vieną“, „Šventoji 

knygnešių našta“, „Lietuvių tremties keliai“, „Lietuvos vardas knygose“, „Širvintų r. sav. Igno Šeiniaus 

viešajai bibliotekai - 80“, „Kiauklių bibliotekai - 70“; rašytojų, poetų kūrybos skaitymai, knygų 

pristatymai: I. Simonaitytės, K. Bradūno, B. Brazdžionio, A. Vienuolio, Vyt. Bubnio, D. Kazragytės, J. 

Meko, V. Masiukienės, popietės „Laiko taku bėga žodžiai“, „Kviečia biblioteka: susitikime, 

skaitykime, dalinkimės džiaugsmu“, „Žydintys žodžiai po tėviškės dangum“, „Laiškai iš rudens pašto“, 

„Kai ateina širdin vėl Kalėdos“, edukacinės popietės „Keistis - verta, atrasti - smagu“, „Būk saugus 
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internete“, „E. paslaugos –patogesniam gyvenimui“, diskusijos „Biblioteka - mano langas į pasaulį“, 

„Skaityti - tai nuolat tobulėti“, akcijos „Paremkime biblioteką 2% pajamų mokesčio“, „Knygų Kalėdos: 

padovanok naują knygą bibliotekai“; „Adventiniai vakaro skaitymai“. 

Vyko filialo jubiliejinė 70-mečio šventė „Biblioteka – šviesos ir jungčių namai“, Tarptautinio 

Poezijos pavasario skaitymai. 

Vaikams vyko piešinių ir darbelių parodos „Čia mūsų Lietuva“, „Tas margučio margumas“, 

„Mes iš pasakų“, „Kvatoklė vasara baigėsi“, „Margaspalvė rudenėlio kraitė“, „Baltas snaigių šokis“; 

knygų parodos „Paskubėk, naują knygelę skaityti pradėk!“, „Svečiuose lietuviškos pasakos“, 

„Atostogauk su knyga“; garsiniai knygų skaitymai „Vaikučių pabiručių pasakėlės“, „Paskaitykim apie 

Kakę Makę“, „Skaitome bibliotekoje“; V. Račicko, Alg. Zurbos, B. Brazdžionio, Vyt. V. Landsbergio, 

K. Sajos, J. Mačiulio – Maironio kūrybos skaitymai, knygų pristatymai ir aptarimai; popietės 

„Gražiausi žodžiai Lietuvai“, „Kai raidelės knygomis pavirsta“, „Oi, sukas sukas mįslių ratelis“, 

„Verčiu knygelę - ten pasaka graži“, „Skaityk ir žaisk bibliotekoje“, „Knygos ir draugystė šildo“, 

„Žiemos pasakos“; edukacinės valandėlės „Kelionė skaitymo ir pažinimo keliu“, „Būk saugus 

internete“; viktorinos „Padėk surasti žodžiui kelią“, „Viskas iš knygų ir apie knygas“, akcijos „Pagydyk 

knygelę!“, „Ateik, pakviesk draugą į biblioteką“. 

  

 
 

 
 

Lapelių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko garsiniai 

skaitymai vaikams, vyko gyventojų pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas susirinko ūkininkai, 

mokytojai, kiti kaimo gyventojai. Spaudinių parodomis paminėtos valstybinės šventės, rašytojų 

jubiliejinės parodos: B. Brazdžioniui-110 m., J. Vaičiūnaitei–80 m., D. Kazragytei-75 m., Jonui 

Mačiuliui-Maironiui-155 m. Tautinio kostiumo metams eksponuota paroda „Audimų raštuos lietuviška 

dvasia“. 
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Vaikams organizuoti knygų garsiniai skaitymai, „Bardo nuotykiai“, „Gražiausios islandų 

pasakos“, „Kaip mes išgarsėjome“. Vyko piešimo popietės. Gruodžio mėn, organizuoti renginiai 

„Knygų Kalėdoms“: tai paroda „Su knyga į Kalėdų šalį“, piešimo popietė „Sniego pusnynuos“. 

Jaunieji skaitytojai priėmė vasaros skaitymo iššūkį. Skaitė knygas pagal programos užduotis. 

Iššūkį priėmė 6 skaitytojai. Du iš jų tapo prizininkais, tai Dovilė Šalkauskaitė ir Aurelija Adomavičiūtė. 

Violeta Blažienė Lapelių bibliotekai padovanojo daug knygų. Prisiminimui, už dovanotas 

knygas, bibliotekininkė Janė Stravinskienė svečiams įteikė prisiminimo dovanėlę. 

Buvo eksponuojama paroda, skirta Širvintų VB 80-mečiui. Ji buvo eksponuojama nuo gegužės 

10 d. iki birželio mėn. Parodos stendai buvo atvežti iš Širvintų VB. 

Liepos 1 d. kartu su Lapelių bendruomene buvo organizuota kraštiečių šventė. Šiam įvykiui 

tautodailininkas Kęstutis Norušis išdrožė stogastulpį, kuriame pavaizduotas Šv. Jonas Krikštytojas, 

Skruzdėlių ąžuolo ir kaimo atminimui. Kunigas Leonas Klimas pašventino stogastulpį. Kraštiečiai 

sudainavo dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Po iškilmingos dalies kraštiečiai susirinko į Lapelių 

bendruomenės namus. Čia jie galėjo pamatyti šio krašto žmonių kūrybos parodas.Tai kraštiečio 

fotomenininko Jono Lučiūno kūrybos darbai, išleistos knygos bei fotografijų darbai; Alfonso 

Balsevičiaus eilėraščių knyga apie gimtuosius Pamusius bei autoriaus tapyti gimto kaimo vaizdai; 

kompozitoriui, vargonininkui ir choro dirigentui Jonui Dambrauskui skirta paroda; senų fotografijų, bei 

šios bendruomenės veiklos nuotraukų paroda; piešinių paroda skirta Skruzdėlių ąžuolo atminimui; 

Janės Stravinskienės tapybos darbų paroda; Leokadijos Žinienės nėrinių ir mezginių paroda bei darbų 

pristatymas. 

Lapelių biblioteka kartu su Lapelių bendruomene organizavo poetės Romualdos Adomaitytės 

Chabarinos knygos „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“ pristatymą. 

Organizuota literatūrinė popietė pagal projektą „Jie su Vilnija suaugę“. Jos metu bardas, 

aktorius Gediminas Storpirštis pristatė Adomo Mickevičius kūrybą, dainuojamąją poeziją, bei savo 

kūrybos dainas. 

Vyko kraštiečio Jono Lučiūno knygos „Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ pristatymas. Susirinko 

gausus būrys kraštiečių, draugų, gerbėjų. Renginio metu buvo eksponuojama ir autoriaus foto darbų 

paroda. 

Kiekvienais metais organizuojama knygų paroda skirta Prezitentės Dalios Grybauskaitės 

globojamai akcijai „Knygų Kalėdos“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiukų filiale laikinai nevykdoma veikla. 

 

Motiejūnų filiale buvo eksponuojamos spaudinių parodos. 

 

Musninkų filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 

garsiniai skaitymai vaikams. Filialas dalyvavo Širvintų viešosios bibliotekos projekte „Medijos keičia 

mūsų pasaulį – suprask jas“. Svečiavosi žurnalistė Džina Danauskaitė, kuri Musninkų vaikų dienos 

centre vedė seminarą ,,Socialiniai tinklai: tuštybė ar vertybės“. 

Eksponuotos spaudinių parodos: „Tas gražiausias žodis – Mama“, ,,Birželio 14-oji Vilties ir 

Gedulo diena“, „Lietuvos kunigaikščiai“, ,,Išėjusiems“, ,,Kalėdos – dovanų metas“, „Išdykėlių šalyje“. 

Vyko piešinių parodos: „Rudens spalvos“, „Vasaros spalvų gama“, „Vaikų širdžių kalba“, 

„Margučių belaukiant“.  

Organizuotos popietės, skirtos Laisvės gynėjų dienai, Vasario 16-ajai, ,,Vasara su knyga“, 

,,Gydome knygeles“, „Skaitantis žino daugiau“, „Man labiausiai patikusi atostogų metu perskaityta 

knyga“, knygos „Ir vienąkart Riči“ aptarimas, garsiniai skaitymai. Trys Musninkų bibliotekos 

skaitytojai dalyvavo Lietuvos bibliotekų projekte „Vasaros skaitymo iššūkis”, ir įveikė visas 10 

užduočių. Džiugu, kad projekte dalyvavo senolė, kuriai 92 metai, ji buvo seniausia projekto dalyvė. 

Organizuojant renginius biblioteka bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazija, Musninkų kultūros namais, seniūnija, kaimo bendruomenėmis. Amerikoje 

gyvenanti JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė, rajono garbės pilietė Marija 

Remienė dovanoja Musninkų bibliotekai laikraštį ,,Draugas“ bei knygų. 

Vyko viktorina ,,Europos Sąjunga šiandien“. Dalyvauta ,,Kaimynų dienoje“, tai renginys, kuris 

vyko Čiobiškyje, vaikams suorganizuota popietė ,,Vasara su knyga“. 

Organizuota Musninkų bibliotekos 80-ies metų jubiliejaus šventė, kuri vyko Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos salėje, buvo eksponuojama paroda ,,Bibliotekos istorijos puslapiai“. Renginyje 

dalyvavo daug svečių ir bibliotekos skaitytojų. Šventės metu buvo apdovanoti aktyviausi skaitytojai, 

bibliotekos rėmėjai, pagalbininkai. 

Organizuota edukacinė popietė ,,Gaminame žaisliukus savo rankomis“, kurioje buvo 

gaminamos eglutės puošmenos iš popieriaus, plastmasės, kankorėžių. 
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Šešuolėlių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos, vyko 

garsiniai skaitymai vaikams, vyko Užgavėnių šventė, popietė, skirta Motinos dienai pažymėti. 

Organizuota šventė Vaikų gynimo dienai pažymėti.  

Per metus įvyko tradiciniai renginiai: Užgavėnių šventė ,, Šalta žiema lauk iš kiemo“, popietė 

tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti „Diena kitaip“, adventinio vakarojimo edukacinė popietė 

,,Stebuklingos šviesos apsupty“. Parodos buvo skirtos rašytojų jubiliejinėms sukaktims (Vytauto 

Račicko 65-osioms gimimo metinėms, Kazio Sajos 85-osioms gimimo metinėms paminėti), paroda 

,,Židinys nešantis šviesą“ buvo skirta Širvintų viešosios bibliotekos 80-mečiui paminėti. Vaikams ir 

jaunimui ypač patiko ir sulaukė didelio susidomėjimo organizuotos naktys (vakarai) bibliotekoje. 

Šią vasarą 7 bibliotekos lankytojai Kajus Stupakas, Džiugas Stupakas, Tomas Dilys, Dalia 

Valickaitė, Lionginas Mirinovskis, Milda Bilotienė, Vaida Dilienė priėmė „Vasaros skaitymo iššūkį“. 

Vasaros skaitymo iššūkio prizas burtų keliu atiteko Mildai Bilotienei. 
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Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, buvo vyko renginiai, popietės, buvo 

eksponuojamos spaudinių parodos.  

Eksponuotos parodos „Seni pažįstami“, skirta V. Račicko 65-sioms gimimo metinėms, 

„Knygnešių kelias“, „Knyga - pasaulį girdanti išminties upė“, „Aš visai nežinau, kodėl...“, skirta V. V. 

Landsbergio 55-osioms gim. metinėms, „Nebaigtas žmogus“, skirta K. Sajos 85-mečiui, 

„Pakartojimai“, skirta J. Vaičiūnaitės 80-mečiui, „Gyveni tą gyvenimą, kurį privalai gyventi“, skirta V. 

Bubnio 85-mečiui, „Širvintų viešajai bibliotekai – 80 metų“. 

Vyko popietės „Žodžiai knygomis virsta“, skirta Tarptautinei Vaikų knygos dienai, „Tarp 

skausmų į garbę“, skirta Maironio 155-sioms gimimo metinėms. „Eina saulė ratu“ - popietė,skirta 

liaudies papročiams, poezijos skaitymai „Niekada nenustok mylėti“. 

 

Vileikiškių filiale vyko renginiai, popietės, buvo eksponuojamos spaudinių parodos. Buvo 

eksponuojamos spaudinių parodos: „Kai degė laisvės laužai“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti, 

„Kas ji – Ieva Simonaitytė“ – spaudinių paroda, skirta Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti, knygų paroda „Širvintų kraštas - knygose“. Tautinio kostiumo metams paminėti 

organizuota paroda „Lietuvių tautinio kostiumo raštų margumas“.  

Surengtos parodos: „Šalis ta - Lietuva vadinas“, „B. Brazdžionis – patriotizmo šauklys“, „Nešė 

žodį, nešė viltį“, „V. Mickevičius Krėvė – gyvenimo miglose“, „Lietuvių tautinio kostiumo raštų 

margumas“, spaudinių paroda, skirta Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

80-mečiui paminėti.  
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Surengtos popietės: „Branginkime gimtąją kalbą“, „Knygų takais vedini“, „Pasidalinkime 

mintimis“, piešinių parodos „Jau pavasariu žemė alsuoja“, „Tegul dar šypsosi vaikystė“, garsinis 

skaitymas „Skaitymas – galimybė tobulėti“.  

Dalyvauta Musninkų seniūnijos Kultūros dienoje „Atverk knygą – atversi duris“, Širvintų 

kultūros centre Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtame koncerte. 

Kartu su Vileikiškių vaikų dienos centru bei kultūros namais organizuota Užgavėnių šventė.  

Bendradarbiaujant su Vileikiškių kultūros namais bei vaikų dienos centru dalyvauta šventėje 

„Mama - gražiausias gyvenimo žiedas“. 

 

12. Mokamos paslaugos  
 

Mokamos paslaugos  

Padaryta kopijų VBS – 7209.  

Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 5180 

Kaimo filialuose: 2029 

 

Straipsniai 

 

 

Iš viso 

straip

snių 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai Ne bibliotekų darbuotojų straipsniai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti- 

niuose 

šaltiniuose 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti- 

niuose 

šaltiniuose 

SVB 331 290 2 51 235 41 1 26 14 

VB 223 199 2 35 161 24 1 15 8 

KF 108 91 0 16 75 17 0 11 6 

 

Viešosios bibliotekos darbuotojos prisideda prie bibliotekos įvaizdžio formavimo: stengiasi 

operatyviai atsakyti į vartotojų užklausas, dalyvauja Vilniaus apskrities V. Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos vykdomame projekte ,,Vilnijos vartai“, prisideda prie organizuojamų renginių ar parodų 

paruošimo, rašo straipsnius į vietinę ir respublikinę spaudą. Aktyvesni lankytojai į renginius buvo 

kviečiami telefonu, el. paštu, buvo paruošiami ir dalinami paprasti, mažai lėšų paruošti reikalaujantys 

kvietimai. 

Straipsniuose daugiausia buvo rašoma apie įvykusius renginius: knygų pristatymus, susitikimus 

ir pristatoma bibliotekos veikla. 

 Informacija apie bibliotekos veiklą, renginius talpinami Viešosios bibliotekos svetainėje 

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

www.krastonaujienos.lt, www.sirvis.lt. 

 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 

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

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

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

Per šiuos metus surekataloguota 2839 fiz. vnt. egzempliorių. 

 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.sirvintiskis.lt/
http://www.krastonaujienos.lt/
http://www.sirvis.lt/
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 Aptarnavimas 16 fiz. vnt. 

 Bibliografijos sk. 3 fiz. vnt  

 Administracijos sk. 1 fiz. vnt.  

 Bagaslaviškis 13 fiz. vnt 

 Čiobiškis 693 fiz. vnt 

 Musninkai 69 fiz. vnt. 

 Zibalai 9 fiz. vnt 

 Jauniūnai 352 fiz. vnt. 

 Medžiukai 1054 fiz. vnt. 

 Šešuolėliai 9 fiz. vnt 

 Družai 179 fiz. vnt. 

 Kernavė 441 fiz. vnt 

 

Fondų patikrinimas darytas Jauniūnų, Družų ir Musninkų filialuose. 

 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose iš viso 92486. Iš jų: automatizuotai 

parengtų įrašų skaičius iš viso: 55223. Per metus parengtų įrašų skaičius 3722. 

 

Įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame, korteliniame kataloguose  

iš viso: 92486.  

Iš jų: automatizuotai parengtų įrašų skaičius iš viso: 55223 

Per metus parengtų įrašų skaičius iš viso: 3722. 

Iš jų analizinių: 415. 

 

Informacinis fondas 

SVB – 1981 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 438 fiz. vnt.  

Kaimo filialuose – 1543 fiz. vnt. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 85,7 fiz. vnt. 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 

,,Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone).  

Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės duomenų bazės. 2017 metais bibliotekos 

vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės: (DB): EBSCO (8 duomenų bazių rinkinys), Naxos 

Music Library ir lietuviška teisės aktų paieškos DB INFOLEX. 2017 m. EBSCO duomenų baze 

pasinaudota nedaug kartų. DB panaudojimą riboja tai, kad ir vartotojas, ir bibliotekininkas gerai 

nemoka anglų kalbos.  

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. 

 

Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  

 

Gauta užklausų:  

SVB – 3013 

VB – 2050 

KF – 963 
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Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 

SVB - 0 

VB - 0 

KF – 0 

 

Atsakytų užklausų:  

SVB – 2982 

VB – 2045 

KF – 937 

 

Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 64 

 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 

Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 

 

2017 metais atsakyta į užklausas: 

 

 

Iš jų: VBS 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

filialuose 

teminių 1531 691 840 

adresinių 1016 978 38 

tikslinamųjų 277 230 47 

faktografinių 158 146 12 

Iš viso: 2982 2045 937 

 

Daugiausia gauta adresinių užklausų. Pagal tematiką daugiausia užklausų (70) buvo iš 6 

skyriaus. Tai medicina, žemės ūkis, kulinarija. Nemažai užklausų – 43 – iš 7 skyriaus (menas): 

mezgimas, siuvimas, siuvinėjimas kryželiu. 26 užklausos gautos iš 8 skyriaus (kalbotyra, literatūros 

mokslas), 25 užklausos – iš 3 skyriaus (politika, ekonomika, teisė), 22 užklausos – iš 9 skyriaus 

(istorija, geografija).  

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

ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

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

skyriaus 112 ir geografijos bei istorijos – 139 temomis. 

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: 2710 

Viešojoje bibliotekoje – 1645 

Kaimo filialuose – 1065 

Interneto skaityklos Širvintų savivaldybės bibliotekoje nėra.  

VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 76. 
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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 – 17868 

Seansų skaičius - 9476 (mūsų svetainės) 

Seansų trukmė - 1612 val. 51 min. (el. katalogo) 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 1727 (el. katalogo) 

Virtualių apsilankymų skaičius – 11397 (el. katalogo) 

Paieškų skaičius - 7289 (el. katalogo) 

 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius  

 

SVB - 1727 

VB - 1727 

KF - 0 

 

Virtualių apsilankymų skaičius  

SVB – 11397  

VB - 11397 

KF - 0 

 

Paieškų skaičius – 7289 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

Interneto seansų skaičius  

SVB - 17868 

VB - 8939 

KF – 8929 

 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. Ir 2017 metais elektroninės paslaugos 

išliko tos pačios: prieiga prie interneto, konsultacijos. Supažindinami nauji skaitytojai su Vidaus 

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

konsultavimas ieškant informacijos duomenų bazėse – lietuviškoje INFOLEX ir užsienio EBSCO 

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

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

 

Kraštotyros veikla 

 

 

Kraštotyros 

fondas  

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų 

skaičius 

Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2017 m. 
Iš viso 

Parengta 

2017 m. 

VBS 1208 29032 415 315 25 

VB 329 29032 415 211 8 

KF 877 0 0 104 17 

 

 



 

 

 

47 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Skaitytojų telkimas 

Gyventojų vaikų skaičius 

Iš viso: - 2070 

Rajono savivaldybės VB –831 

Kaimo filialuose – 1239 

Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

 

Vaikų sutelkimo procentas: 

 

Iš viso: 55,4% 

Rajono savivaldybės VB – 69% 

Kaimo filialuose – 44,6% 

 

 

Didžiausias sutelkimo rodiklis 

 

Bagaslaviškio filiale – 138 % 

Kiauklių filiale – 130 % 

Čiobiškio filiale – 129 % 

    

Mažiausias sutelkimo rodiklis 

 

Motiejūnų filiale – 23 % 

Družų –18 % 

 

Rajone yra 3 gimnazijos, 5 pagrindinės mokyklos, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla su 5 

pradinio ir 2 ikimokyklinio ugdymo skyriais, 2 lopšeliai darželiai. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

Iš viso: 1148  

Rajono savivaldybės VB –553  

Kaimo filialuose – 595 

Bendras VBS vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 19 (2016 m. buvo 1167 ), VB vaikų iki 14 metų 

padidėjo 5 (2016 m. buvo 548). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 23 (2016 m. – 619). 

Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas. 

 

Apsilankymų skaičius: 

Iš viso: 24929 

Rajono savivaldybės VB – 10970  

Kaimo filialuose – 13959 

 

Bendras VBS vartotojų vaikų apsilankymų skaičius sumažėjo 4267. (2016 m. buvo 29196), VB vaikų 

apsilankymų iki 14 metų sumažėjo 1505 (2016 m. buvo 12475). Kaimo filialuose lankytojų sumažėjo 

2762 (2016 m. – 16721). 

 

Lankomumas: 

Iš viso: 21,17 

Rajono savivaldybės VB – 19,83 
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Kaimo filialuose – 23,46 

 

Didžiausias vaikų lankomumas:  

 

Lapelių filiale – 51 

Bagaslaviškių filiale - 45 

Šešuolėlių filiale – 40 

Gelvonų filiale –35 

Anciūnų filiale – 32 

Zibalų filiale –29 

Musninkų filiale - 27 

Alekniškio filiale - 22 

Družų filiale - 21 

Alionių filiale –20 

 

Mažiausias vaikų lankomumas: 

 

Medžiukų filiale – 0 

Motiejūnų filiale – 7 

Vileikiškių filiale – 14 

Jauniūnų filiale – 18 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 32988 fiz. vnt. ( daugiau 2034) - 2016 m. - 30954 . 

Viešojoje bibliotekoje – 13151 fiz. vnt. (mažiau 163) -2016 m. – 13314. 

Kaimo filialuose –19837 17640 fiz. vnt. (daugiau 2197) -2016 m. – 17640. 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB – 20720 fiz. vnt. (+2815) - 2016 m. 17905 

VB – 6359 fiz. vnt. (-249) 2016 m. - 6608 

KF – 14361 fiz. vnt. (+3064) 2016 m. - 11297 

Viešojoje bibliotekoje dokumentų į namus išdavimas šiek tiek sumažėjęs. Kaimo filialuose 

padidėjimas 3064 vnt. lyginant su praėjusiais metais.  

Daugiausia išduodama knygų pagal mokytojų nurodytus sąrašus arba atskirų autorių kūrinius, 

pvz. vienu metu buvo paimtos visos G. Morkūno, V. Račicko knygos. 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  

SVB – 12268 fiz. vnt. (-781) 2016 m. 13049 

VB – 6792 fiz. vnt. (+86) 2016 m. 6706  

KF – 5476 fiz. vnt. (-867) 2016 m. 6343   

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2017 

Fiz. vnt. 

2016 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 32988 30954 20720 62,82 12268 37,18 

VB 13151 13314 6359 48,35 6792 51,65 

KF 19837 17640 14361 72,40 5476 27,60 



 

 

 

49 

Dokumentų į namus išdavimas padidėjo 2815 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“, negalime užsakyti „Mikės 

Pukuotuko“, „PC Gamer“. Atėjusieji į biblioteką laukia eilėje prie kompiuterių, dažniau žaidžia stalo 

žaidimus. 

 

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

SVB – 18452 -2016 m. 28194 fiz. vnt. 55,94 % 

VB – 6183- 2016 m. 6211 fiz. vnt. 47,01 % 

KF –12269 - 21983 fiz. vnt. 61,85 % 

 

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

SVB – 4051- 2016 m. 4371 fiz. vnt. 12,28% 

VB – 1600 1803 fiz. vnt. 12,16 % 

KF – 2451- 2016 m. 2568 fiz. vnt. 12,36 % 

 

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

SVB –7246 – 2016 m. 6555 fiz. vnt. 21,97 % 

VB - 2129- 2016 m. 2112 fiz. vnt. 16,19 % 

KF - 5117 – 2016 m. 4443 fiz. vnt. 25,79% 

 

Išduota trimačių dokumentų (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB – 3239 - 2016 m. 3188 fiz. vnt. - 9,81 % 

VB – 3239 - 2016 m. 3188 fiz. vnt. - 24,64 % 

KF 0 fiz. vnt. 0 % 

 

Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodinių leidinių. 

Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 15 pavadinimų žurnalų ir laikraščių. 

Filialams – 12. 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 18452 55,94 4051 12,28 

VB 3239 47,01 1600 12,16 

KF 12269 61,85 2451 12,36 

 

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

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

Mažieji renkasi spalvingai iliustruotas knygas. Kaip taisyklė, jie ima skaityti tas pačias knygeles, kurias 
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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 7246 21,97 

VB 2129 16,19 

KF 5117 25,79 

 

Skaitomumas: 

Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 28,72 (2016 m. -26,52) 

Rajono savivaldybės VB – 23,78 (2016 m. – 24,30) 

Kaimo filialuose – 33,34 (2016 m. –28,49) 

 

 

VII. FONDO FORMAVIMAS 

Dokumentų gavimas 

Iš viso gauta literatūros:  

Iš viso – 1755 fiz. vnt. 364 pavadinimų. 

VB – 621 fiz. vnt. 355 pavadinimų. 

KF – 1134 fiz. vnt. 115 pavadinimų. 

2016 m. dokumentų įsigyta 1099 fiz. vnt. 386 pavadinimų.  

Viešosios bibliotekos dokumentų vaikams gavimas: 

VB vaikams 2017 m. dokumentų įsigyta 621 fiz. vnt. 355 pavadinimai: iš jų knygų – 501 fiz. vnt. 351 

pavadinimų, periodinių leidinių – 118 fiz. vnt. Dokumentų įsigyta mažiau, negu praėjusiais metais, 

periodinių leidinių – 14 komplektų, 14 pavadinimų. 

Naujai gautų dokumentų procentas fonde yra 5,7 %.(2016 m. – 6,0%), filialuose 4,9 %. 

LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos: 

 

 

 

LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos 

Autorius Pavadinimas Išdavimas 

 I-IV klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2017 m.  

V.V.Landsbergis 

Knister 

O.Proisleris 

K.Kasparavičius 

V.Račickas 

A.Lindgren 

M.Gripė 

 

A.Lindgren 

N.Kepenienė 

Holly Webb 

Arklio Dominyko meilė 

Ragana Lilė beria burtus 

Vaiduokliukas 

Dingęs paveikslas 

Šlepetė 

Lota iš Pramuštgalvių gatvės 

Hugas ir Jozepina 

Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė 

Pepė Ilgakojinė 

Džiovintas debesėlis 

Molės namai 

23 

18 

18 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

12 

 



 

 

 

51 

Pradinukų grupėje jau nuslopo Knister knygų skaitymo bumas, H. Webb knygutės išlieka 

populiarios, nors yra sąrašo apačioje. Visos kitos knygos yra iš privalomų knygų sąrašų.  

 

 

 

Pavadinimas Išdavimas 

Autorius V-VIII klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2017 m.  

Bitė Vilimaitė 

A.Vienuolis 

K.Gudonytė 

D.Walliams 

R.Šerelytė 

D.Walliams 

I.Ežerinytė 

T.L.Johnson 

S.J.Maas 

L.Pichon 

D.Walliams 

A. de Sent-

Egziuperi 

Rojaus obuoliukai 

Viešnia iš Šiaurės 

Ida iš Šešėlių sodo 

Demonė dantistė 

Žvaigždžių medžiaga 

Žiurkainis 

Sutikti Eidą 

Ledo šunys 

Užkerėtas dvaras 

Nuostabusis Ponas Geitsas 

Didysis senelio pabėgimas 

Mažasis princas 

18 

13 

13 

12 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

 

Šitoje grupęje situacija kardinaliai skiriasi. 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. 

Keista, kad į sąrašą nepateko nei viena V. Račicko knyga. 

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

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

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

futbolas ir stalo biliardas. Už rėmėjų lėšas 2017 m buvo nupirkti stalo žaidimai „Twister“, „Alias 

mažųjų“, „Beždžionėlės akrobatės“, „Lietuva mažiesiems“, „Russkoe loto“.Vaikai drauge žaidžia, 

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

pasakų ir dainų garsajuosčių, vaizdajuosčių.  

 

Renginiai 

Iš viso organizuota renginių – 477 

Iš viso rajono savivaldybės VB - 106 

Iš jų:  

Kompleksinių - 15 

Žodinių - 46 

Vaizdinių - 45 

 

Iš viso kaimo filialuose – 232 

Iš jų: 

Kompleksinių - 35 

Žodinių - 79 

Vaizdinių – 118 

 

Viso  Kompleksinių  Žodinių  Vaizdinių  
Renginių 

lankytojai 
 2016 2017 Skirt. 2016 2017 Skirt. 2016 2017 Skirt. 2016 2017 Skirt. 2016 2017 Skirt. 

VB 102 106 +4 15 15 0 47 46 -1 40 45 +5 1312 2009 +697 

KF 232 371 +139 36 35 - 1 82 79 -3 114 118 +4 3990 3547 -443 

VBS 334 477  +135 41 60 -1 129 125 -4 154 163 +9 5302 5556 +254 
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Visus ataskaitinius metus Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus bibliotekoje buvo 

vykdomas projektas „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“. Organizuojant renginius 

susitikimus su autoriais, edukacinius renginius, parodas, išvykas vaikų lopšeliuose-darželiuose, Širvintų 

pradinėje mokykloje, Viešojoje bibliotekoje, skatinome bet kokias iniciatyvas, kurios visam gyvenimui 

išugdo vaikų norą skaityti. 

Vyko susitikimai su kūrėjais. 

Balandžio 5 d. Gelvonų gimnazijoje darželinukai, pradinių klasių mokiniai susitiko su poete 

Zita Gaižauskaite.  

 

 
 

Tarptautinės vaikų knygos dienos proga į svečius atvyko rašytojas Tomas Dirgėla. Rašytojo 

knyga „Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla“ paskelbta 2016 metų geriausia knyga vaikams.  

Visiems dalyviams ragana Šiokiatokia įteikė renginio emblemas. Metų skaitytojoms Urtei 

Kibildytei ir Emai Navickaitei įteiktos padėkos už skaitymą ir suvenyrai. 

 

  
 

Apsilankė rašytoja Ilona Ežerinytė. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko Metų knygos 

rinkimuose vaikų grupėje dalyvaujančios knygos ,,Šunojaus diena“ pristatymas. 2016 m. knyga laimėjo 

fondo „Švieskime vaikus“ organizuojamą nacionalinį vaikų literatūros konkursą, taip pat pripažinta 

reikšmingiausiu praėjusių metų vaikų literatūros debiutu (Aldonos Liobytės premija).  



 

 

 

53 

 
 

 

 

Vyko rašytojos Ilonos Ežerinytės susitikimas su skaitytojais Širvintų I.Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje. 

Rašytoja susitiko su „Atžalyno“ progimnazijos septintokais ir aštuntokais. Vyko improvizuota 

užklasinio skaitymo pamoka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernavės darželyje, Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame centre, Musninkų A. Petrulio 

gimnazijoje vyko edukacinis užsiėmimas „Skaitau, žaidžiu ir kuriu pats“. Stalo žaidimų pagalba 

skatinami vaikai domėtis istorija, skaityti knygas, mokytis greito skaičiavimo ir kitų pažintinių 

dalykų.VšĮ „Vikingų kaimo“ edukatorė Judita Korsakienė aptarė su vaikais, kodėl reikia skaityti 

knygas.  
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Viešojoje bibliotekoje svečiavosi dailininkas ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius. Vaikams jis 

liustravo 60 knygų, 16 iš jų parašė pats: nuo teksto kūrimo iki iliustravimo, maketavimo, koregavimo, 

išleidimo. Vaikai domėjosi viskuo: ar autorius dirba naktį, per kiek laiko gimsta knyga, kokios šalies 

vaikai labiausiai patiko, netgi kaip knygos po to pasiekia vaikus.  

 

 
                    

 
 

Viešojoje bibliotekoje su gausiai susirinkusiais vaikais ir jų tėveliais susitiko dailininkas ir 

rašytojas Paulius Juodišius. Visi drauge kūrė pasaką apie princesę Princpienę ir burtininką Pikčių. Visi 

galėjo „išjudinti“ savo vaizduotę, išlieti kūrybines emocijas. 
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Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekos jaunieji skaitytojai su tėveliais vyko į Kaišiadorių rajoną. 

Išvykoje taip pat dalyvavo literatūrinio protmūšio nugalėtojai - Širvintų pradinės mokyklos 2b ir 3a 

klasių mokinių komandos su mokytojomis Lena Vaitkūniene ir Nijole Miliauskaite. Buvo aplankyta 

Kaišiadorių viešoji biblioteka. IT specialistai Evaldas Parauka ir Tomas Steponavičius vaikams pravedė 

robotikos užsiėmimą, kuris vaikams labai patiko. Tokia įdomi veikla, lavinanti kūrybiškumą ir loginį 

mąstymą tinka visokio amžiaus vaikams. Visi žiūrėjo filmuką apie Kaišiadorių viešąją biblioteką. 

Apžvalginė ekskursija po Kaišiadoris ir aplankytas Liaudies buities muziejus Rumšiškėse paliko 

neišdildomą įspūdį.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro didžiojoje salėje vyko teatro „Avilys“ spektaklis „Princesė ir kiauliaganys“. 

Pasaką sekė du klajojantys gatvės artistai, persikūnydami vis į kitą personažą – Princesę, Kunigaikštį, 

Karalių, Rūmų damą… ir net kiaules (vaidina – Rita Kiškūnaitė ir Arūnas Pakulevičius). Spektaklio 

metu aktoriai įtraukė vaikučius kartu dūkti, uždavinėjo klausimus, kalbėjo apie skaitymą ir pasakojo 

apie garsaus pasakoriaus pasakas. Aktorius ir režisierius Arūnas Pakulevičius kvietė vaikus skaityti 

vienas įdomiausių, visame pasaulyje žinomiausio, rašytojo H.K Anderseno pasakas. 
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Lapkričio 3 d. žymus vaikų ir paauglių literatūros tyrėjas, knygų vertėjas, vadovėlių ir mokymo 

priemonių autorius, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, „Rubinaičio“ žurnalo 

redaktorius Kęstutis Urba Širvintų rajono švietimo centre skaitė paskaitą mokytojams ir ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams „Skaitytojo ugdymas: vaikų literatūros patirtis ir aktualijos“. 

Taip pat buvo pristatyti reikšmingiausi nauji vertimai, populiariausi lietuvių autoriai ir Metų 

knygos rinkimuose dalyvaujančios vaikų ir paauglių  

 

  
 

Viešojoje Igno Šeiniaus bibliotekoje organizuotas kūrybinių darbų konkursas „Astridos 

Lindgren kūrinių herojai“, skirtas rašytojos 110-osioms gimimo metinėms. Buvo siekiama paskatinti 

vaikus domėtis vienos žymiausių pasaulio vaikų rašytojų kūryba.  
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Bendroje veikloje buvo siekiama organizuojamų literatūrinių renginių įtaigumo, patrauklumo, 

skatinome jaunų šeimų iniciatyvas. Kaip ir praeitais metais parengėme krepšelius darželiams, į kuriuos 

atrenkame naujausias knygas. 

 

 
 

Buvo sukurta projekto emblema, kurią viešinome kiekviename renginyje. 

Viešojoje bibliotekoje vyko „Saugesnio interneto savaitės“ renginiai. Svarbu buvo priminti 

vaikams ir jaunimui saugiai naudotis internetu. Bibliotekoje vaikai žaidė interaktyvius žaidimus, 

kiekvieną popietę sprendė testus „Ar tikrai internete esi saugus?“. 

Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Lietuvių kalbos kultūros metais. Širvintų 

pradinės mokyklos keturių klasių mokiniai susibūrė bendrai projektinei veiklai, kurios tikslas – stiprinti 

lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją. 

Vasario 16-ajai paminėti 2c, 2d, 3a ir 4a klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Išrinkime gražiausią 

lietuvišką žodį“, kurią organizavo Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.  

 

 
 

Vasario 21-ąją dieną viešoji biblioteka kartu su Širvintų pradinės mokyklos mokytojomis 

organizavo renginį, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Visiems dalyviams padėkos raštus 

įteikė Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė, o 

nugalėtojams – atminimo dovanėles. 
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Gegužės mėn. vyko literatūrinis protų mūšis. Šįkart į biblioteką sugužėjo Širvintų pradinės 

mokyklos 2a, 2b, 2c, 2d ir 3a, 3d klasių mokiniai. Iš kiekvienos klasės komandą sudarė penki nariai. 

Renginį vedusi mokytoja Vitalija Šapurienė sakė, kad pats patekimas į protmūšį yra laimėjimas, nes 

jame dalyvavo daugiausia skaitantys ir viskuo besidomintys vaikai. Susumavus rezultatus, daugiausia 

taškų surinko 2b ir 3a klasių komandos. Joms įteiktas specialus bibliotekos prizas: išvyka į Kaišiadorių 

viešąją biblioteką ir Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Visiems dalyviams įteikti padėkos 

raštai.  

 
 

Jau tapo tradicija Viešojoje bibliotekoje minėti Pasaulinę poezijos dieną. Renginyje dalyvavo 

Širvintų vaikų dienos centro vaikai su vadove Elena Petkūniene. Popietės metu vaikai kalbėjo apie 

poeziją, prisiminė jiems žinomų poetų eilėraščius, samprotavo apie poezijos prasmę, reikalingumą. 

Žaidimo forma buvo sprendžiamos įdomios užduotys.  

Visiems renginio svečiams buvo įteikti bibliotekos rašikliai ir skirtukai.  
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Nacionalinės bibliotekų savaitės metu Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinės valandėlės, kurių 

metu buvo kuriami knygų skirtukai. Veikė spaudinių paroda „Atversk knygą, atverk langą“. Vyko 

edukacinis užsiėmimas „Iliustravimo dirbtuvės su Kęstučiu Kasparavičiumi“. Buvo eksponuojama 

kūrybinių darbų paroda „Astridos Lindgren kūrinių herojai“.  

  

Vasarą, birželio 1-ąją, dalyvauta šventėje, kuri buvo skirta Vaikų gynimo dienai. Renginys vyko 

miesto aikštėje. Kūrybinių užsiėmimų metu su vaikais bibliotekos darbuotojos kūrė knygų skirtukus, 

žaidė stalo žaidimus, vartė žaislines knygeles ir klausėsi garsinių knygelių sekamų istorijų. 

 

  
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo birželio 15 d. organizuotos „Skaitymo iššūkio“ nuotaikingos varžytuvės visoje Lietuvoje 

kvietė gyventojus įveikti 10 su knygų skaitymu susijusių užduočių. Širvintų rajone skaitymo iššūkį 

priėmė 74 skaitytojai, buvo perskaitytos 382 knygos. Visas užduotis įvykdė 27 dalyviai.  
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Vasaros metu kiekvieną savaitę vyko įvairūs užsiėmimai: kūrybinės dirbtuvėlės „Aitvarų 

diena“, lankstymas (origami), akmenėlių piešimas ir kt., garsiniai skaitymai, kūrybiniai skaitymai, kurių 

metu, perskaičius knygą buvo kuriami herojai. Buvo skaitomos Metų knygų rinkimuose dalyvavusios 

knygos; autorių, kurie lankėsi bibliotekoje kūryba ir kitos vaikams patikusios knygutės. 

Liepos mėn. bibliotekoje svečiavosi Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Ginta Čepienė ir jaunoji policijos rėmėja Erika. Bendruomenės pareigūnė pravedė vaikams 

popietę „Aš saugus“, kurios metu supažindino su policininko profesija, papasakojo, kaip reikia elgtis 

vaikus supančioje aplinkoje – namuose, mokykloje, gatvėje, kelyje, viešoje vietoje, supažindino su 

įvairiomis saugumo ir elgesio taisyklėmis. 

Kitas susitikimas su policijos pareigūnais įvyko rudenį. Paskaitą ,,Mokausi būti saugus“ skaitė 

Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė.  

 

 
 

Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybiniai užsiėmimai vaikams. Vėl prieš Kalėdas puošėme skyrių 

įvairiais darbeliais.  

Popietėje, skirtoje Tautinio kostiumo metams, kuri vyko spalio 4 d., dalyvavo „Atžalyno“ 

progimnazijos 6a klasės mokiniai su mokytoja Jolita Jurkevičiūte. Jų piešinių paroda „Gyvybės medis“ 

rugsėjo – spalio mėnesiais eksponuojama Širvintų viešosios bibliotekos Viešojoje bibliotekoje. Vaikai 

piešė gyvybės medžius, puoštus tautinių motyvų ornamentais. Renginio viešnia, Širvintų kultūros 

centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė pasakojo vaikams apie Lietuvos regionų tautinių 

kostiumų skirtumus, ypatumus.  

 

  
 

Lapkričio mėn. bibliotekoje vyko šventė ,,Įstabūs vaikystės nuotykiai pagal Astridą Lindgren“. 

Garsioji švedų vaikų rašytoja šiemet būtų šventusi 110-ąjį gimtadienį. Astrida Lindgren tebėra viena 
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populiariausių vaikų rašytojų pasaulyje. Tokia ji ir Lietuvoje. Nuo 1992 m. renkamuose mėgstamiausių 

vaikų ir paauglių knygų penketukuose Astridos Lindgren kūriniai užima tvirtas pozicijas ir labai retai 

kada į juos nepatenka. Ne viena vaikų karta užaugo mokydamasi drąsos ir pasitikėjimo savimi iš Pepės 

Ilgakojinės, svajodama apie slaptą skraidantį draugą Karlsoną ar besižavėdama Emilio išdaigomis.  

Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo mėgėjų teatro artistai įkūnijo vaikų labai mėgstamus herojus: 

Freken Bok (Rita Makauskienė), Karlsoną (Alvyda Krapienė), Mažylį (Vitalija Narkevičienė), Tėtį 

(Gediminas Makauskas), Pepę Ilgakojinę (Ugnė Trumpickaitė). 

Linksma šventė buvo kupina daug gerų emocijų, juoko ir žaidimų. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiciškai vaikų lit. skyriuje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.  

Lapkričio 13-19 dienomis vyko dvidešimt pirmoji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Šių metų 

tema – Šiaurės salos. 

Širvintų Igno Šeiniaus viešoji biblioteka prisijungė prie šio projekto. Vyko istorijų klausymasis 

jaukioje žvakių šviesoje, įvairios parodos, susitikimai ir kiti renginiai su Šiaurės šalimis susijusiomis 

temomis. Visą savaitę buvo rodomi animaciniai filmai, sukurti pagal Šiaurės šalių knygas. Širvintų 

pradinės mokyklos 3
a 

klasės mokinių piešinių paroda „Gyvenimas salose“ (mokytoja Aušra 

Lebedevienė) suteikė jaukumo Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. 
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Geriausi praeitais metais išleisti lietuvių literatūros kūriniai pristatyti Metų knygos rinkimų 

renginiuose. Lapkričio mėnesį rašytoja Ilona Ežerinytė susitiko su Širvintų pradinės mokyklos 

pradinukais ir pristatė knygą „Šunojaus diena“. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje buvo pristatyta 

knyga paaugliams „Sutikti eidą“.  

Gruodžio mėnesį Viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Evelinos Daciūtės ir dailininkės Aušros 

Kiudulaitės knygos ,,Laimė yra Lapė“ pristatymas. Ši paveikslėlių knyga apdovanota Domicelės 

Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą, Bolonijos vaikų knygų mugės, Nami (Pietų Korėja), 

Šaržos (JAE) iliustratorių parodų diplomai. E. Daciūtei ši knyga penktoji. A. Kiudulaitei knyga „Laimė 

yra lapė“ – debiutas Lietuvos vaikų literatūroje. 

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai kūrė lapę, kurią parneš į savo namus. Nebuvo dviejų tokių 

pačių. Kaip ir laimė, kurią kiekvienas patiriame skirtingai. 
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Buvo organizuoti 106 vaizdiniai renginiai. 

Parengtos 24 spaudinių parodos. Nuolat bendradarbiaujame su Širvintų meno mokykla, 

Musninkų A.Petrulio gimnazija, „Buratino“ ir „Saulutės“ darželiais. Eksponuotos 10 darbų, 11 piešinių 

parodų. 

Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Neskaitantis žmogus 

daug save nuskriaudžia“ (Gintarei Adomaitytei - 60), „Šimtą metų aš gyvensiu“ (Bernardui 

Brazdžioniui - 110), „Populiariosios „Princesės“ autorei rašytojai Meg Cabot - 50“, „Vienai 

žinomiausių XXa. paauglių rašytoja Emai Blyton - 120“, „Idėjos ateina per meninką kaip pro duris“ 

(Sigutei Chebinskaitei-Ach – 40), „Vienai žymiausių pasaulio vaikų rašytojai Astridai Lindgren – 110“ 

ir kt. 

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos, organizuoti renginiai: 

kūrybinės dirbtuvėlės „Vasario 16-osios dienai artėjant“ (popietė Valstybės atkūrimo dienai); garsiniai 

skaitymai „Tautiška giesmė“ Vinco Kudirkos kūrinio motyvais, Protų mūšis, skirtas Tarptautinei 

Gimtosios kalbos dienai, kūrybinės dirbtuvėlės „Kodėl švenčiame Žemės dieną“, spaudinių paroda „Tu 

gamtos dalis“, kūrybinių darbų paroda „Šaukiam gimtą žemę Lietuvos vardu“ (Kovo – 11-ajai), 

spaudinių ir darbų paroda „Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką“, Motinos dienai atvirukų 

paroda „Pasaulio šviesa ant jos rankų“ ir kt. 

Visada didelio susidomėjimo sulaukia vaikų darbelių parodos. Jomis grožisi ne tik 

bendraamžiai, bet ir tėvai: „Įvairiaspalvių lapų šėlsmas“ (Musninkų A. Petrulio gimnazija), aplikacijų 

paroda („Atžalyno“ progimnazija), kalėdinių atvirukų paroda (Meno mokykla) ir kt. 

Eksponuotos piešinių parodos „Žiemos paveikslėliai“, „Vasara visai šalia“, „Princesės“, „Mano 

vaikystės spalvos“, „Zodiako ženklai“, „Rudens nuotaikos“, „Gyvenimas saloje“ ir kt. 

Buvo eksponuojamas teminės parodos: „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, 

ateities vizijos“, „Sunki paauglystės našta“, „Knygos skaitomos prieš miegą“, „Aklas pasimatymas su 

knyga“, „Tik geriausios knygos virsta filmais“, „Knygos, kurios buvo uždraustos“ ir kt.  
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Eksponuotų parodų fragmentai 

 

 

 Efektyviau pasirinkti knygas, greičiau surasti norimą leidinį padeda apipavidalintos teminės 

lentynos „Naujienos“, „Siaubų skrynelė“, „Eilėraščiai“, „Iliustruota didžioji klasika“, „Renkame Metų 
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knygą“. Vasaros atostogų metu, kad skaitytojams būtų patogiau, buvo parengtos teminės lentynos pagal 

mokinių skaitymo sąrašus: „10+“, „N-14” ir „Beveik suaugę“, taip pat teminės lentynos pagal atskirus 

klasių sąrašus.  

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

Visiems nominantams įteikti Padėkos raštai ir atminimo dovanėlės. 

 

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. 

 

Metodikos rekomendacijų rengimas 

Buvo parengtas VB ir filialų darbuotojams Atmintinų dienų, švenčių ir žymių 2018 metų datų 

kalendorių.  

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

tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais klausimais.  

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

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

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

bibliotekos dienoraščio apskaitos pildymo klausimais.  

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

aptariami ir analizuojami susidariusieji trūkumai bei pasiekimai. Išklausyti bibliotekininkių pranešimai  

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

filialų darbuotojai vykdant ir rašant projektus, organizuojant renginius.  

Per 2017-uosius metus vyko 5 seminarai, 6 gamybiniai pasitarimai darbuotojams. Pasitarimų 

metu pristatyti ir aptarti filialų ir viešosios bibliotekos vykę renginiai.  

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

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

2018-aisiais metais, panašių seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 

Spaudinių komplektavimo klausimais metodinės veiklos pagrindinė kryptis yra LIBIS diegimas 

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

klausimais.  

Šiais metais buvo atliktas dokumentų fondo patikrinimas Družų, Zibalų ir Musninkų filialuose. 

Dalis projekto „Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“ veiklų buvo skirta bibliotekininkų 

kvalifikacijos kėlimui. 

 

  

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 įvairiose projektuose ir 

programose. 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  
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 Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos 

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

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

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

asociacija. 

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

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

lietuvių literatūros kūrinius trijose – vaikų, paauglių ir suaugusiųjų – knygų kategorijose. 

 Dalyvauta akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis“. Šioje akcijoje dalyvavo Viešoji biblioteka 

bei filialai. 

 

Projektų rengimas 

 

2017-aisiais metais buvo parengti 9 projektai į Lietuvos kultūros tarybą.  

Viešojoje bibliotekoje gavo finansavimą ir buvo vykdomi 4 projektai: 

 

Finansuoti 3 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo: 

Viešojoje bibliotekoje:  

 Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“ - skirta 2400 eurų. 

 „Medijos keičia mūsų pasaulį – suprask jas“ - skirta 2000 eurų. 

 „Gydanti knygos galia“ – 2000 eurų. 

 

Europos Komisija finansavo projektą: „Europos Sąjunga: suvienijusi įvairovę“, skirta 1000 eurų. 

 

X. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius:  

SVB darbuotojų skaičius – 30,90 

Viešojoje bibliotekoje – 19 

Kaimo filialuose – 11,9 

 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

SVB darbuotojų skaičius – 30 

Viešojoje bibliotekoje – 13 

Kaimo filialuose – 17 

 

Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 

SVB darbuotojų skaičius – 17 

Viešojoje bibliotekoje – 0 

Kaimo filialuose – 17 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 14 

Viešojoje bibliotekoje – 6  

Kaimo filialuose – 8  

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštesniuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 13  

Viešojoje bibliotekoje – 6  

Kaimo filialuose – 7  
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Bibliotekos darbuotojų išsilavinimas su kitu: 

SVB darbuotojų skaičius – 6  

Viešojoje bibliotekoje – 4  

Kaimo filialuose – 2  

 

Darbuotojų kaitos problemos: 

 Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats darbuotojų skaičius. Filialuose pasikeitė 2 darbuotojai. 

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 

 

2017-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 30 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

bibliotekininkų. Jie dalyvavo:  

 

LNB vaikų literatūros LNB vaikų literatūros centro ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros 

asociacijos Lietuvos skyriaus seminare: 2016 metų vaikų knygų derliaus aptarimas ir geriausių ir 

populiariausių 2016 metų knygų kūrėjų apdovanojimų ceremonija“, 

LNB vaikų literatūros LNB vaikų literatūros centro ir Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros 

asociacijos Lietuvos skyriaus moksliniame praktiniame seminare: „Prano Mašioto skaitymai“. 

Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos organizuotuose mokymuose „Elektroninės 

informacijos ištekliai ir jų panaudojimas bibliotekose“, „Vilnijos vartų svetainės valdymas ir 

administravimas“ „Vilnijos vartų svetainės valdymas ir administravimas“, „Komunikacija socialiniuose 

tinkluose”, „Suaugusiųjų skaitymo skatinimas“, „Skaitymo skatinimas vaikams“. 

Viešosios bibliotekos Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos dalyvavo Tarptautinėje vaikų 

knygos dienos šventėje, kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje 

bibliotekoje. 

Bibliotekininkai kėlė kvalifikaciją nuotoliniuose mokymuose.  

Buvo dalyvauta mokymų programoje „Mentalinė sveikata – laimingas senėjimas“. Joje 

dalyvavo 5 bibliotekos darbuotojai.  

 

Praktinės pagalbos teikimas 

 Filialų vyr. bibliotekininkėms buvo teikiama praktinė pagalba susirinkimų, išvykų metu, 

elektroninėmis priemonėmis, telefonu. Susirinkimų metu vyko buvo aptariamas filialų statistinių ir 

tekstinių ataskaitų pildymas, kalbėta dėl periodinių leidinių prenumeratos užsakymo ir gavimo, 

periodinių leidinių kainų tikslinimo, darbo su VRSS programos klausimais, bibliotekos dienoraščio 

apskaitos pildymo klausimais, skaitytojų mokymus. 

 2017 metais filialai buvo aplankyti 18 kartų. Išvykose dalyvavo VB direktorė, projektų vadovė, 

bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, bibliotekininkai, kopmplektuojantys 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. 

 Buvo organizuota išvyka į Knygų mugę.  

Vyko civilinės saugos, sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimas, paruošta metodika planų bei 

ataskaitų rengimui, aptartas kraštotyrinis darbas filiale. 

Buvo organizuota išvyka į Širvintų skyriaus priešgaisrinę tarnybą, kur darbuotojai susipažino su 

tarnybos veikla, buvo apmokyti, kaip gesinti įvairaus pobūdžio gaisrus.  
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Buvo organizuotos 2 išvykos į Jaunimo teatrą, Rundalės dvarą. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 114  

Viešojoje bibliotekoje – 169 

Kaimo filialuose – 100 

 

Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 2164 

Viešojoje bibliotekoje – 2120 

Kaimo filialuose – 1699 

 

Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 

SVB – 3063 

Viešojoje bibliotekoje – 2413 

Kaimo filialuose – 2991 

 

XI. MATERIALINĖ BAZĖ  

Patalpų būklė 

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

patalpose. 

Vis dar šildomi elektriniais šildytuvais Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų filialai. 

 Baigta vykdyti Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programa. Viešosios bibliotekos 

administracija persikėlė į renovuotas patalpas. 

Bagaslaviškio ir Zibalų filialai perkelti į naujas, renovuotas patalpas. 

 

Remontuotinos patalpos 

Remontuoti reikėtų Alekniškio, Šešuolėlių, Vileikiškių, Motiejūnų filialų patalpas. 

 

Per metus atlikta remontų  

Remonto darbai 2017-aisiais metais nebuvo vykdomi.  

 

Patalpų būklė 

 

 
Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus 

atlikta remontų 

SVB 0 2 0 

VB 0 0 0 

KF 0 2 0 

 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

 Kompiuterių skaičius: 

SVB – 114 

Viešojoje bibliotekoje – 29 

Kaimo filialuose – 83 

 

Iš jų vartotojams: 

SVB – 76 

Viešojoje bibliotekoje – 12 

Kaimo filialuose – 64 
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Darbuotojams: 

SVB – 35 

Viešojoje bibliotekoje – 17 

Kaimo filialuose – 21 

 

 Dauginimo priemonių skaičius 

SVB – 21 

Viešojoje bibliotekoje – 2 

Kaimo filialuose – 19 

 

 Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 

SVB – 1798 

Viešojoje bibliotekoje – 649 

Kaimo filialuose – 1149 

 

 Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 

SVB – 1500 

Viešojoje bibliotekoje – 498 

Kaimo filialuose – 1002 

 

 Lentynų apskaita: 

Viso fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1961 

Viešojoje bibliotekoje – 871 

Kaimo filialuose – 1090 

 

 Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1731 

Viešojoje bibliotekoje – 641 

Kaimo filialuose – 1090 

 

Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 

 

 
Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 

aparatai 

vartotojams 

Skirta  

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

SVB 114 76 38 21 

VB 29 12 17 2 

KF 85 64 21 19 

 

XII. FINANSAVIMAS 

 

1. Paprastosios išlaidos: 

 Darbo užmokesčiui – 225300,00 Eur, 

 Dokumentams įsigyti – 22372,00 Eur, 

 Knygoms – 17390,00 Eur, 

 Periodikai – 4982,00 Eur, 

 Kitiems dokumentams – 0 

 Statyboms, pastatams – 0 

 Automatizacijai – 0 
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 Kitos išlaidos – 106514,00 Eur, 

  
Pajamos ir finansavimas 

Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 

Iš LR Kultūros ministerijos – 12928,00 Eur 

Iš savivaldybės – 324100,00 Eur 

Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 310 Eur 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 644,00 Eur 

Programų, projektų lėšos – 7400,00 Eur. 

 

 

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. 

 

2017-ais metais Širvintų savivaldybės viešoji biblioteka minėjo įkūrimo 80-metį. Ta proga 

Širvintų rajono savivaldybės bibliotekai suteiktas kraštiečio, rašytojo, diplomato Igno Šeiniaus vardas. 

Veiklos įkūrimo jubiliejus paminėjo ir Kiauklių, Musninkų, Čiobiškio, Bagaslaviškio filialai. 

Tai ypatinga proga pagerbti aktyviausius skaitytojus, prisiminti bibliotekos istoriją, joje dirbusius 

bibliotekininkus. 

Bibliotekai 2017 m. Širvintų rajono savivaldybė skyrė automobilį. Tai įvykis bibliotekos 

gyvenime, nes biblioteka neturėjo jokios transporto priemonės nuo 1995-ųjų metų. 

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. Suremontuotos 

bibliotekos administracijos patalpos. 

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. 

 

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.  
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Problemos  

Atsiranda naujų projektų, tačiau dėl patalpų stygiaus negalime 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 

 


