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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IGNO ŠEINIAUS
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
2021 m.
VEIKLOS PLANAS
ĮVADAS
Atsižvelgdama į 2020-ųjų metų rodiklius, pateiktus ir planuojamus projektus Širvintų rajono
savivaldybės viešoji Igno Šeiniaus biblioteka (toliau - Biblioteka) ir jai priklausantys 18 filialų
atitinkamai vykdys bibliotekinio ir kultūrinio darbo veiklas.
Gairės 2021 metams:
LR Seimas 2021-uosius metus paskelbė:
Jono Karolio Chodkevičiaus metais, Vytauto Mačernio metais, Juozo Zikaro metais, kardinolo
Vincento Sladkevičiaus metais, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais, Juozo Lukšos-Daumanto
metais,
Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais, Lietuvos
totorių istorijos ir kultūros metais, Archyvų metais, Marijos Gimbutienės metais.
Biblioteka savo renginiais atkreips dėmesį į šių asmenybių bei įvykių svarbą Lietuvos
istorijai.
Orientuojantis į visa tai bus rengiami bibliotekos projektai, organizuojami renginiai.
Didžioji dalis bibliotekų veiklų ir jų kokybės priklausys nuo savivaldybės finansavimo ir
projektinės veiklos rėmimo.
Kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, Biblioteka 2020 metams numato reguliariai teikti
Širvintų rajono savivaldybės tarybos svarstymui bibliotekų veiklos aktualijas liečiančius klausimus.
Prioritetinės kryptys
Rajono bibliotekų prioritetinės kryptys numatytos Širvintų rajono strategininiuose planuose:
kurti plačiai prieinamą viešąją informacinę ir kultūrinę erdvę;
užtikrinti informacijos išteklių, atitinkančių kintančios visuomenės poreikius, kaupimą bei
teisę į šią informaciją kiekvienam lankytojui;
kaupti ir saugoti krašto tradicines, etnines, materialines ir dvasines vertybes;
kelti bibliotekos paslaugų kokybę ir prieinamumą;
gerinti patalpų būklę, materialinę ir techninę bazę.
Kompiuterizuotų bibliotekinių procesų veiklų palaikymas ir plėtra.
1.Užtikrinti visų veikiančių interneto taškų išlaikymą.
2.Dalyvauti Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime.
3. Populiarinti naudojimąsi el. knyga.
4. Kurti Kraštotyros duomenų bazę.
5. Skaitmeninimo plėtra: virtualių parodų skyrelis.
Patalpų būklė. Materialinė bazė.
Tvarkyti patalpas pagal esamus poreikius.
Techninė bazė
Dalyvaujant Lietuvos Martyno Mažvydo Nacionalinės bibliotekos projekte „Prisijungusi
Lietuva“, atnaujinti kompiuterinę techniką, skirtą darbuotojams ir vartotojams, viešojoje
bibliotekoje ir filialuose.
Fondų atnaujinimas ir plėtra.
Fondų komplektavimo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, todėl
numatoma pastoviai analizuoti bibliotekos finansines galimybes, dokumentų rinkos būklę ir siekti
kuo racionaliau panaudoti gautas lėšas.
Centralizuotas lėšas naudoti tik naujoms knygoms ir kitiems neperiodiniams dokumentams
pirkti. Pirmenybę teikti originaliajai literatūrai, literatūros klasikai, informaciniams, kraštotyriniams
leidiniams.
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Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono
gyventojui.
Užtikrinti, kad VB skyriuose ir filialuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai
atitiktų bibliotekos vartotojų poreikius.
Komplektuojant bibliotekų fondus atsižvelgti į centralizuotų lėšų kiekį skirtą vienam rajono
gyventojui.
Širvintų rajono savivaldybės skiriamas lėšas naudoti tik periodinei spaudai prenumeruoti.
Paslaugų išlaikymas ir jų plėtra.
1.Teikti tradicines naujomis technologijomis grįstas paslaugas (spaudinių išdavimas į namus,
naudojimasis spaudiniais vietoje, atsakymai į skaitytojų užklausas, Tarpbibliotekinio abonemento
paslauga).
2. Plėsti interaktyvias el. paslaugas:
2.1. populiarinti skaitymą elektroninėmis skaityklėmis;
2.2.e. bankininkystės, e. valdžios, e. deklaravimo paslaugas;
2.3.naudojimąsi internetu;
2.4. naudojimąsi duomenų bazėmis;
2.5. dokumentų paiešką viešosios bibliotekos e. kataloge, tekstinių dokumentų spausdinimą,
skenavimą, kopijavimą; informacijos įrašymą į diskelį, „Klausk bibliotekininko": atsakymai į
užklausas elektroniniu paštu.
2.6. organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymus.
3.Paslaugų taikymas neįgaliesiems: turintys regėjimo negalią gali naudotis įdiegta programine
įranga JAWS neregiams ir MAGIC silpnaregiams darbui internetinėje aplinkoje.
4.Puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese,
siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi ir tobulėjimui, prisidedant prie skaitmeninės ir
tuo pačiu socialinės atskirties mažinimo.
5. Skatinti vartotojus naudotis elektronine savitarnos sistema: dokumentų grąžinimo įrenginiu,
bibliotekų elektroninių paslaugų portalu, www.ibiblioteka.lt
Skatinti, tobulinti bibliotekos paslaugų prieinamumą, plėsti elektronines paslaugas - elektronines
knygų skaitykles, www.ibiblioteka. lt paslaugas.
6. Vykdyti projektines, programines veiklas: rengti ir įgyvendinti kultūrinius projektus, teikiamus
LR Kultūros ministerijai, Kultūros rėmimo fondui, rajono, kitiems respublikiniams ir tarptautiniams
fondams
7. Organizuoti tradicinius renginius:
7.1. „Poezijos pavasario“ šventes,
7.2. minėti Vaikų knygos, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos, Europos dienos, Europos kalbų
dienos, valstybines ir kt. minėtinas datas ir šventes;
7.3. paminėti Nacionalinę Lietuvos bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaites.
8. Populiarinti etninę kultūrą, mėgėjišką kūrybinę veiklą:
8.1. eksponuoti tautodailininkų ir vietos gyventojų kūrybos darbus;
9. Renginiais ir parodomis pažymėti kraštiečių jubiliejines datas.
Bibliotekos įvaizdžio formavimas
1.Informacijos apie bibliotekas ir veiklą sklaida:
skleisti informaciją apie bibliotekų veiklą rajoninėje, respublikinėje spaudoje, el. žiniasklaidoje,
radijuje ir televizijoje;
atnaujinti ir nuolat pildyti internetinius puslapius svetainėse: www.sirvintuvb.lt ir Facebook
socialiniame tinkle.
analizuoti ir aktyviai reaguoti į visuomenės gyvenimo ir vartotojų poreikius. Dalyvavimas su
edukacine programa vaikams Vilniaus knygų mugėje.
2. Bibliotekos paslaugų priartinimas vartotojams: populiarinant turimas paslaugas
neįgaliesiems ir pristatant spaudinius į namus: senstant rajono gyventojams plėsti ekstensyvias
paslaugas.
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3. Bendradarbiavimas, partnerystė, rėmėjų paieška:
bendradarbiauti su rajono rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, bendruomenėmis, seniūnijomis,
valdžios, žiniasklaidos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
4. Skatinti savanorystę bibliotekoje.
5. Ieškoti rėmėjų, partnerių projektinei ir kt. veikloms vykdyti.
Darbuotojų kvalifikacijos ir profesionalumo ugdymas“
Pagrindiniai uždaviniai: kaupti ir skleisti informaciją apie naujoves, analizuoti, stebėti
bibliotekų veiklą, rengti mokymus, dalykinius pasitarimus, seminarus, dalintis darbo patirtimi,
konsultuoti individualiai visais darbo klausimais, padėti praktiškai, supažindinti su kultūros,
informacinių technologijų galimybėmis, bibliotekininkystės naujovėmis. Pagal galimybes sudaryti
tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti kvalifikaciją, dalyvaujant respublikiniuose seminaruose,
mokymuose ir kt.
Vykdant konsultacinę, metodinę veiklą organizuoti išvykas į filialus, teikti konsultacijas,
perduoti naujienas, įvairią informaciją ir visais kitais bibliotekų veiklos klausimais (LYNC
bendravimo programa, telefonu, el. paštu, individualiai žodžiu).
Suteikti profesinių žinių minimumą darbuotojams, neturintiems specialaus išsilavinimo, juos
apmokyti dirbti. Rūpintis naujų darbuotojų adaptacija.
Rengti metodikos rekomendacijas.
Skatinti aktyvius, nuoširdžiai dirbančius filialų darbuotojus.
Siekiant kuo didesnio metodinės veiklos efektyvumo, koordinuojant metodinę veiklą
bibliotekoje siekti, kad metodinėje veikloje dalyvautų visi bibliotekos specialistai.
2021-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Eil.Nr.

Uždaviniai

Veiksmai / veiksmų vieta

1
1.
1.1.

2
3
BIBLIOTEKINIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
- Viso rajono bibliotekose
Gyventojų sutelkimo
- VB
proc.:
- filialuose

Planuoj
ama
kiekis/lai
kas/proc.
4
18
26
14

Atsakingas

5

1.2.

Vartotojų skaičius

- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose

2782
1442
1340

VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai

1.3.

Suaugusių vartotojų
skaičius

1.4.

Vartotojų vaikų
skaičius

1.5.

Lankytojų skaičius

1.6.

Suaugusių lankytojų

- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose

1862
917
995
920
525
395
35567
16762
18805
36132
10471
11693

VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
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VB, skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Lankomumas
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Išduotis
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Išduoti suaugusiems
filialų
vartotojams
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Išduoti vartotojams
filialų
vaikams
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Skaitomumas
filialų
bibliotekininkai
VB, skyriaus vedėja,
Skaitytojų
filialų
aptarnavimas namuose
bibliotekininkai
BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR POPULIARINIMAS
- iš viso
543
VB
direktorius,
Surengti renginių
iš jų – vaikams
300
projektų
vadovas,
skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai
Lankytojų vaikų

- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- kaimo filialuose
- Viso rajono bibliotekose
- VB
- filialuose
- skaitytojų skaičius
-išduotis

13403
6291
7112
12,8
11,63
14,03
63934
25978
37956
22164
16831
26580
20523
9147
11376
22
18
28
175
5585

2.1.2.

Žodiniai renginiai

- iš viso
- VB
- filialuose

120
45
75

VB
direktorius,
projektų
vadovas,
skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai

2.1.3.

Vaizdiniai renginiai

- iš viso
- VB
- filialuose

331
81
250

VB
direktorius,
projektų
vadovas,
skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai

150
2
43
79

VB
direktorius,
projektų
vadovas,
skyriaus vedėja,
filialų
bibliotekininkai

I-XII

VB komplektavimo
specialistės,
atitinkamų filialų

1.7.

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.17

2.
2.1

2.2.

3.
3.1.

Pastaba: svarbesni renginiai pateikiami lentelėje Nr. 1
Publikuoti straipsnius: Iš viso:
- respublikinėje spaudoje
- vietinėje spaudoje
- elektroninėje žiniasklaidoje

LIBIS VEIKLA
Vykdyti automatizuotą
vartotojų aptarnavimą
naudojantis LIBIS

Viešoji biblioteka, filialai
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3.2.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.

skaitytojų aptarnavimo
posisteme (SAP)
VB
Registruoti VB sistemoje
prenumeruojamus
leidinius LIBIS
Periodikos registravimo
posistemyje.
LIBIS ADMINISTRAVIMO DARBAI
Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų
protokolus.
Importuoti reikšminius žodžius į Širvintų VB elektroninį
katalogą
INFORMACINĖ VEIKLA
-iš viso
Atsakyti užklausų
- VB
- filialuose

bibliotekininkės.
I-XII

I – XII
mėn.
Kas
mėnesį
3466
2323
1143

VB

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

4.2.

Kompiuterinės periodinių
leidinių straipsnių bazės
kūrimas (įrašais)

5410

4.3.

Bibliografinių įrašų
eksportas į NBDB

1500

VB bibliografė Vyta
Matukaitienė

5.
5.1.

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

16
1
15

5.2.

Paruošti metraščius

16

5.3.

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

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB bibliografė Vyta
Matukaitienė

5.4.

6.
6.1.
6.1.1.

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

6.1.2.

Virtualių parodų
parengimas

VB

700
500

VB bibliografė Vyta
Matukaitienė

3085
1824
1261

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkėsProjektų vadovas
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6
6.2.
6.2.1.

KOMPIUTERINIAI MOKYMAI
Konsultacijų skaičius:

6.2.2.

Konsultuotų vartotojų
skaičius

700

150

7.
7.1.

FONDO FORMAVIMAS
Iš viso:
Gauti ir sutvarkyti
- VB
dokumentų
-filialuose

7.2.

Gauti ir sutvarkyti
periodinių leidinių
pavadinimų

- iš viso
- VB
- vidutiniškai 1 filiale

21
17
4

7.3.

Nurašyti dokumentų

- iš viso
- VB
- Kaimo filialuose

19865
5664
14201

7.4.

Bendras fondo
apyvartos rodiklis

-iš viso
- VB
- Kaimo filialuose

0,9
1,1
0,8

8.
8.1.
8.1.1.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Respublikiniams fondams
Kultūros tarybai

8.1.2.

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

9.
10.1.

10.2.

Gamybiniai pasitarimai

4560
1562
2998

5

Pasitarimų skaičius

VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės
D. Taparauskienė, L.
Pliukštienė,
A.Kanapienienė
VB skaitytojų
aptarnavimo ir vaikų
sk.darbuotojos,
VB filialų
bibliotekininkės

1
6

15
1-2
kartus
6

Direktorius, projektų
vadovė, specialistai.
Projektų

vadovė,

7

10.3.

Pranešimų skaičius

14

10.4.

Seminarų skaičius

6

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Eil
Nr
1.

Pastaba: Smulkesnė informacija pateikiama lentelėje Nr.5
PERSONALAS
- iš viso
28
Etatų skaičius:
- VB
19
- filialuose
12
- iš viso
22
Bibliotekinių etatų
- VB
13
skaičius:
- filialuose
9
- iš viso
28
Bibliotekinių
- VB
13
darbuotojų skaičius:
- filialuose
15
- iš viso
15
Bibliotekininkai
- VB
15
dirbantys visą darbo
- filialuose
0
dieną:

Pavadinimas

Rajono bibliotekų veikla 2020 metais ir kryptys 2021 metams.
2.

Bibliotekų metraščių apžvalga

3.

Kraštotyros veikla (kartotekos, fondas ir kt.)

4.

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

5.

Bibliotekų veiklos kryptys 2022 metams

6.

Seminarų ir mokymų apžvalga

specialistai,
direktorius
Projektų
vadovė,
specialistai,
direktorius
Projektų
vadovė,
specialistai,
direktorius
V. Daugėlienė
V.Daugėlienė
V. Daugėlienė
V. Daugėlienė

Autorius
V. Daugėlienė,
D.
Taparauskienė,
specialistai
D.Taparauskien
ė
Vyta
Matukaitienė
D.
Taparauskienė,
D.Taparauskien
ė, V. Daugėlienė

Data

01 mėn.

09 mėn.
9 mėn.
11 mėn.
12 mėn.
1-12
mėn.

KITI DARBAI
Eil
Nr.
1.
2.

Pavadinimas
Parengti statistines ataskaitas, įvedant duomenis į LNB
LIBIS statistikos modulį
Bibliotekų veiklos tekstinė ataskaita

Atsakingas

Atlikimo
data

Dalia Taparauskienė

01 mėn.

Direktorius,

iki 04

8
Dalia Taparauskienė
3.
Koordinuoti visų skyrių ir filialų metodinę veiklą
4.

5.

6.
1.

2.
3.

Direktorius,
Dalia Taparauskienė, 01-12
Almutė Kanapėnienė mėn.

Bibliotekos veiklos planas

Direktorius,
Dalia Taparauskienė,
Almutė
Kanapienienė
Direktorius,
Dalia Taparauskienė,
Almutė
Kanapienienė
Direktorius

Knygų fondo tvarkymas

Kasdien

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

Parengti 2021 metų žurnalo „Tarp knygų“ ir kitų naujų
bibliotekininkystės ir kultūros leidinių apžvalgą
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras per CVP IS, parenkant
tiekėją atskirai prekei, pagrindiniu atrankos kriterijumi
laikant mažiausią kainą.

D.Taparauskienė

5.

Vykdyti fondų komplektavimą

A.Šavareikaitė

6.

Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų
protokolus.

A.Šavareikaitė

7.

Importuoti reikšminius žodžius į VB elektroninį katalogą

A.Šavareikaitė

8.

Dirbti su skolininkais:-skambinti telefonu, siųsti SMS
žinutes
-kontroliuoti LIBIS posistemę (paraginimai siunčiami
automatiškai el.paštu )
-peržiūrėti LIBIS SAP „Susirašinėjimai“ skiltį, pratęsti
dokumentų panaudos galiojimo laiką vartotojams
-sudaryti skolininkų sąrašus ir išdalinti teritorinių padalinių
bibliotekininkėms.
Administruoti viešosios bibliotekos ir filialų kompiuterinius
tinklus, įrangą.
Rinkti duomenis apie bibliotekų informacinių technologijų
klausimais teikiamas konsultacijas, individualų ir grupinį
gyventojų mokymą.
Parodų, fondų apipavidalinimas viešojoje bibliotekoje ir
filialuose. Reklamos (kvietimai, programos, skelbimai,
lankstinukai) rengimas, maketavimas ir tiražavimas. Pagal
poreikį apipavidalinti filialų fondus.

Skaitytojų
aptarnavimo skyrius

11.

Rajono bibliotekininkų pasitarimo organizavimas

12 mėn.
Skyriaus
ir filialų
darbuoto
jai
01–12
mėn.

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

R. Miliukienė

10.

01-12
mėn.

01-12
mėn.

Vykdyti viešuosius pirkimus per CPO

9.

01-12
mėn.

R. Miliukienė

4.

12

mėn.
pabaigos

D.Golubevas

01–12
mėn.

D. Taparauskienė

01–12
mėn.

D.Karolaitienė,
U.Trumpickaitė,
D.Golubevas

01–12
mėn.

D.Taparauskienė, V.
Daugėlienė

01–12
mėn.
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RENGINIAI SUAUGUSIESIEMS
1. „Lietuvos kalbininkui, tautosakininkui, vertėjui Leonardui Saukai - 90“ – dokumentų
paroda. Sausis, 5 d.
2. „Sausio 13-oji – diena, kai Lietuva pasuko pasaulio istoriją Laisvės keliu“ – dokumentų
paroda. Sausis.
3. „Kornelijus Platelis: „Pasaulį mes tik vaizduojamės“ – dokumentų paroda, skirta
Lietuvos poeto, eseisto, vertėjo 70-mečiui. Sausis, 22 d.
4. „Archeologė, archeomitologijos pradininkė Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė“ –
dokumentų paroda, skirta mokslininkės 100-osioms gimimo metinėms. Sausis, 23 d.
5. „Amžinai pasilikęs tėviškėje...“/ „Dėkoju likimui, kad užaugau kaime“ (kraštiečio
rašytojo Viktoro Brazausko /1941-2005/ 80-osioms gimimo metinėms) - dokumentų paroda.
Sausis, 30 d.
6. „Maištininkas, perėjęs pragarą – Balys Sruoga“ - dokumentų paroda, skirta rašytojo,
„Dievų miško“ autoriaus (1896-1947) 125-osioms gimimo metinėms. Vasaris, 2 d.
7. Širvintų rajono tautodailininkų darbų paroda. Vasaris.
8. Jonas Jakštas. „Visas mano gyvenimas – rizika“ – dokumentų paroda, skirta poeto,
vertėjo 90-osioms gimimo metinėms. Vasaris, 8 d.
9. „1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“ –
dokumentų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Vasaris.
10. „Lietuva poezijos posmuose“ – dokumentų paroda, skirta Vasario 16-ajai ir Lietuvių
kalbos dienoms. Vasaris.
11. „Poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, dainų autorius ir atlikėjas Gintaras
Grajauskas“ – dokumentų paroda skirta kūrėjo 55-mečiui. Vasaris, 19 d.
12. „Tikras lietuviškas lobis: XX a. pradžios lietuviški spaudiniai bibliotekoje“ – senų
dokumentų paroda, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Lietuvių kalbos dienoms.
Vasaris.
13. „Jei kalba išliks gyva, išliks ir Lietuva /J.Basanavičius“ – dokumentų paroda, skirta
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.
14. „Prozininkas Kęstutis Arlauskas (1936-2009)“/ „Širdies šauksmas pakvietė arčiau
gimtinės“ Širvintose mokytojavusio rašytojo 85-osioms gimimo metinėms) – dokumentų
paroda, skirta Širvintose mokytojavusio rašytojo 85-osioms gimimo metinėms. Kovas, 4 d.
15. Kraštietės tautodailininkės Aldonos Vasiukevičienės tapybos darbų paroda. Kovas.
16. „…Nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“ – dokumentų paroda, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Kovas.
17. „Knygomis gynę Tėvynę“ – dokumentų paroda, skirta Knygnešio dienai.
18. „Kraštietis miniatiūrų meistras Liudvikas Oškinis“ (1941-2007) – dokumentų paroda,
skirta kūrėjo 80-mečiui. Kovas, 22 d.
19. „Kraštiečiui žurnalistui, redaktoriui, leidėjui Juozui Vercinkevičiui – 80“ – dokumentų
paroda. Kovas, 23 d.
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20. „Ekspresyviu žodžiu apie gyvenimo verpetus“ – dokumentų paroda, skirta mokytojos,
rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms.
Kovas, 30 d.
21. „Poezija – tolimoji šalis, į kurią sunku patekti“ – dokumentų paroda, skirta poeto, kritiko,
pedagogo Marcelijaus Martinaičio (1936-2013) 85-osioms gimimo metinėms. Balandis, 1 d.
22. „Gyvenimas jam buvo mazochistinis malonumas“ /Darius Pocevičius/ - dokumentų
paroda, skirta poeto, prozininko Tomo Arūno Rudoko (1966-2012) 55-osioms gimimo
metinėms. Balandis, 8 d.
23. „Nei aš, nei mano herojai nėra tobuli...“ – dokumentų paroda, skirta poeto, prozininko,
gydytojo Vytauto Sirijos Giros 110-osioms gimimo metinėms. Balandis, 12 d.
24. Kraštietės tautodailininkės Nijolės Didžiokienės darbų paroda. Balandis-gegužė.

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai:
25. Susitikimas su kunigu, vyriausiuoju policijos kapelionu, rašytoju, straipsnių
autoriumi Algirdu Toliatu;
26. Simonos Bareikytės fotografijų albumo pristatymas;
27. Akcija „Tapk bibliotekos skaitytoju, gauk skaitytojo bilietą nemokamai“.
28. „Per žodį pažįstame pasaulį ir save, žodis guodžia ir skleidžia šviesą..“ – dalyvavimas
akcijoje „Lietuva skaito“, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Gegužė, 7 d.
29. Europos dienos šventė. Gegužė, 9 d.
30. „Mokytojas, istorikas Česlovas Šaduikis“ – dokumentų paroda, skirta kraštiečio 115osioms gimimo metinėms. Gegužė. 12 d.
31. Akcija „Vasara su knyga“. Birželio – rugpjūčio mėn.
32. „Knygos saulėtai vasarai“. Populiarių knygų laisvalaikiui lentyna.
33. „Viską saugok, atmintie...“/ „Kai tėvynė buvo toli...“/ „Tremties paženklinti likimai“ –
dokumentų paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai. Birželis, 1 d.
34. „Vytautas Mačernis: Kiek aš nedegu, tiek negyvenu...“ (Alfas Pakėnas)/„Poetas,
gyvenimą paskyręs žmogaus gyvenimo prasmės ieškojimui“ – dokumentų paroda, skirta
Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. Birželis, 5 d.
35. „Juozas Aputis (1936-2010): Novelė yra varpų skambėjimas“ – dokumentų paroda,
skirta rašytojo, vertėjo, publicisto 85-osioms gimimo metinėms. Birželis, 8 d.
36. „Lietuvių kilmės poetas Česlovas Milošas (1911-2004)“ – dokumentų paroda, skirta
Nobelio premijos laureato 110-osioms gimimo metinėms. Birželis, 30 d.
37. „Himno linams autoriui Stasiui Žlibinui – 85“ – dokumentų paroda. Liepa, 2 d.
38. „Karūnoje - valstybės gyvastis“ – dokumentų paroda, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai. Liepa.
39. „Žalgirio pergalės atmintis“ – dokumentų paroda, skirta Žalgirio mūšiui atminti. Liepa, 15
d.
40. „Poetui, prozininkui, vertėjui Gintarui Patackui – 70“ – dokumentų paroda. Liepa, 18 d.
41. „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“ dokumentų paroda. Rugpjūtis.
42. „Viena savičiausių lietuvių poečių Gražina Cieškaitė“ – dokumentų paroda kūrėjos 70mečiui. Rugpjūtis, 30 d.
43. „Poezijos pavasariai su poetu Alfonsu Bukontu“ – dokumentų paroda, skirta poeto 80osioms gimimo metinėms. Rugsėjis, 11 d.
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44. „Bėgantys metai suteikia gyvenimiškos patirties“ – renginys Tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai. Spalis.
45. Širvintiškės mokytojos Eglės Guobytės grafikos darbų paroda“, skirta Mokytojo dienai.
Spalis.
46. „Prozininkas ir dramaturgas Stasys Kapnys (tikr. Kanapienis)“ – dokumentų paroda,
skirta kraštiečio 125-osioms gimimo metinėms. Spalis, 7 d.
47. „O viskas ateis būtinai, kaip esti likimui pildantis...“ – dokumentų paroda, skirta poetės,
dramaturgės Ramutės Skučaitės 90-osioms gimimo metinėms. Spalis, 27 d.
48. „Begaliniam metų bėgsme...“ – dokumentų paroda, skirta Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus 95-osioms gimimo metinėms. Lapkritis, 3 d.
49. Menininkas, piešęs Dievą širdimi“ – dokumentų paroda, skirta kraštiečio medžio drožėjo,
poeto, pasakotojo, filosofo Ipolito Užkurnio (1926-2004) 95-mečiui. Lapkritis, 5 d.
50. „Vienintelis dalykas, kurio antrąkart neužsitepsi ant duonos ir kuris nepasikartoja, gyvenimas. Jį reikia nugyventi pilnai“ – kraštiečio žurnalisto, rašytojo Algimanto
Čekuolio knygų paroda, skirta jo 90-osioms gimimo metinėms. Lapkritis, 10 d.
51. „Per meilę ieškojusi gyvenimo prasmės“ – dokumentų paroda, skirta prozininkės, eseistės,
poetės Jurgos Ivanauskaitės (1961-2007) 60-osioms gimimo metinėms. Lapkritis, 14 d.
52. „Lietuvos kariuomenė: vienybė ir ištvermė“ – dokumentų paroda Kariuomenės dienai.
Lapkritis.
53. „Lietuvos tautinio atgimimo patriarchas Jonas Basanavičius“ – dokumentų paroda,
skirta gydytojo, Vasario 16-osios akto signataro Jono Basanavičiaus (1851-1927) 170osioms gimimo metinėms. Lapkritis.
54. „Dramaturgijos tikslas - kuo tobuliau išreikšti gyvenimo tiesą“ – dokumentų paroda,
skirta
dramaturgo, prozininko, vertėjo, eseisto Juozo Grušo (1901-1986) 120-osioms
gimimo metinėms. Lapkritis, 29 d.
55. „Kai kurie tekstai, papuolę mums laiku, nuveikia mumyse didelius darbus“ –
dokumentų paroda, skirta prozininkės, dramaturgės Lauros Sintijos Černiauskaitės 45osioms gimimo metinėms. Gruodis, 8 d.
56. „Lietuvos filologui, rašytojui, prozininkui, signatarui Romui Gudaičiui – 80“
dokumentų paroda. Gruodis, 8 d.
57. „Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę...“ – šventinė akcija.
RENGINIAI VAIKAMS
1. „ Rašytojui, vertėjui, leidėjui Stepui Zobarskui - 110“ (Iš renginių ciklo „Skaitymo
patirčių spalvos“), spaudinių paroda. Sausis.
2. Širvintų pradinės ir „Tėkmės“ mokyklų keramikos būrelio mokinių darbų paroda „Darbų
puokštė Lietuvai“. Sausis.
3. Metų knygų rinkimas (virtuali popietė) Sausis.
4. Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Baltu žiemos
taku“. Sausis.
5. „Tie, kurių nepažįstame“, spaudinių paroda. Sausis.
6. „Nauji metai skirti naujoms knygoms skaityti“, spaudinių paroda. Sausis.
7. „Su žodžiais draugaukime, jų neužgaukime, kad nepabėgtų“, spaudinių paroda. Sausis.
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8. „Poetei Zitai Gaižauskaitei – 70“ (Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“)
spaudinių paroda. Vasaris.
9. „Saugesnio interneto savaitė“, popietė. Vasaris.
10. „Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę!“, Širvintų l/d „Boružėlė“ vaikų piešinių paroda.
Vasaris.
11. Meno mokyklos mokinių darbų paroda. Vasaris.
12. Spaudinių paroda pagal Vainiaus Bako knygą „Ką manė Kamanė?“ (Skirta poezijos
dienai). Kovas.
13. „Vokiečių dailininkui, paveikslėlių knygų kūrėjui Janosch – 90“ (Iš renginių ciklo
„Skaitymo patirčių spalvos“). Kovas.
14. „Pieštukinė – vazonėlis“ (Iš renginių ciklo „Knygų fėjos užduotėlės“), susitikimas. Kovas.
15. Susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla. Kovas.
16. Meno mokyklos kūrybinių darbų paroda. Kovas.
17. „Susipažinus vieno karto niekada neužteks“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai),
renginys. Balandis.
18. „Knygos ir skaitymo šventė“ (geriausių skaitytojų paskelbimas). Sigutės Ach edukacinis
užsiėmimas. Balandis.
19. Nacionalinei bibliotekų savaitei „Atėję iš knygų“, kūrybinis užsiėmimas. Balandis.
20. „Tarp knygų lentynėlių - Fėjos užduotėlės“, popietė. Balandis
21. „Pradėkim iš naujo nuo mažų dalykų“, spaudinių paroda. Balandis.
22. „Nepavaldžios laikui istorijos“, spaudinių paroda. Balandis.
23. „Šypsosis dangus kaip margutis dažytas“ (Šv. Velykoms) užsiėmimai. Balandis.
24. Knygų starto edukaciniai užsiėmimai, kūrybinių darbų ir spaudinių paroda. Balandis.
25. „Gerumo stebuklas – tai saugančios motinos rankos“ (Motinos dienai), spaudinių paroda.
Gegužė.
26. „Žymiausiai nyderlandų vaikų rašytojai H. Ch.Anderseno medalio laimėtojai Annie
M. G. Schmidt - 110“.(Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“), spaudinių paroda.
Gegužė.
27. „Kaip atsiranda knyga“ su dailininke Inga Dagile, renginys. Gegužė.
28. Molio darbų paroda. Gegužė.
29. Rašytojos, iliustruotojos Kotrynos Zylės knygų pristatymas. Akcija. Gegužė.
30. „Knygų starto“ edukaciniai užsiėmimai. Gegužė.
31. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje. Birželis.
32. Keramikos darbų paroda. Birželis.
33. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“, spaudinių paroda. Birželis.
34. „Prasiveria durelės į pasaką“, piešinių paroda. Birželis.
35. „Skaitymo iššūkio skaitiniai“. Birželis.
36. Meno mokyklos mokinių piešinių paroda. Birželis.
37. Biblioteka visiems. Kūrybiniai užsiėmimai. Birželis.
38. „Knygų starto“ edukaciniai užsiėmimai. Birželis.
39. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“.Birželis.
40. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje. Birželis.
41. „Detektyvai jauniesiems skaitytojams“, spaudinių paroda. Liepa.
42. Pradinės mokyklos vaikų piešinių paroda. Liepa.
43. Iniciatyva „Atverk duris vasarai“, Liepa.
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44. Dalyvavimas skaitymo iššūkio akcijoje. Liepa.
45. „Kelionė knygų puslapiais, atrandant mįslingus pasaulius“, spaudinių paroda. Rugpjūtis.
46. „Anglų rašytojui David Walliams – 50“. Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“.
spaudinių paroda. Rugpjūtis.
47. „Vasaros laiškai“, Meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda. Rugpjūtis.
48. „Raidės lapotais žodžiais išauga“, spaudinių paroda. Rugpjūtis.
49. „Vokiečių istorikei, rašytojai Liselotte Welskopf-Henrich – 120“. Iš renginių ciklo
„Skaitymo patirčių spalvos“, spaudinių paroda. Rugsėjis.
50. „Knygos anatomija“, kūrybinis užsiėmimas. Rugsėjis.
51. Meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda. Rugsėjis.
52. „Rašytojai, poetei Ramutei Skučaitei – 90“, spaudinių paroda. Rugsėjis.
53. „Atrask patarles iš naujo“. Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, edukacinis
užsiėmimas. Spalis..
54. „Žvalgomės po gamtą“. Širvintų meno mokyklos mokinių darbų paroda. Spalis.
55. „Aš ir mano augintinis“. Akcija Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti. Spalis.
56. Šiaurės šalių savaitė. Šviesos ir žodžio šventė. Lapkritis.
57. Kalėdinių atvirukų kūrimas vienišam žmogui. Lapkritis.
58. Metų knygos rinkimai – pristatymas. Lapkritis.
59. „Knygos, kurios padeda nepasiklysti“, spaudinių paroda. Lapkritis.
60. „Kelionės traukiniais, lėktuvais ir menu“, spaudinių paroda. Lapkritis.
61. Metų knygos rinkimai – pristatymas. Gruodis.
62. „Poetui Česlovui Navakauskui – 70“. Iš renginių ciklo „Skaitymo patirčių spalvos“, “,
spaudinių paroda. Gruodis.
63. „Kalėdų džiaugsmai ir atradimai“, spaudinių ir darbų paroda. Gruodis.
64. „Žiemos eilėraščių kaleidoskopas“, spaudinių paroda. Gruodis.
65. „Keistažodžiai“, viktorina. Gruodis.
66. „Puoškim eglę žaliaskarę aukso kaspinais“, edukacinis užsiėmimas. Gruodis.

