
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širvintų rajono savivaldybės 

Igno Šeiniaus viešoji 

biblioteka 

 

 

2021-ųjų metų veiklos ataskaita 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURINYS 

 

I. BENDROJI DALIS ......................................................................................................................... 3 

II. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS ................................................................................................ 5 

III. FONDO FORMAVIMAS ............................................................................................................... 7 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS ................................................................................................ 11 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA ....................................................................... 49 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS ................................................................................... 52 

VIII. METODINĖ VEIKLA ................................................................................................................. 69 

IX. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS ............................................................................................... 70 

X. PERSONALAS ................................................................................................................................. 70 

XII. FINANSAVIMAS .......................................................................................................................... 73 

XIII. IŠVADOS ...................................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PATVIRTINTA 

Direktoriaus pavaduotojos, 

 laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas 

2022 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-12 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

IGNO ŠEINIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 
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Širvintos 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka – savivaldybės biudžetinė 

kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir teikiami rajono 

visuomenei naudotis dokumentai: knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ir kiti dokumentai, 

sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios. Tai modernus rajono kultūros – švietimo centras, 

pasižymintis: 

• teikiamų paslaugų ir informacijos įvairove; 

• aukšta aptarnavimo kultūra; 

• modernių informacijos technologijų naudojimu; 

• partneryste su rajono, Lietuvos, Europos institucijomis; 

• geromis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui. 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos misija – būti modernių, prieinamai 

išdėstytų rajone padalinių sistema, vietinės bendruomenės informacijos centru, teikiančiu miesto ir 

kaimo gyventojams galimybę naudotis ne tik dokumentų fondais, bet ir šiuolaikinėmis informacijos ir 

komunikacijos technologijomis.  

Viešoji biblioteka savo veiklą sieja  su Europos integracijos pokyčiais ir demokratiškos, laisvos 

ir atviros visuomenės kūrimu, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą trunkančio 

mokymosi perspektyva ir tenkina  Širvintų rajono gyventojų ir į jį atvykstančių svečių informacinius ir 

kultūrinius poreikius: 

• užtikrindama informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą; 

• diegdama naujas informacijos technologijas; 

• ugdydama lankytojų informacinį raštingumą; 

• tobulindama ir plėsdama teikiamas paslaugas; 

• siedama savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 

Viešosios bibliotekos veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo 

geresnes priėjimo prie informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, 

skirtumo tarp miesto ir kaimo bei socialinės atskirties mažinimo. 
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Kryptys bibliotekos tikslo įgyvendinimui: 

1. Žinių visuomenės formavimosi skatinimas; 

2. Tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugų pagal pažangios visuomenės reikmes plėtra; 

3. Lankytojų ir personalo darbo sąlygų gerinimas; 

4. Bibliotekos ryšių ir veiklos sklaidos užtikrinimas. 

Svarbiausi 2021 m. veiklos uždaviniai buvo šie: 

 

kryptingai organizuoti veiklą, kad Širvintų rajono bibliotekos būtų visiems prieinamos, 

šiuolaikiškos, modernios, patrauklios, pajėgios tenkinti gyventojų informacinius ir skaitymo poreikius, 

vaidintų pagrindinį vaidmenį vietos žmonių švietime, informavime, kultūriniame ir visuomeniniame 

gyvenime; 

sugrąžinti rajono bendruomenės gyventojų susidomėjimą skaitymu, knyga, norą geriau 

orientuotis šiuolaikinės literatūros pasaulyje, nepamirštant klasikos rašytojų ir pasaulinės šlovės 

susilaukusių kūrinių; 

rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius, neatsiliekant nuo 

laikmečio reikalavimų, užtikrinti galimybę dokumentų formų ir laikmenų įvairove pasinaudoti visiems 

bendruomenės nariams; 

plėsti tradicines, kurti naujas interaktyvias paslaugas, didinti jų prieinamumą; 

tobulinti kultūrinę ir edukacinę bibliotekų veiklą, ieškant naujų, patrauklių knygos sklaidos 

formų; 

aptarnauti neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, palaikyti ryšį su bibliotekoms talkinančiais 

knygnešiais; 

plėtoti ir aktyvinti darbą su vaikais ir jaunimu, siekti sudominti juos knyga, skaitymu, sudaryti 

palankias sąlygas gauti reikiamą informaciją ir lavinti kūrybinius įgūdžius, ugdyti gebėjimus naudotis 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; 

sudaryti palankias sąlygas savarankiškai besimokantiems vartotojams; 

toliau vykdyti LIBIS PĮ diegimą, pildyti kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų 

dokumentų įrašais, koordinuoti darbą su patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis naujovėmis, 

šalinti atsiradusias problemas; 

dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų savaitėje; 

rajono bibliotekose organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusių, pagyvenusių 

žmonių grupėms, teikti konsultacijas; 

ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skatinti jų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo ir 

profesinės kompetencijos tobulinimui skirtuose mokymuose; 

plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su rajono savivaldybe, bendruomenėmis, kultūros ir 

švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis; 

formuoti bibliotekos įvaizdį visuomenėje; 

skelbti informaciją apie bibliotekos veiklą, vykstančius renginius, ją pateikti bibliotekos 

svetainėje wwwsirvintuvb.lt, rajono savivaldybės svetainėje www.sirvintos.lt, socialiniuose tinkluose, 

vietinėje ir respublikinėje spaudoje, stenduose, informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, bei 

lankstinukuose; 

gerinti bibliotekų materialinę bazę; 

ieškoti naujų darbo metodų, dalį renginių bei mokymų perkeliant į virtualią erdvę; 

 įveiklinti naują LIBIS sistemą bei integruoti  į bibliotekos veiklas įvairią išmanią techniką, 

gautą projekto „Prisijungusi Lietuva“ vykdymo metu. 
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Viešoji biblioteka 2021 metais dalyvavo projektų „Prisijungusi Lietuva“, „Vilniaus apskrities 

kraštotyros informacijos sklaida internete“ veiklose ir įgyvendinime. 

Būtina paminėti, jog 2021-ieji metai buvo išskirtiniai, kitokie, nes tiek Lietuva, tiek visas 

pasaulis buvo apimtas COVID-19 viruso pandemijos. Ir gyventojai, ir įstaigos susidūrė su naujais 

iššūkiais, privertusiais ieškoti netradicinių išgyvenimo ir veiklos vystymo metodų susiklosčiusiomis 

aplinkybėmis.  

2021-uosius LR Seimas buvo paskelbęs 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. 

Pagal galimybes Igno Šeiniaus viešoji biblioteka savo renginiais prisidėjo prie šių metų 

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

metu. Daug dėmesio skyrė jubiliejinių rašytojų datų ir valstybės švenčių paminėjimui – parengtos LR 

atmintinoms datoms paminėti literatūrinės parodos.  

Bibliotekos filialai buvo atviri ir prieinami gyventojams, tenkino informacinius ir kultūrinius 

poreikius, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.  

2021-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės biblioteka vykdė projektus, kurie įgalino 

bibliotekoje 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 

Bibliotekų prieigos tankumo koeficientas: 784. 

 

Tinklo pokyčiai 

 

2021-ais metais rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. 

Visi kaimo filialai lankytojus aptarnavo po 20 val. per savaitę. Darbuotojos dirbo 0,5 etato darbo laiku. 

 

Nestacionarus aptarnavimas 

 

Bibliotekinių punktų skaičius – nėra. 

Bibliobusų skaičius – 0. 
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Knygnešystė 

 

Knygnešiai 

VBS – 76 

VB – 37 

Kaimo filialuose – 39. 

 

Vartotojai 

VBS – 153 

VB – 73 

Kaimo filialuose – 80. 

 

Išduotis 

VBS – 5211 

VB – 2114 

Kaimo filialuose – 3097. 

 

2021 m. Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms talkino 37 knygnešiai. Tai 

11 knygnešių  mažiau, negu ir 2020 m. Vieni iš jų aptarnavo atokiau gyvenančius skaitytojus, senyvo 

amžiaus žmones, neįgaliuosius ir ligonius, kurie patys atvykti į biblioteką nebegali, o kiti knygas nešė 

savo šeimos nariams, kaimynams ar draugams, dėl pandeminės situacijos vengiantiems lankytis viešose 

vietose ar atsidūrusiems izoliacijoje.  

       Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2021 m. - 2114 fiz. vnt., ir tai yra 388 fiz. vnt. mažiau, 

negu 2020 m. (2020 m. - 2502 fiz. vnt.).  Aptarnautų vartotojų skaičius 2021 m. taip pat sumažėjo 18 

asmenų (2020 m. buvo 91, 2021 m. - 73). Visi knygnešystės rodikliai 2021 m. sumažėjo, nes teik dėl 

pandemijos, tiek dėl senyvo amžiaus dalis skaitytojų išmirė, todėl sumažėjo paslaugos poreikis. 

 

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

SVB 132 76 175 153 5585 5211 

VB 48 37 91 73 2502 2114 

KF 84 39 84 80 3083 3097 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  

 

       Skaitytojų aptarnavimo skyriuje 2021 m. skaitė 189 senyvo amžiaus ir neįgalūs skaitytojai. 2020 

m. skaitė 207 tos pačios socialinės grupės vartotojai. 2021 m. senyvo amžiaus ir neįgaliųjų skaitytojų 

skaičius sumažėjo 18 asmenų.  

Garsines knygas mūsų skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 

skyrius. 2021 m. abonemente skaitė 4 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 7 kartus ir 

pasiskolino 13 fiz. vnt. garsinių knygų. 2020 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 5 regos negalią 

turintys asmenys, jie apsilankė 12 kartų ir pasiskolino 47 fiz. vnt. garsinių knygų. Iš skaičių matyti, kad 

2021 m. regos negalią turinčių skaitytojų skaičius sumažėjo 1 asmeniu, apsilankymų -  5, o garsinių 

knygų išduotis sumažėjo 34 fiz. vnt.  
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       Igno Šeiniaus viešoji biblioteka palaiko nuolatinius ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, 

telkiančiomis neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones: Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Širvintų rajono filialu, Širvintų rajono žmonių bendrija „Lemties 

bičiuliai“, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Širvintų bendrija. Jų nariai - nuolatiniai 

bibliotekoje vykstančių renginių lankytojai.   

 

Kaimo filialuose skaitė 60 neįgalių vartotojų, arba 4 daugiau nei 2020-aisiais metais.Taip pat 

218 senyvo amžiaus gyventojų. 

  

 2020 2021 Skirtumas 

VB 207 189 -18 

Filialuose 267 278 +11 

SVB 474 467 -7 

 

Judėjimo negalią turintiems neįgaliesiems dokumentų grąžinimą palengvina prie pastato esantis 

dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ). Pakilti į antrame aukšte esančią biblioteką padeda 

rekonstrukcijos metu įrengtas keltuvas. 

  

Struktūros tobulinimas ir pokyčiai filialuose. 

 

Struktūros pokyčių 2021-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje nebuvo.  

 

III. FONDO FORMAVIMAS  

Fondo būklė  

Fondo būklė 

 Iš viso sistemoje yra. 78896 fiz. vnt. dokumentų, 44052 pavad, Iš jų 77393 fiz. vnt. knygų ir 

serialinių dokumentų, 98,09%, 1 fiz. vnt. rankraščių, 0,001%, 167 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,21%, 441 

fiz. vnt. 0,56%, garsinių ir regimųjų dokumentų, 16 fiz. vnt. trimačių dokumentų 0,02%, 852 fiz. vnt. 

1,08% grupuojamųjų dokumentų, 26 fiz. vnt. kiti skaitmeniniai dokumentai fizinėse laikmenose 0,03%, 

0 fiz. vnt. elektroniniai periodiniai leidiniai fizinėse laikmenose 0%. 

 

Iš jų: 

 VB 27182 fiz. vnt., 34,5%, 4972 pavad. 

 Filialuose 51714 fiz. vnt., 65,5%, 9889 pavad. 

VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 

 

 2020 2021 

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

VB 29493 12218 27182 4972 

Filialuose 53980 9216 51714 9889 

SVB 83473 13105 78896 44052 
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Bibliotekos fonde yra dokumentų (fiz. vnt. ir pav.):  

 

Iš viso 78896 fiz. vnt. 44052 pavadinimų. 

VB  27182 fiz. vnt.4972 pavadinimų. 

Kaimo filialuose 51714 fiz. vnt. 9889 pavadinimų. 

 

 

Per metus gauta 4691 fiz. vnt. dokumentų, 799 naujų pavad., 2661 fiz. vnt. knygų, 791 pavad., 0 fiz. 

vnt. garsinių dokumentų, 0 pavad. 0 fiz. vnt. regimųjų dokumentų, 0 pavad. , 2 vnt. spausdintų natų 

dokumentų, 1 pavad., 0 fiz. vnt. kitų skaitmeninių dokumentų fiz. laikmenose, 0 pavad. 1949 fiz. vnt. 

žurnalų,6 pavad., 41 fiz. vnt. laikraščių, 0 pavad., 38 fiz. vnt. tęstinių, 1 pavad., 0 vnt. trimačių, 0pavad. 

Aprūpinimas dokumentais  

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 5,3 

Iš jų:  

VB – 5,0 

Filialuose – 5,5 

 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,3 

Iš jų:  

VB – 0,3 

Filialuose – 0,3 

 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0 

Iš jų:  

VB - 0 

Filialuose - 0 

 

Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 28,53 

Iš jų: 

VB – 19,66 fiz. vnt. 

Filialuose 37,39 fiz. vnt.  

 

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

Iš jų: 

VB – 1,05 fiz. vnt.  

Filialai – 2,3 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0 

Iš jų: 

VB - 0 fiz. vnt. 

Filialai - 0 fiz. vnt. 

 

Naujų dokumentų % dokumentų fonde 5,95 

Iš jų: 

VB  5,37 
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Filialuose 6,25 

 

Dokumentų gavimas   

 

Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  

Iš viso –4691 fiz. vnt.2582 pavadinimų. 

VB - 1459 fiz. vnt.797 pavadinimų 

Kaimo filialuose - 3232 fiz. vnt. 1785 pavadinimų. 

 

Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 179 vnt., 99 pav. dokumentų. 

 

Per metus įsigyta inventorintų dokumentų.  

Iš viso –2682 fiz. vnt. 793 pavad.  

VB -  909 fiz. vnt. 500 pavad.  

Filialai – 1773 fiz. vnt. 293 pavad.  

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros :  

Iš viso – 2190 fiz. vnt.    pavad. 

VB - 764 fiz. vnt  574 pavad. 

Filialai – 1426 egz. 399  pavad. 

Vidutiniškai viename kaimo  filiale gavo po 80  fiz. vnt       

  

Per metus įsigyta šakinės literatūros :  

Iš viso - 511 fiz. vnt.  349 pavad.   

VB - 142 fiz. vnt.  126 pavad. 

Filialuose -369 fiz. vnt.   91 pavad. 

Vidutiniškai viename kaimo  filiale gavo po 20  fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta periodinių leidinių: 

SVB 1990 fiz. vnt.   6 pavad. 

VB 544 fiz. vnt.   6 pavad. 

Kaimo filialuose 1446 fiz. vnt.  5 pavad. 

Vidutiniškai viename kaimo filiale gavo po 100  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 4691 2582 2190 819 511 349 1990 6 

VB 1459 797 764 574 142 126 544 6 

KF 3232 1785 1426 589 369 91 1446 5 

 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde  
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SVB – 5,9 %     

VB – 5,4 %    

KF – 6,2 %     

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

Iš viso – 1,85 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,18 

Savivaldybių skirtų lėšų – 0,20 

Kiti šaltiniai – 0,33 

Valstybės lėšos – 0,14 

 

Lėšos dokumentams įsigyti: 

 

 Gauta lėšų iš viso (Eur) Tenka lėšų 1-am 

gyventojui (Eur) 

Kultūros ministerijos lėšos 17580,00 1,18 

Savivaldybės lėšos 2990,88 0,20 

Valstybės lėšos 2128,25 0,14 

Kiti šaltiniai 4852,74 0,33 

Iš viso: 27551,87 1,85 

 

Dokumentų nurašymas  

 

 

SVB –9250 fiz. vnt. 5186 pav. 

VB 3738 fiz. vnt.  783 pav. 

KF - 5512 fiz. vnt. 5512 pav. 

 

 2020 2021 Skirtumas 

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

VB 5762 3738 -2024 

Filialuose 12456 5512    -6944 

SVB 18198 9250 -8968 

 

Nurašytų dokumentų analizė 
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Nurašymo 

priežastis 

VB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Filialai % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

SVB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Susidėvėję 3727 13,7 4971 9,61 8698 11,02 

Praradę 

aktualumą 

11 0,04 181 0,35 192 0,24 

Prarasti 

skaitytojų 

0 0 0                                                                                      0 0 0 

Iš viso 3738 13,8 5152 9,96 8890 11,27 

       

Perduota 1587 5,8 28 0,05 1615 2,05 

 

Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 1,9 

 

Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 

SVB – 0,11 

VB –0,13 

KF – 0,09 

 

Fondo naudojimas  

 

Fondo apyvartos rodiklis  

SVB – 0,8 

VB – 0,8 

KF – 0,8 

 
 

Fondai patikrinti Alionių, Gelvonų, Kernavės filialuose. 

 

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  

Vartotojų telkimas  

 

Širvintų rajono gyventojų skaičius – 14910 (gyventojų sumažėjo 162). 

Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5515. 

Kaimo filialų mikrorajonuose – 9465.  

Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 

 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas 
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SVB – 18,5% 

VB – 25,38% 

KF – 14,61% 

 

Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Kiauklių fil. – 65,  

Šešuolėlių fil. – 38,  

Zibalų fil. -  21,4, 

Anciūnų fil. -20, 

Alionių fil. – 19,8. 

 

Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

 

Vileikiškių filiale – 13,8 

Lapelių filiale – 13,2, 

Alekniškio filiale – 12,2. 

 

Vidutinis gyventojų skaičius: 

 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 527,5. 

 

Vartotojų aptarnavimas  

Vartotojų skaičius: 

 

SVB – 2765 

VB – 1382 

KF – 1383 

 

 
VBS VB Kaimo filialuose 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Vartotojai 2782 2765 1442 1382 1340 1383 

Perregistruoti 2312 2232 1209 1062 1103 1170 

Nauji  470 533 233 320 1103 213 

  

Vartotojų sudėties pokyčiai  

 

 

Vartotojų grupės 
2021 metai 2020 metai 

VBS VB KF VBS VB KF 

studentai 58 24 34 65 33 32 

dirbantieji 780 350 430 786 401 385 

neįgalieji 61 0 61 56 - 56 

pensininkai 407 189 218 395 184 211 

bedarbiai 79 0 79 88 - 88 
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kiti 179 68 111 223 116 107 

Ikimokyklinio 

amžiaus 
116 62 54 

116 
44 72 

V-VIII klasių 387 188 199 429 263 166 

IX – XII klasių 147 93 54 163 85 78 

I – IV klasių 331 188 143 394 249 145 

Virtualūs 220 220 0 27 27 0 

Iš viso: 2765 1382 1383 2742 1402 1340 

 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 2765 vartotojai arba 19 mažiau nei 2020 m. (2782). 

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 140 sumažėjo vartotojų skaičius. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 

studentų, IX – XII klasių vartotojų. Ženkliai padidėjo dirbančių ir 5-8 klasių vartotojų. Padidėjo 

virtualių vartotojų.  

Filialuose padidėjo vartotojų – jų tapo daugiau 43 nei 2020-aisiais metais. 

Viešojoje bibliotekoje vartotojai turi galimybę grąžinti leidinius per dokumentų grąžinimo 

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

grąžinimo būdas yra patogus, nes skaitytojai gali grąžinti leidinius neužeidami į biblioteką. Tai patogu 

tais atvejais, kai vartotojai skuba ir nori sutaupyti laiko, nenori pasiimti iš bibliotekos dokumentų, taip 

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

savaitgalių metu, kai biblioteka neaptarnauja skaitytojų.  

Daugiausia DGĮ naudojosi dirbantieji ir 5-8 kl. mokiniai. ir studentai. Mažiausiai DGĮ 

naudojosi studentai ir ikimokyklinio amžiaus vartotojai.  

 

 

Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

iki 100 vartotojų – 15 

101 – 200 vartotojų – 2 

201 – 300 vartotojų – 1 

301 – 400 vartotojų – 0 

401 – 500 vartotojų – 0 

500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 

 

Apsilankymų skaičius  

SVB – 36785 (2020 m. - 35567) sumažėjo – 1218 ( 4,32 proc.) 

VB – 15621 (2020 m. -16762) sumažėjo – 1141 ( 7,3  proc.) 

KF – 21164 (2020 m. -18805) padidėjo – 2359 (11,12 proc.) 

 

Lankomumas  

SVB – 13,22 
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VB – 11,65 

KF – 15,31. 

 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 61289 fiz. vnt. (-2645) 2020 m. – 63934 (-14,8 proc.) 

Viešojoje bibliotekoje – 22231 fiz. vnt. (-3747) 2020 m. – 25978 (-14,4 proc.) 

Kaimo filialuose – 39058 fiz. vnt. (+1102) 2020 m. –37956 (+2,9 proc.). 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 

SVB - 48171 fiz. vnt. (+1487), 2020 m. – 46684 (+3,18 proc.) 

VB –16913 fiz. vnt. (-1376), 2020 m. –18299 (-7,6  proc.) 

KF –  31258 fiz. vnt.(+2873), 2020 m. –28385 (+10,12 proc.). 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.): 

SVB – 13118 fiz. vnt. (-3132), 2020 m. –17250 (-24 proc.) 

VB – 5318 fiz. vnt. (- 2361) 2020 m. –7679 (-31 proc.) 

KF – 7800 fiz. vnt. (-771), 2020 m. – 9571 (-19,4 proc.). 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2021 

Fiz. vnt. 

2020 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 61289 63934 48171 78,60 13118 21,40 

VB 22231 25978 16913 76,08 5318 23,92 

KF 39058 37956 31258 80,02 7800 19,98 

 

 

Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 2188 

Viešojoje bibliotekoje – 1710. 

Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė 2633 dokumentų. 

 

Skaitomumo rodiklis: 

SVB – 22,32 (2020 m. 22,98 -0,6) 

VB – 16,08 (2020 m. 18,01 -1,93) 

KF – 28,24 (2020 m. 28,32  -0,08). 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

SVB - 158 

VB - 35 

KF – 123. 

 

Vartotojams skirtos darbo vietos 
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 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 158 75 75 75 30 

VB 35 15 15 15 15 

KF 123 60 60 60 15 

 

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 331 194 186 294 532 

VB 101 62 96 192 87 

KF 230 92 90 202 445 

 

Esant poreikiui vartotojai konsultuojami kaip naudotis informaciniu fondu, elektroninėmis 

paslaugomis, kaip ieškoti informacijos prenumeruojamose duomenų bazėse, teikiamos kompiuterinio 

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

kiekvienu atėjusiu vartotoju dirba individualiai. 

Vyko kompiuterinio raštingumo mokymai,vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“: 5 kursai po 

18 val. pradedantiesiems ir 16 kursų po 6 valandas pažengusiems. Iš viso: 186 val., apmokyti 154 

gyventojai. 

 

Prieiga ir sąlygos  

Viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnaujami pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 18 val., 

šeštadieniais nuo 8 - 15 val. 

 

Darbo valandos 

Viešojoje bibliotekoje – 57 val. per savaitę. 

Kaimo filialuose – 20 val. per savaitę. 

 

Darbo dienos 

Viešojoje bibliotekoje – 302 darbo dienos per metus. 

Kaimo filialuose – 252 darbo dienos per metus. 
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 Kaimo filialai dirba ne visą darbo laiką: po 20 val. per savaitę. Kiekvieno filialo darbo laikas 

skirtingas, suderintas su administracija. 

 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 

neaptarnaujami. 

 

TBA  

Išsiųsta užsakymų –4 (2020 m. – 11) 

Gauta dokumentų – 4. 

Gauta užsakymų – nebuvo. 

Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 

Neigiamų atsakymų – nebuvo.  

Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius – 4 (2020 m. – 7). 

2021 m. išsiųsta 7 užsakymais mažiau negu 2021 m. Vartotojų, besinaudojančių TBA paslauga, 

skaičius 2021 m. sumažėjo 3. Neigiamų atsakymų ataskaitiniais metais nebuvo. 

TBA paslaugomis naudojosi dirbantys ir neakivaizdžiai studijuojantys skaitytojai. Jie užsisakė 

teisės, psichologijos, socialinių mokslų sričių literatūrą, reikalingą studijoms. Kiti skaitytojai siuntėsi 

literatūrą, reikalingą profesinėms kompetencijoms tobulinti. 

Vartotojai užsisako nedaug literatūros, nes jų poreikius tenkina neblogai sukomplektuotas 

Viešosios bibliotekos fondas, be to, skaitytojas turi padengti leidinio grąžinimo registruotu laišku 

išlaidas, todėl studijuojantiems patogiau iš didžiųjų bibliotekų dokumentus pasiskolinti tiesiogiai. 

Viešosios bibliotekos filialų vartotojams šios paslaugos neprireikė. 

 

Renginiai 

 

Veiksmingas būdas populiarinti knygą ir skaitymą yra bibliotekos renginiai. Jie formuoja 

bibliotekos įvaizdį ir tuo pačiu visuomenės požiūrį į biblioteką, suteikia galimybę skaitytojams tobulėti, 

domėtis krašto kultūra, naujienomis, literatūra, menu. Dažniausiai pasitaikančios renginių formos: 

knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, poetais, knygų leidėjais, menininkais, įvairios parodos. 

Bibliotekai tampant aktyviu bendruomenės telkimo centru, čia rengiami spektakliai, koncertai, 

vyksta įvairios akcijos, vaizdo transliacijos. 

Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriuje rengiamos meno ir spaudinių parodos. 

Spaudinių parodos skiriamos rašytojų, meno, visuomenės veikėjų jubiliejams, valstybinių ir 

kalendorinių švenčių minėjimui, rajono literatų kūrybos populiarinimui. Periodikos skaitykloje įrengta 

šiuolaikiška erdvė meno parodoms eksponuoti. 

 

 Renginiai  Lankytojų 

skaičius  Iš viso Kompleksiniai  Žodiniai  Vaizdiniai  

SVB 652 98 127 427 9379 

VB 185 43 47 95 2503 

KF 467 55 80 332 6876 

 

 

Populiariausia renginių forma 2021 m. buvo parodos. Jų surengta 331. Dokumentų parodos 

labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, kruopščiai parengtos parodos visada atkreipia 
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lankytojų dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir atskleidžia viešosios bibliotekos fondą, sudomina 

bibliotekos skaitytojus.  

Renginiai bibliotekoje – ypatinga darbo dalis, vienas iš būdų, pritraukti į biblioteką skaitytojus. 

Visa, kas patirta, pamatyta, išgirsta, sužinota, išgyventa ar įsivaizduota, palieka pėdsakus mūsų širdyse, 

sąmonėje, atmintyje. Renginiai - tai ne tik pramoga, bet ir šviečiamoji veikla, skatinanti mylėti knygą, 

prasmingai leisti laisvalaikį, skatinanti jaunų žmonių kūrybiškumą, saviraišką, senjorų užimtumą, 

bendravimą. 

Rašytojų jubiliejams buvo skirtos šios spaudinių parodos: „Balys Sruoga – maištininkas, perėjęs 

pragarą“ (rašytojo 125-osims gimimo metinėms); „Lietuva poezijos posmuose“ (Lietuvių kalbos 

dienoms); „Poezija – tolimoji šalis, į kurią sunku patekti“ (poeto, kritiko, pedagogo Marcelijaus 

Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms); „Marija Gimbutienė – moteris, atradusi laiko ženklus“ 

mokslininkės 100-osioms gimimo metinėms ir Marijos Gimbutienės metams); „Novelė yra varpų 

skambėjimas“ (rašytojo Juozo Apučio 85-mečiui); „Kiek aš nedegu, tiek negyvenu“ (poeto Vytauto 

Mačernio 100-osioms gimimo metinėms ir Vytauto Mačernio metams) ; „Lietuvių kilmės poetas 

Česlovas Milošas“ (Nobelio premijos laureato 110-osioms gimimo metinėms); „Poetui, prozininkui 

Gintarui Patackui – 70“; „Viena savičiausių lietuvių poečių Gražina Cieškaitė“ (kūrėjos 70-osioms 

gimimo metinėms);  „Per meilę ieškojusi gyvenimo prasmės“  (rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 60-

osioms gimimo metinėms);  „Mūsų pačių gyvenimai – gyvos, nuolat rašomos knygos“ (rašytojos 

Lauros Sintijos Černiauskaitės 45-mečiui) ir kt.  

    Valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms skirtos dokumentų parodos: „Laisvės dvasia, 

degusi tautos širdyse,  niekada neužges“ (Sausio 13-ajai atminti); „Lietuva poezijos posmuose“ 

(Lietuvių kalbos dienoms); „Knygomis gynę Tėvynę“ (Knygnešio dienai); „Visa, kas istorijoje buvo 

esminga, siejosi su knyga“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai); „Viską saugok, atmintie“ 

(Gedulo ir Vilties dienai, trėmimų  80-mečiui); „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris 

valstybes laisvės vardan“; „Įtraukiantis paveldas“ (Europos paveldo dienoms); „Bėgantys metai 

suteikia gyvenimiškos patirties“ (Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai) ir kt. 

    2021 metais buvo rengiamos dokumentų parodos, skirtos Širvintų krašto kūrėjams prisiminti: 

„Dėkoju likimui, kad užaugau kaime“ (prozininko Viktoro Brazausko 80-osioms gimimo metinėms); 

„Širdies skausmas pakvietė arčiau gimtinės“ (prozininko Kęstučio Arlausko 85-mečiui); „Kraštietis 

miniatiūrų autorius Liudvikas Oškinis“ (smulkiosios prozos autoriaus 80-osioms gimimo metinėms); 

„Antanas Zaremba – perliukas, kuris šviečia, spindi ir šildo“ (kraštiečio armonikininko 100-mečiui);  

„Mokytojas, istorikas Česlovas Šaduikis“ (kraštiečio 115-osioms gimimo metinėms); „Kraštiečiui 

prozininkui ir dramaturgui „Stasiui Kapniui – 125“; „Vienintelis dalykas, kuris nepasikartoja – 

gyvenimas. Jį reikia nugyventi pilnai...“ (žurnalisto, rašytojo Algimanto Čekuolio 90-mečiui); 

„Kraštiečiui skulptoriui, medžio drožėjui, poetui, pasakoriui Ipolitui Užkurniui – 95“. 

     Labai svarbi Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbo sritis – meno parodų organizavimas. 2021 

m. pradėjome  širvintiškės Eglės Radzevičiūtės tapybos darbų paroda “Penki”.  Darbų autorė – 

antrakursė pedagogikos studentė, jai ši paroda – debiutinė.  
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Eglės Radzevičiūtės darbai 

       Gaila, kad dėl karantino ribojimų nepavyko surengti parodos pristatymo. Teko darbus 

reklamuoti spaudoje bei internete. 

    Bibliotekos meno galerijoje savo darbus pristatė dar viena jauna tapytoja Deimantė 

Stankevičiūtė. Jos debiutinė paroda „Sielos portretas“ atidaryta Širvintų miesto šventės metu.  

 

 
Deimantės Stankevičiūtės dadbų paroda 

   Deimantė Vilniaus universitete studijuoja rinkodarą ir globalų verslą bei rusų kalbos 

gretutines studijas.  

               Talentų nestokojanti Deimantė parodos atidarymo metu pristatė muzikinę programą.  Kartu 

su grupe „Strago“, vadovaujama Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojo 

Arvydo Golco, jaunoji menininkė atliko savo kūrybos bei kitų autorių sukurtas melodijas. 
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                                                        Dainas atlieka Deimantė Stankevičiūtė  

 

           Igno Šeiniaus viešoji biblioteka jau daug metų bendradarbiauja su Širvintų meno mokykla. 

Šios draugystės ir partnerystė rezultatas – kasmet organizuojamos Meno mokyklos mokinių ir 

mokytojų kūrybinių darbų parodos.  

           Ne išimtis buvo ir 2021 m.  Ataskaitiniais metais bibliotekoje buvo surengta Širvintų meno 

mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo kursų mokinių  tapybos darbų paroda „Natiurmortų 

istorijos“. 

 

 

 
Paroda „Natiurmortų istorijos“ 

 

            Parodoje buvo eksponuota penkiolika spalvų sodrumu išsiskiriančių tapybos darbų. Darbus 



20 

 

parodai mokiniams padėjo paruošti Širvintų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoja Jelena 

Labanauskienė.  

    Tais pačiais metais mokytoja bibliotekos parodų erdvėje eksponavo ir savo tapybos darbus. Pirmą 

kartą skaitykloje eksponuoti Jelenos Labanauskienės paveikslai lankytojų akį traukė spalvų gausa ir 

ryškumu. 

 

             
Jelenos Labanauskienės tapybos darbai 

 

  

Didelio bibliotekos lankytojų susidomėjmo sulaukė Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies 

menininkų darbų paroda „Kraičio skrynią pravėrus – 2“. Šią parodą bibliotekoje surengė Širvintų 

rajono liaudies meno draugija. Skaitykloje buvo eksponuojami 23 autorių darbai. 

        Parodą atidarė ir susirinkusiuosius sveikino Širvintų rajono liaudies meno draugijos pirmininkė 

Aldona Ragelskienė. Ji pasidžiaugė, kad „parodoje eksponuojami darbai išskirtiniai begaliniu 

kruopštumu, liaudies tradicijų puoselėjimu bei originaliu interpretavimu. Parodoje atsispindėjo įvairios 

tautodailės rūšys, žanrai, menininkų kūrybiniai ieškojimai. Tautodailininkų parodoje puoselėjamas 

liaudies menas, skatinamas kūrėjų kūrybingumas, atkreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies 

meno vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą“. Dėkodama už kiekvieno indėlį į parodą,  

A.Ragelskienė  visiems darbų autoriams įteikė padėkos raštus.  

 

   
Paroda „Kraičio skrynią pravėrus-2“ 
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       Lyriškus muzikinius kūrinius atidarymo dalyviams dovanojo Meno mokyklos mokytoja Aušrinė 

Ulinskaitė. Renginio metu skambėjo A. Mikulskio lietuvių tautinių dainų poema „Girios idilija – 

Lietuvos giružė“, J. Švedo „Pageltę lapai“ ir kt. kūriniai. 

 

    Savo darbus bibliotekos erdvėse eksponavo puikus šeimyninis duetas  -  tautodailininkas 

Mindaugas Šileika su dukra Radvile Baltuškaite - iš Panevėžio. Parodą jie pavadino „Šeimos etiudai“. 

 

     
        Mindaugas Šileika prie savo paveikslų                                Radvilės Baltuškaitės paveikslai bibliotekoje 

 

      Išskirtinė, įsimintina buvo uteniškės tautodailininkės Jolitos Levčenkienės tapybos ir 

skulptūros darbų paroda žirgų tema. Jolita – pati žinomiausia ir viena įdomiausių Utenos 

tautodailininkių. Menininkė turi daugybę talentų: aliejiniais dažais ant drobės ir kartono tapo peizažus, 

natiurmortus, figūrines kompozicijas, animalistinius ir sakralinius paveikslus, mezga riešines, kuria 

sages, keramikinius dirbinius.  

 

            
                Jolita Levčenkienė                                                                 J.Levčenkienės tapyti žirgai  

 

 

     Bibliotekos skaitytojus pradžiugino ir sudomino Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

skirta instaliacija „Skleiskis ir žydėk, lietuviškas žodi!“. Joje pavaizduotos iš spaudos puslapių sukurtos 
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gėlės tarsi ragino mylėti, puoselėti lietuviškus žodžius kaip trapius pavasario žiedus, kad gimtosios 

kalbos medis amžinai žaliuotų.  

 
Instaliacija iš spaudos puslapių 

 

     Instaliacija – puikus pavyzdys, kaip galima sukurti originalią interjero detalę iš antrinių 

žaliavų.  

Puikus būdas bibliotekoje populiarinti knygas ir skaitymą – knygų pristatymai. 2021 m. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo surengta devyni pristatymai.  

Savo naujausią knygą „Bravo estradai!“ pristatė žurnalistė, redaktorė, autobiografinių, šeimos, 

giminės istorijos, populiariosios medicinos ir psichologijos knygų autorė, bendraautorė ir sudarytoja 

Inga Liutkevičienė. Knygos autorė Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje lankėsi antrą kartą. Širvintiškiai 

I. Liutkevičienę prisimena iš apsilankymo 2016 m., kai ji pristatė savo knygą ,,15 metų su Galina 

Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ 

 
I.Liutkevičienė pristato knygą „Bravo estradai!“  
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,,Bravo estradai!” gausu įdomių, intriguojančių istorijų ir archyvinių nuotraukų. Rašydama 

knygą autorė kalbino mūsų dienų sulaukusius estrados atlikėjus (Aleksą Lemaną, Simoną Donskovą, 

Laimą Žemaitytę, Nijolę Talat-Kelpšaitę, Birutę Petrikytę), kompozitorius (Algimantą Raudonikį, 

Teisutį Makačiną, Mikalojų Noviką).  Knygoje autorė atidavė duoklę ir jau išėjusioms estrados 

legendoms - Stasiui Povilaičiui, Benediktui Gadeikiui, Romualdui Bieliauskui. Todėl knyga ,,Bravo 

estradai!” – tai vardų, pavardžių ir ansamblių pavadinimų (tokių kaip „Nerija“, „Vilniaus aidai“, 

„Oktava“) - dėlionė. Knygos pristatymas iš tiesų buvo išskirtinis, ryškus, atspindintis tų laikų estrados 

grandų gyvenimą. 

 Jaukų, šiltą susitikimą su Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitytojais surengė rašytoja 

Renata Šerelytė. Ji pristatė savo romaną  „Pro rūdijančią naktį“.   

     Anot rašytojos, ši knyga „pagrįsta paskutiniojo Lietuvos partizano Antano Kraujelio gyvenimo 

faktais“.  R. Šerelytės knyga šių dienų skaitytojams, ypač jaunimui, turi atverti akis į dar vieną 

skausmingą žaizdą, pokario Lietuvos žemėje įsigalėjus sovietiniam barbarizmui.  Tame laikotarpyje 

buvo tiek patriotizmo,  kad galėtų būti parašytas  tautinis epas, tačiau patriotinė tematika labai retai 

rašytojų pasirenkama. 

 Kaip teigė rašytoja Renata Šerelytė, jai be galo sunku buvo sunku rašyti šią knygą. Juk reikėjo 

įsijausti į knygos veikėjų būsenas, išgyvenimus, likimus. Ji lankėsi Antano Kraujelio slapstymosi ir 

žūties vietoje, perskaitė be galo daug archyvinių dokumentų, kurie buvo saugomi KGB archyvuose.  

 
Renatos Šerelytės knygos „Pro rūdijančią naktį“ pristatymas 

 

     2020 m. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka užmezgė gražius partnerystės santykius su VšĮ 

„Pamėginčius“. Mūsų biblioteka – daugelio šios viešosios įstaigos projektų partnerė ir dalyvė. 

Ataskaitiniais metais „Pamėginčiaus“ direktorė Rasa Bačiulienė surengė savo knygos „Vilko ašara“ 

pristatymą.   

     R. Bačiulienės knygoje „Vilko ašara“, iliustruotoje jaunos menininkės Emilijos Čypaitės 

(išleistoje VšĮ „Pamėginčius“, 2021), pateikiamos lietuvių patarlės, priežodžiai, palyginimai ir 

posakiai, kurių pagrindinis veikėjas yra vilkas. Vilkas – apsukrus gyvūnas, tad ir patarlėmis dažnai 

perteikiamos tokios savybės, kaip gudrumas, suktumas, apgaulė, veidmainystė. Vilko įvaizdis 

pasirenkamas kalbant apie nepasotinamą alkį, ėdrumą, godumą, taip pat įsisenėjusius blogus įpročius – 

piktumą ir tinginystę. Tačiau šis gyvūnas pasitelkiamas ir apibūdinant patyrusį, protingą žmogų. 

    Knygoje kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, papildyta variantais, pateikti tiesioginiai ar 

netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Knygos pabaigoje yra temų rodyklė ir lietuvių bei anglų patarlių 

rodyklės. Ši knyga puikiai tinka tiek lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir 
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geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių 

kalba. Ji tinka ir mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių, įdomių šiuolaikiniam 

moksleiviui, ir vertėjams, ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ar sąmojingo posakio ir atitikmens. 

 
R.Bačiulienės knygos „Vilko ašara“ pristatymas 

     Knygos pristatymo metu jaunieji skaitytojai dalyvavo edukacinėse dirbtuvėse, kuriose 

susipažino su lietuvių patarlėmis ir priežodžiais apie vilką. 

Linksmu, sąmojingu bibliotekos renginiu tapo rašytojo Herkaus Kunčiaus knygos „Kolūkio 

metraščiai“ pristatymas.  Herkus Kunčius – žymus lietuvių prozininkas, dramaturgas, eseistas. Baigęs 

Vilniaus dailės akademiją autorius dirbo įvairiuose meno ir kultūros žurnaluose. 1996-ais metais 

pasirodė pirmasis jo romanas „Ir dugnas visada priglaus“. Rašytojas išleido apie dvidešimt knygų, taip 

pat parašė daugybę dramos kūrinių. Herkus Kunčius įvertintas įvairiomis premijomis, tarp jų - Lietuvos 

respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius, Ordino Už nuopelnus Lietuvai 

Riterio kryžius ir kiti. Romanas  „Geležinė Stalino pirštinė“ tapo vienu iš 2020-ųjų Metų knygos 

rinkimų finalistų. 

 
 

 H. Kunčiaus knygos „Kolūkio metraščiai“ pristat 



  Širvintose prozininkas Herkus Kunčius lankėsi ne pirmą kartą. Šįkart jis vėl įrodė, kad yra 

vienas ryškiausių rašytojų ir nepaliko abejingų. Jo knyga „Kolūkio metraščiai“ – romanas apie kolūkių 

kūrimą, gyvenimą ir griuvimą - tikra laiko mašina į LTSR laikotarpį. Kaip jau sufleruoja pavadinimas, 

tai yra metraščiai, kurie fiksuoja daugybę pažįstamų ar tėvų prisiminimuose šmėžavusių detalių. 

Rašytojas Herkus Kunčius talentingai ir taikliai vaizduoja visas to meto aktualijas.  Knygoje „Kolūkio 

Metraščiai“ dokumentuojami šviežiai susiformavę sovietiniai papročiai, aprašoma kolūkiečių buitis, 

darbai ir susirinkimai, minimi žinomi valdžios veikėjai. 

    Susirinkusiems autorius skaitė įdomias, šmaikščias knygos ištraukas. Žiūrovų veiduose vis 

pasirodydavo šypsena, pasigirsdavo juokas.    Ištraukų intarpus papildė operos solistės Sigutės 

Trimakaitės atliekamos dainos. 

     Didelio  susidomėjimo susilaukė Alfredo ir Mangirdo Bumblauskų naujausios istorinės knygos 

„Lietuvos istorija: pagyvenusių žmonių knyga. III dalis“ pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos 

autorius Lietuvos istorikas, profesorius Alfredas Bumblauskas, literatūrologas, literatūros kritikas 

Saulius Žukas ir UAB „Baltų lankų“ vadovėliai“ direktorius Sigitas Besagirskas.  

   Trečioji A. ir M. Bumblauskų „Lietuvos istorijos“ dalis, kaip ir kitos dvi, skiriama jauniesiems 

skaitytojams, tačiau yra įdomi ir suaugusiesiems, girdėjusiems apie „smetoninę Lietuvą“. Knygoje 

aptariami ne tik įtempti nepriklausomos valstybės kūrimo  ar praradimo etapai, bet ir tokios visus 

dominančios temos kaip krepšinis  ar tarpukario gardėsiai. 

 
                       A.ir M. Bumblauskų knygos „Lietuvos istorija: pagyvenusių žmonių knyga. III dalis“ pristatymas 

 

     „Šia knyga siekiame prisidėti prie visapusiško jauno žmogaus asmenybės formavimosi, nes 

šiandienos visuomenėje domėjimasis savo aplinkos, savo krašto istorija yra tapęs neatsiejama šio 

proceso dalimi. Pasitelkus šią knygą galima paįvairinti mokymo procesą, praturtinti pamokų medžiagą 

ne tik intriguojančiais siužetais ar įdomiais faktais, bet ir užuominomis, skatinančiomis savarankiškai 

tyrinėti, vertinti istorijos faktus,“ – pristatymo metu sakė profesorius A.Bumblauskas. 

     Autoriai, žaismingai provokuodami ar pateikdami, anot recenzentų, „nenunaudotus šaltinius“, 

skatina jaunąjį – ir ne tik – skaitytoją per gyvąją istoriją pažinti Vasario 16-osios Lietuvą. Vakaro metu 

buvo aptarti du nepriklausomybės dešimtmečius, per kuriuos susiformavo modernioji lietuvių tauta. 

Nuo sudėtingomis sąlygomis sukurtos valstybės per pažangą ir augimą iki dramatiško Lietuvos 

valstybės praradimo.  

     Knygos pristatymo metu buvo rodomos istorinės nuotraukos, kurios atspindėjo knygos turinį. 

     Susirinkusieji uždavė autoriui įdomių klausimų. Alfredas Bumblauskas išsamiai į juos atsakė. 

Atsakydamas rėmėsi savo pristatoma knyga. Klausimai buvo įdomūs, intriguojantys. Todėl prasidėjo 

diskusija tarp žiūrovų ir knygos autoriaus. Lietuvos istorikas, profesorius Alfredas Bumblauskas 

nestokojo ir humoro jausmo, kuris privertė nusišypsoti.  



 

 

 

     Lietuvos kariuomenės dieną biblioteka paminėjo surengdama Vytauto Zabielsko knygos 

„Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos“ pristatymą.  

 
                                         Vytautas Zabielskas pristato knygą apie Lietuvos kariuomenės karininkus 

 

     Vytautas Zabielskas yra lietuvių karybos istorikas, visuomenės veikėjas. Pagal profesiją - 

inžinierius mechanikas. 1991 m. suorganizavo ir vadovavo Vilniaus grupei statant Baltijos šalių 

kariuomenių karininkų memorialą Norilske. Su bendražygiais 1998 m. įkūrė Lietuvos kariuomenės 

karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungą; iki 2003 m. jos pirmininko 

pavaduotojas, nuo 2004 m. - pirmininkas. V. Zabielskas yra vienas iš šios sąjungos išleisto 

enciklopedinio 10 tomų leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ iniciatorių ir autorių, 

leidybos organizatorius. 

     Knygoje „Lietuvos kariuomenės karininkai – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukos“ pateikti 

duomenys apie 851 karininką, okupantų nužudytą, sušaudytą, žuvusį kalėjimuose, lageriuose, kovose 

su okupantais: trumpi karininkų biografiniai duomenys – gimimo data, vieta; tikrosios tarnybos 

karininkams – paskutinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje pareigos, karininko laipsnis; atsargos 

karininkams – tarnybos vieta ir pareigos arba gyvenamoji vieta ir atsargos karininko laipsnis; 

pasipriešinimo kovų dalyviams – užimamos pareigos arba suteiktas karininko laipsnis. Aprašymai 

iliustruoti karininkų nuotraukos. 

     Knygos pristatymas vyko rodant filmuotą medžiagą, kurioje pateiktos knygoje minimų 

karininkų nuotraukos su trumpais aprašymais. 

Tikra atgaiva širvintiškių sieloms buvo Juozo Gaižausko piligriminio romano „Tigras, 

glostantis pėdas“ pristatymas. Ši piligriminė knyga – antrasis J. Gaižausko kūrinys, kurio veiksmas 

vyksta Kelyje. Drauge su autoriumi piligriminį romaną pristatė aktorė Emilija Latėnaitė. Dainos, gitara 

ir fleita, juoką keliančios ir ašarą braukti priverčiančios istorijos, - tokį literatūrinį-muzikinį vakarą 

bibliotekos  lankytojams dovanojo žinomi žmonės.  



 

 

 
Juozas Gaižauskas ir Emilija Latėnaitė knygos pristatyme 

    Juozas Gaižauskas – žinomas Lietuvos teatro ir kino aktorius, režisierius, dainų atlikėjas, 

knygų autorius,  įvairių TV projektų dalyvis, TV laidų vedėjas. Kuria dainas, rašo, dirba „Domino“ 

teatre, piligrimas. Emilija Latėnaitė – aktorė, garsiosios aktorių Latėnų dinastijos atstovė, kuri 

vaikystėje vasaras leido Širvintose pas močiutę. Todėl Širvintos jai yra labai artimos. 

     „Šioje knygoje nėra daug atsakymų, bet yra daug klausimų. Atsakymus reikės surasti 

patiems“, – pristatymo metu sakė romano autorius J. Gaižauskas. Aktorių Juozo Gaižausko (gitara, 

vokalas) ir Emilijos Latėnaitės (fleita, vokalas) duetas dovanojo lyriškus muzikinius kūrinius. Jie atliko 

šias dainas: „Tiek“, „Istorija“, „Paukštis danguje“, „Obelis“, „Gandrai“, „Tarp mūsų tik vasara“, 

„Gimtadienis“, „Gero tau kelio“, „Lopšinė“ ir „Tad džiaukimės mumis dorais“. 

 Pirmąją savo knygą pristatė ir kraštietis, šiuo metu Vilniuje gyvenantis širvintiškis  Saulius 

Vasiliauskas. Jo trumpų pasakojimų knyga „Dabar aš ramiai papietausiu“ 2020 m. Lietuvos rašytojų 

sąjungos pirmosios knygos konkurse laimėjo pirmąją vietą. 

     Saulius Vasiliauskas – jaunas rašytojas, literatūrologas, mokslų daktaras, 2021 m. rudenį  

apgynęs disertaciją „Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių 

vaidmuo“(vadovas dr. Rimantas Kmita). 

     „Dabar aš ramiai papietausiu“ – taip pavadinta pirmoji prozininko knyga, į kurią sudėti 

trumpieji autobiografiškumo atspalvį turintys pasakojimai. Kai kurios iš pirmo žvilgsnio paprastos, 

gyvenimiškos istorijos primena, kad gyvenimą reikia iš tikrųjų patirti, o ne prabėgti manant, kad jau 

patyrei. 

 
Saulius Vasiliauskas pristato savo knygą 

 

     „Knyga sudaryta daugiausia iš trumpų tekstų, rašytų skirtingu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. 

Aišku, galima būtų sukurpti visokių gražių metaforų ir išvedžiojimų, bet knyga vis tiek yra apie mane 



 

 

ir kitą, santykį su išoriniu pasauliu ir kalba, nerimą ir laukimą, įvairias kasdienybės įtampas ir 

bandymus iš jų išsprūsti, patirti estezę“, – apie savo pirmąją knygą sako Saulius Vasiliauskas. 

    Renginio dalyviams rašytojas papasakojo apie tai, kaip gimė jo pirmoji knyga, skaitė knygos 

ištraukas. Renginiui baigiantis knygos autorius atsakė į užduodamus klausimus. 

     Bibliotekai vykdant projektą „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje“, Saulius 

Vasiliauskas savo knygą pristatė ir Švenčionių bei Elektrėnų viešųjų bibliotekų skaitytojams. 

     Vykdant tą patį projektą, Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje buvo surengtas susitikimas su 

Širvintų krašto literatėmis Egle Guobyte ir Veronika Masiukiene.  

     Poetė Eglė Guobytė 2013-aisiais metais išleido elektroninę knygą „Snygis drugio vyzdy“.  

2016-aisiais metais   skaitytojus pasiekė jau  tradicinė, popierinė  eilėraščių knyga  „Pienių stiklas“.    

Eglė kuria apie gamtą, medžius, gyvenimą, meilę, jausmus. „Esu tik tiek, kiek leidžiu sielai būti… 

Kūryba gimsta netikėtai – atėjus įkvėpimui. 

      Veronika Masiukienė yra knygų „Gal dar pabūti medžiu“, „Aš pakeleivis“ ir „Rubikonių kaimo 

pasakos“ autorė. Veronika rašo apie tėviškę, gražų Kiauklių kraštą, gamtą, mielus žmones ir apie 

viską, kas iš širdies išplaukia.  

 

 
Eglė Guobytė ir Veronika Masiukienė susitikime su bibliotekos skaitytojais 

 

    Kraštiečių skaitomi eilėraščiai visus užliejo šviesa, šiluma, jaukumu. Negalėjai nepastebėti 

nuoširdaus Eglės Guobytės ir Veronikos Masiukienės jaudulio skaitant savo pačių kūrybą. Abiejų 

kūrėjų širdys buvo pilnos jausmų. Skaitomos jų eilės, kaip lietaus lašai, krito kiekvienam į širdį, buvo 

galima jausti gaivą, lengvumą.  

   Susitikimo dalyviams  Eglė Guobytė pristatė ir savo grafikos darbų parodą.   



 

 

 
E.Guobytė pristato grafikos darbus 

 

     Nuo 2004 m. kasmet į Širvintas užsuka Poezijos pavasario paukštė. Vienas didžiausių šalies 

kultūros renginių „Poezijos pavasaris“ antrą kartą dėl koronaviruso pandemijos nukeltas į vasarą. 

Pasiklausyti poezijos ir muzikos improvizacijų liepos 10-ąją gražus būrelis žiūrovų susirinko  Anciūnų 

bibliotekos kieme bei Širvintų kultūros centro ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos kiemelyje.  

   
„Poezijos pavasario“ skaitymai  Anciūnuose 

 

     Poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo poetė Nijolė Daujotytė-Kuolienė, poetas, dramaturgas, 

lietuvių poezijos vertėjas į rusų kalbą Georgijus Jefremovas, poetas, literatūrologas, kritikas Vainius 

Bakas, teatro ir kino aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka. Žiūrovai klausėsi poetų skaitomų 

eilių, kuriose daugybę kartų paminėti kaimo, vaikystės, pienių, upių, šieno, uogų įvaizdžiai vertė nors 

mintimis sugrįžti į savo vaikystės kaimą.                         



 

 

 
„Poezijos pavasaris“ Širvintose 

 

     Džiugiai nuteikė aktoriai iš Vilniaus Teatro P - Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka. Jie 

parengė poezijos skaitymų programą, skaitė kūrėjų R. Kmitos, D. Čepauskaitės, S. Gedos, S. 

Parulskio, D. Kajoko, P. Širvio eilėraščių posmus, atliko savo sukurtas dainas ir improvizacijas.  

     Šiek tiek daugiau nei valandą vykusi žodžio ir muzikos šventė abejingų nepaliko. Pasibaigus 

renginiui, žiūrovai skirstytis neskubėjo, dalijosi įspūdžiais, bendravo su svečiais, skanavo uogų ir 

sūrio, dėkojo poetams, aktoriams ir bibliotekos darbuotojoms už prasmingą darbą. 

 

     Ataskaitiniais metais Igno Šeiniaus viešoji biblioteka savo lankytojus pakvietė ir į keletą 

literatūrinių-muzikinių kompozicijų.  

    Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo (Valstybės) dienai paminėti biblioteka paskyrė 

poetinę-muzikinę kompoziciją „Mindaugas“. Kompozicija sukurta pagal Justino Marcinkevičiaus 

poetinę dramą „Mindaugas“. Renginyje skambėjo šiandieną atspindintis Mindaugo monologas, 

autentiški įrašai iš Sąjūdžio jubiliejaus metinių, kur tautiškumą žadino Justinas Marcinkevičius, ir 

muzikinės improvizacijos. 

    

 
Poetinė-muzikinė kompozicija „Mindaugas“ 

     Puikią valstybės kūrimo istorijos akimirkų kompoziciją atliko aktoriai Vaiva Mainelytė, 

Ramutis Rimeikis, Algimantas Butvilas. 



 

 

     Širvintoms minint 546-ąsias miesto įkūrimo metines biblioteka prie šventinių renginių 

maratono prisijungė Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos vidiniame kiemelyje surengdama poezijos 

ir muzikos valandą „Žodėliai nuog kvajynėlių“. Renginio metu lietuvių liaudies dainas atliko 

dainininkė Veronika Povilionienė, eilėraščius dzūkų tarme skaitė Juozas Žitkauskas, muzikines 

improvizacijas akordeonu atliko akordeonininkas Svajūnas Ilčiukas.  

 
Poezijos ir muzikos valanda „Žodėliai nuog kvajynėlių“ 

     Puikus vakaras nepaliko abejingų ir suteikė daug gerų emocijų gausiam žiūrovų būriui. 

Renginyje vyravusia lyriška, romantiška nuotaika išsiskyrė poezijos ir muzikos valanda 

„Purpurinis vakaras varva…“. Jo metu skambėjo vertėjos, poetės Dalios Saukaitytės eilės iš eilėraščių 

rinktinės ,,Purpurinis vakaras“ ir dainos, parašytos pagal šios poetės tekstus. 

 

 
„Purpurinis vakaras varva...“ 

    Dalia Saukaitytė  – poetė, vertėja. Dirbo S. Nėries ir Lietuvių literatūros muziejuose Kaune, 

„Baltų lankų“ ir Lietuvių kalbos instituto leidyklose Vilniuje. Vilniaus universitete dėstė filosofiją. Jos 

eilėraščių rinkiniuose „Rugpjūčio žemuogės“, „Spalio laukas“, „Purpurinis vakaras“ vyrauja 

harmoninga moteriška pasaulėjauta ir daininga forma, eilėraštis kuriamas kaip nuotaikos ekspromtas.  

Poezijos rinktinę „Purpurinis vakaras“, kurią 2018 m. išleido asociacija „Slinktys”, sudaro pačios 

poetės kruopščiai atrinkti eilėraščiai. Dauguma jos eilėraščių, jau seniai virtusių dainomis ir dainuotų, 



 

 

dainuojamų V. Kernagio, K. Smorigino, G. Paškevičiaus, atgijo ir priminė svarbias žmogiškas vertybes, 

jausmus ir išgyvenimus. 

    Į poezijos ir muzikos šalį palydėjo aktorius, filmų garsintojas, dainų autorius ir atlikėjas Giedrius 

Arbačiauskas ir aktorius Eimantas Bareikis. 

Puikus, pripildytas eilių ir muzikos, „lyg aplietas aviečių sultimis“ vakaras, neprailgo ir suteikė 

daug malonių emocijų gausiai susirinkusiems žiūrovams. Vieniems tai buvo tarsi nostalgiškas sugrįžimas į 

praeitį, kitiems – gal malonus atradimas ir susipažinimas su poetės eilėmis ir dainomis. 

Iš naujo permąstyti žinias apie Vaižganto asmenybę žiūrovus privertė literatūrinė – muzikinė 

kompozicija „Vaižgantas – Taikusis provokatorius“. Joje J. Tumo – Vaižganto tekstų ištraukas skaitė 

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro aktorius Daumantas Ciunis, muzikinius intarpus atliko birbynininkas, 

 tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, orkestrų dirigentas Egidijus Ališauskas, apie literatūros 

klasiko publicistikos sąsajas su šiandiena kalbėjo Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto 

dėstytoja, literatūrologė Ilona Čižauskaitė. 

 

 
„Vaižgantas – Taikusis provokatorius“ 

 

     Vakaro programa buvo persmelkta ironijos, kandaus požiūrio į gyvenimą, priartino anuometinę 

Lietuvą prie nūdienos, provokavo žiūrovus  išlikti pastabius bei nepasiduodančius. 

Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lyriniai vakaro prašviesėjimai“ buvo skirta Vinco 

Mykolaičio-Putino kūrybai. 

 
Literatūrinė-muzikinė kompozicija  „Lyriniai vakaro prašviesėjimai“ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Renginyje dalyvavo: aktorius Giedrius Arbačiauskas, Agnė Arbačiauskienė (violončelė), Elona 

Šiugždinytė (fortepijonas). 

     Aktorius Giedrius Arbačiauskas skaitė šiuos Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščius: 

„Varpininkas“, „Sutemos“, „Margi sakalai“, „Lietuva“, „Kūryba“, „Birželis“, „Spalis“, „Dvi saulės“, 

„Saulė“ bei kitus gerai žinomus ir laiko patikrintus kūrinius.  

       „Šias eiles užrašė jautri žmogaus siela. Ir „atkoduoti“ jas gali tik jautri kito žmogaus siela“, -  

renginio metu sakė aktorius Giedrius Arbačiauskas. 

     Intarpuose skambėjo: S. Rachmaninof, P. Čaikovskij, J. S. Bach, H. C. Bach, G. Faure, K. 

Davydov kūriniai, kuriuos atliko Agnė Arbačiauskienė (violančelė) ir Elona Šiugždinytė 

(fortepijonas). 

  Rugsėjo mėnesį minimos Europos paveldo dienos. Savo renginiais biblioteka taip pat 

prisidėjo prie šių dienų minėjimo.  

     Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos 2021“ renginiai 2021 m. kvietė 

intriguojančia tema „Įtraukiantis paveldas“. Igno Šeiniaus viešoji biblioteka parengė renginių ciklą 

„Įtraukiantis paveldas Kernavė“. 

     Jauniausi Europos paveldo dienų renginių dalyviai buvo Širvintų pradinės mokyklos 1d klasės 

mokiniai (mokytoja Lena Ivanauskienė) ir Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinės 

„Spindulėlių“ grupės vaikai (auklėtoja Audronė Žiupkienė). Susitikimas su pirmokais vyko Širvintų 

pradinėje mokykloje, o priešmokyklinukai svečiavosi Viešojoje bibliotekoje. 

 
Europos paveldo dienų renginys Širvintų pradinėje mokykloje 

 

     Pirmokai ir priešmokyklinukai dalyvavo renginyje „Įtraukiantis paveldas Kernavė“, kurio metu 

žiūrėjo filmą „Kernavė – nemieganti žemė. Legendos, sakmės ir mitinės būtybės“. Filme pasakojama apie 

Kernavės atsiradimą, apie nepaprastus įvykius, vykusius tose apylinkėse neatmenamais laikais. Vaikai 

klausėsi sekamos legendos „Akmeninis milžinas“ iš E.Jankūno knygos „Laumgunda“ (skaitė Aistė 

Palinauskienė), kalbėjosi apie mitines būtybes (pasakojo Ugnė Trumpickaitė). Renginio metu vyko 

edukacinis užsiėmimas, kurio metu vaikai susikūrė po mitinę būtybę – Kauką.  



 

 

 
Priešmokyklinukai kuria kaukučius 

     

     Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko viktorina  „Ką žinai apie Kernavę“, kurioje 

dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai (mokytoja Nijolė Miliauskaitė).  

 
Viktorina “Ką žinai apie Kernavę? 

     Ketvirtokai buvo supažindinti su Pasaulio paveldo objektais Lietuvoje (pasakojo Lolita 

Pliukštienė).  Renginio dalyviams apie lietuviškąsias Rasas Kernavėje pasakojo Kultūros centro 

etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. Žiūrint filmukus apie Rasų šventimą, ji pasakojo apie 

nusistovėjusią tradicijas: ant piliakalnių keliamas stebules su deglais ir vainikais, aukurą, laužą, vartus, 

pro kuriuos būtinai reikia įeiti, vaistinių augalų rinkimą ir vainikų pynimą, šokius, ugnies degimo 

svarbą ir prausimąsi rasa. 

     Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai buvo pakviesti į dokumentinio filmo 

„Rasos šventė Kernavėje“ peržiūrą. Šiame filme atskleistas Rasos šventės sakralumas, papročiai, 

apeigos, folkloras ir pasilinksminimo elementai. Renginį moderavo ir apie šventės tradicijas pasakojo  

Kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. 
 



 

 

 
Filmo „Rasos šventė Kernavėje Peržiūra” 

 

    Visų susitikimų tikslas – geriau pažinti greta esantį kultūros paveldą – Kernavę, suvokti 

paveldo vertę, žadinti susidomėjimą juo, įsitraukti į jo išsaugojimą, tausoti ir išradingai jį naudoti. 

2021 m. Igno Šeiniaus bibliotekoje vyko nemažai veiklų, susijusių su projektu “Prisijungusi 

Lietuva”. Šio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis 

informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. 

       Projektas „Prisijungusi Lietuva“ realizuojamas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią 

gyventojų tikslinę grupę – apie 100 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių 

skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. 

        Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio raštingumo 

mokymus.  

 

Projektiniai renginiai 

 

 

Projektas „Kūrybos ir saviraškos keliu“  

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2840 Eur. 

 

Projekto tikslas buvo supažindinti jaunimą su novatoriška kultūros ir meno forma – 

performansu, skatinant dalyvauti aktyviuose, suteikiančiuose galimybę mąstyti ir veikti renginiuose. 

 

   Dalyviai kūrybiškoje, vaizduotę skatinančioje veikloje, galėjo išbandyti save poezijos, 

muzikos, teatro, filmavimo, istorijos srityse. Tai buvo dinamiški renginiai, gana netradiciniai. Ypač 

poezijos performansas sulaukė įvairių vertinimų dalyvavusių ir net nemačiusių jo tarpe. Tai buvo 

veiklos, siekiančios tęstinumo. Auditorija tokio amžiaus yra labai reikli ir pasiūlyti sudominančias 

veiklas buvo nelengva.  

VšĮ„Vikingų kaimas“ su Gelvonų gimnazijos aštuntokais vyko renginys „Karaliaus Mindaugo 

laikų Lietuva”. Patyriminis muziejus po atviru dangumi –  pati geriausia vieta patirti daug įvairiausių 

įspūdžių. Renginio dalyviai galėjo ne tik klausyti įdomaus pasakojimo, bet ir liesti, pajusti, kovoti. Kam 

ietys, kirviai, kalavijai, skydai, kokia paskirtis? Kaip buvo apsiginklavęs kryžiuotis, kodėl mums reikėjo 

būti vieningiems, kodėl laimėdavo lietuviai. 

Rugsėjo 20 d. perkusininkai Martynas Sučyla ir Vytautas Leistrumas pradėjo renginį grodami 

djembe būgnais nuolat didindami tempą. Po to Martynas grojo solo frazes ir įtraukė visus, ragindamas 



 

 

atkartoti ritmą. Buvo tikrinamas ritmo pojūtis. Pradėjus visiems groti būgnais, ritmas tampa vis 

sudėtingesnis, grojama buvo tol, kol visi išmoko pagroti visą kūrinėlį. Aštuntokas Danielius buvo 

pakviestas patirti iššūkį: atkartoti bosinio būgno lazdomis Martyno sugrotas frazes, kurios tapdavo vis 

sudėtingesnės. Renginyje dalyvavo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 8a klasės mokiniai.  

Rugsėjo 27 dieną Širvintų Kultūros centro didžiojoje salėje įvyko neįprastas, provokuojantis 

renginys. Formas laužantis „nOrmalus teatras“ (režisierė Monika Klimaitė) atliko unikalų scenos 

reginį, jungiantį performanso meną, elektroninę muziką ir klasikinę poeziją -  poezijos performansą 

„Nerkis iš kailio“. Renginyje dalyvavo Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 3-4 klasių 

moksleiviai.  

Rugsėjo 28 d.  vyko teatralizuotas rašytojo Beno Bėranto knygos „Ponas Bėrantas“ 

pristatymas. Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3b klasės mokiniai su mokytoja Lena 

Vaitkūniene. Trečiokus pasitiko pats knygos herojus Ponas Kampas – berniuko Jovaro kambaryje 

esanti kertelė, kuri netikėtai atgyja ir papasakoja Jovarui labai įdomią istoriją. Atgijęs knygos herojus 

darė mankštą, šoko, tvarkėsi. Ponas Kampas pakvietė vaikus per minutę nupiešti savo įsivaizduojamą 

Kampą. Čiupę į rankas spalvotus popierius ir pieštukus vaikai kibo į darbą. Ponas Kampas ne tik 

smagiai leido laiką su trečiokais, bet ir uždavė jiems galybę įdomių, šmaikščių klausimų. 

Teatralizuotam knygos pristatymui įsibėgėjus įvyko staigi transformacija ir Ponas Kampas tapo 

rašytoju Benu, kuris pasakojo mokiniams apie parašytas knygas. 

 Spalio 1 d.  performansas  „Pagauk mintį“ vyko Musninkų A. Petrulio gimnazijoje. Renginį 

vedė Vilniaus kamerinio teatro aktorius, humoristas, profesionalus renginių vedėjas Zigmantas 

Baranauskas. Gausiai susirinkusiems vyresnių klasių moksleiviams aktorius  pasakojo apie savo gana 

vingiuotą kelią iki aktoriaus profesijos. Labai skatino jaunimą  nesustoti, siekti tikslų, nebijoti 

nusivylimų, būti savimi. Vėliau sekė trumpas apšilimas – trenažas. Dalyviai gavo užduotis atlikti 

trumpus pratimus, susijusius su vaidyba, improvizacija.  Septynios komandos gavo užduotį sukurtį 

treilerių reklamą.  Gimnazistai pasitelkę vaizduotę ir humorą, puikiai atskleidė jiems tekusių temų 

esmę.  

Lapkričio 15 d. Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje  mokiniai su mokytojais Regina 

Krikštaponiene ir Arūnu Rimkumi dalyvavo dokumentikos kūrime. Operatorė Kristina Sereikaitė 

pasakojo kaip gimsta kadrai. Tai pademonstravo pasitelkusi  gyvą modelį.  Pasirenkant kompoziciją, 

būtina vadovautis trijų ketvirčių taisykle. Svarbu žinoti, kokiame plane bus fotografuojamas objektas ir 

kaip parinkti tinkamą kampą. Visi šie komponentai sukuria kadro nuotaiką ir netgi charakterį.  

Režisierė Emilija Petkūnaitė aptarė režisieriaus darbo ypatumus: filmo ar spektaklio istorija, herojai, 

viskas priklauso nuo režisieriaus sumanymų.  Ji pasiūlė sužaisti personažų žaidimą. Buvo sugalvoti 

veikėjai, vieta ir veiksmas. Kūrybinės provokacijos metu  dalyviai gavo užduotis nupiešti fragmentą, 

situaciją.  Autoriai pasakojo apie savo piešinius, dažnai Emilija paprašydavo papildyti darbus kai 

kuriomis detalėmis. Visa tai buvo filmuojama. Iš nufilmuotos medžiagos  sukurtas animuotas 

filmukas.  

Netradicinėmis renginių formomis buvo skatinamas jaunų žmonių bendravimas, 

bendradarbiavimas. Buvo organizuoti  7 renginiai. Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje, 

atsižvelgiant į auditorijos poreikius, vyko du užsiėmimai. Džiugu, kad istorijos, ypač muzikos, 

dokumentikos, literatūros renginiai buvo labai įtraukiantys. Šios veiklos formos suteikė naujos 

patirties, buvo ugdomas kūrybiškumas, renginius vedė savo srities profesionalai. Pakviesti visi 

projekte numatyti autoriai. Renginiai organizuoti Širvintų rajono gimnazijų, „Atžalyno“ progimnazijos 

ir Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos mokiniams. Įgyta patirtis, suteikia naujų idėjų ir planų 

ateičiai. 

 

Projektas „Kūrybinės pajautos  patyriminės dirbtuvės su knygų kūrėjais“  

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 3560 Eur. 

 

Projekto tikslas: skatinti skaitymą, ugdant saviraiškos gebėjimus įtraukiančiomis užduotimis, 

kurioms vadovaus patyrę profesionalūs kultūros ir meno veikėjai. 



 

 

 

Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis: Širvintų pradine mokykla, Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Širvintų „Atžalyno” 

progimnazija, Gelvonų gimnazija, „Tėkmės“ mokykla. 

Šio projekto metu vyko: 

Igno  Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko nuotaikingas susitikimas su vaikų rašytoju bei knygų 

„Ulfas ir stebuklinga barzda“, „Ulfas ir povandeninis miestas“, „Slaptoji Kornelijaus van Drebelio 

misija“, „Ugnikalniukas ieško draugų“ autoriumi Virgiu Šidlausku ir dailininke, knygų iliustratore 

Tania Rex.  

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje birželio 10 d. vyko susitikimas su   rašytoja 

Renata Šerelyte ir  knygos „Pro rūdijančią naktį“ pristatymas. 

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su dailininke, 

iliustratore, „Knygų šalies“ įkūrėja Sigute Chlebinskaite. Smagiose dirbtuvėse sukūrė judančių 

paveikslėlių knygą. 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje viešėjo Sigutė Ach –  

dailininkė, knygų iliustratorė, rašytoja. Sigutė Ach Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekoje lankėsi jau kelis 

kartus. Šį kartą  ji vedė kūrybinę-edukacinę popietę Širvintų pradinės mokyklos 3c klasės mokiniams. 

Gelvonų gimnazijoje vyko susitikimas su vaikų rašytoja Kotryna Zyle ir įdomus, mistinis 

naujausios jos knygos „Siela sumuštinių dėžutėje. Nelabai baisios istorijos“ pristatymas. 

Gelvonų gimnazijoje vyko susitikimas su vaikų knygų iliustratore Inga Dagile. Renginyje 

dalyvavo 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai su mokytojomis. 

Širvintose viešėjo rašytoja, vertėja Liudmila Petkevičiūtė. Gerai visų žinomo rašytojo Vytauto 

Petkevičiaus duktė, kurio žinomiausius kūrinius „Kodėlčius“ ir „Sieksnis, Sprindžio vaikas“ daugelis 

skaitė vaikystėje. Liudmila Petkevičiūtė taip pat rašo ir leidžia vaikiškas knygas savo leidykloje 

,,Lieparas“. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje rašytoja nuoširdžiai bendravo su Širvintų pradinės 

mokyklos 3d klasės mokiniais ir mokytoja Zita Vilkeliene. 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje su rašytoja susitiko 5 klasių mokiniais, kuriuos lietuvių 

kalbos moko mokytojas Romas Zibalas. Rašytoja pasakojo apie mūsų tautos kalbos svarbą, minė 

mįsles, kalbėjo apie patarles. Rašytoja pasakojo kodėl pati ėmė kurti knygas. O kurti pradėjo tam, kad 

žmonės nepamirštų gražiosios, skambiosios nuostabiosios lietuvių kalbos. 

Susitikimas su Benu Bėrantu Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje, kuris pristatė parašytas 

knygas. 

Literatūrinio žurnalo vaikams „Laimiukas“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės-edukacija kartu 

su žurnalo redaktoriumi ir rašytoju Virgiu Šidlausku bei rašytoju ir literatūros agentu Benu Bėrantu 

Širvintų „Tėkmės“ mokykloje. 

Kultūriniai-edukaciniai  projektai labai laukiami vaikų. Šis projektas - tai galimybė 

interaktyviai ir įdomiai pateikti vaikui knygą, įgalinti patirti ir prisiliesti prie tų žmonių - rašytojų, 

dailininkų, kurie kuria knygas.. Jie aktyviai lankosi renginiuose, nes jaučia kultūrinę atskirtį, dėl 

menkų pajamų negali pasiekti renginių Vilniuje, todėl šis projektas yra pavykęs ir reikalaujantis 

tęstinumo. Ekstremali situacija dėl pandemijos  labai koregavo projekto veiklas, kartas buvo 

atšaukiami renginiai, todėl vykdymas buvo komplikuotas, Tačiau jaučiama moralinė paskata, matant, 

kokie reikalingi aukštos kokybės renginiai. 

 

 

Projektas „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje “ 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2575 Eur. 

Projekto partneris: „Vilnijos krašto bibliotekų asociacija“. 

 

Projekto tikslas: pristatyti Vilnijos krašto kultūros potencialą regioniniu ir tarptautiniu lygiu, 

užmegzti tarpkultūrinį dialogą, kurti stabilų pagrindą kultūros mainams, skatinti menininkų, literatų, 



 

 

bibliotekininkų kompetencijų vystymą ir naujų meninės raiškos priemonių paiešką remiantis regionine 

ir tarptautine kolegų patirtimi. 

Širvintų krašto literatai ir kūrėjai nėra žinomi kitose regiono vietovėse, todėl jų kūrybos sklaida 

labai aktuali, jie tampa plačiau žinomi, vyksta bendradarbiavimas, viešoji biblioteka tampa aktyvia 

partnere ir idėjų skleidėja. 

Vyko parodos, susitikimai su kraštiečiais rašytojais.  

Švenčionių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoju Sauliumi 

Vasiliausku. Buvo pristatoma Sauliaus Vasiliausko  pirmoji knyga „Dabar aš ramiai papietausiu“. Ši 

knyga Lietuvos rašytojų sąjungos pirmosios knygos konkurse laimėjo pirmąją vietą. 

Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuota tautodailininkės Nijolės 

Didžiokienės tapybos darbų paroda „Mano gyvenimo spalvos“. 

Susitikimas su debiutuojančia vaikų rašytoja Vaiva Rutkauskaite. Susitikimo metu rašytoja 

pristatė paveikslėlių knygą „Nepasaka, arba pasaka apie NE“, kurią iliustravo Lina Ribinskė. Į 

susitikimą su rašytoja atskubėjo Lentvario pradinės mokyklos antrokai su mokytojomis. 

 

Trakų rajono Lentvario bibliotekoje eksponuota tautodailininkės Aldonos Vasiukevičienės 

tapybos darbų paroda. 

Širvintų Kultūros centro konferencijų salėje vyko kraštiečio rašytojo, literatūrologo ir mokslų 

daktaro Sauliaus Vasiliausko pirmosios knygos  „Dabar aš ramiai papietausiu“ pristatymas. Ši knyga 

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmosios knygos konkurse laimėjo pirmąją vietą. Renginyje dalyvavo 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai ir lietuvių kalbos mokytojos (Edita Rutkauskienė ir 

Rasa Baranauskienė). 

Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko rašytojo, literatūrologo ir mokslų daktaro 

Sauliaus Vasiliausko pirmosios knygos „Dabar aš ramiai papietausiu“ pristatymas. 

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje eksponuota Aldonos Vasiukevičienės tapybos darbų 

paroda. 

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su debiutuojančia vaikų rašytoja Vaiva 

Rutkauskaite. Į susitikimą su rašytoja atskubėjo smalsūs Širvintų pradinės mokyklos 1d klasės 

mokiniai su mokytoja Lena Ivanauskiene. Knygos autorė perskaitė pirmokams savo knygą „Nepasaka, 

arba pasaka apie NE“, kurią iliustravo  Lina Ribinskė. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje svečiavosi kraštietė rašytoja Vaiva Rutkauskaitė. 

Susitikime su rašytoja dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos antrokai (mokytoja Sigutė 

Bžozinskienė) ir trečiokai (mokytoja Vaida Savičienė). Vaiva Rutkauskaitė perskaitė mokiniams savo 

knygą „Nepasaka, arba pasaka apie NE“, kurią iliustravo Lina Ribinskė. 

Trakų rajono viešosios bibliotekos Rūdiškių filiale apsilankė rašytoja Vaiva Rutkauskaitė. Ji 

pristatė knygą „Nepasaka, arba Pasaka apie Ne“.  

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dubingių filiale vyko susitikimas su Širvintų krašto 

kūrėja Egle Guobyte. 

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su Širvintų krašto literatėmis 

Egle Guobyte ir Veronika Masiukiene. Lyriškos ir jaukumu persmelktos popietės metu buvo 

skaitomos eilės.  Savo naujausia kūryba pasidalijo kraštietės  Eglė Guobytė – Iglė ir Veronika 

Masiukienė. 

Eglės Guobytės – Iglės grafikos darbų paroda eksponuota Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

skaitykloje 

Širvintų krašte yra daug literatūros kūrėjų, sukūrusių ir išleidusių savo kūrybos knygas, tačiau 

dėl informacijos sklaidos trūkumo, jų kūryba mažai žinoma regiono ir užsienio lietuvių bendruomenei. 

Širvintų rajono tautodailininkai dalyvauja parodose, organizuoja parodas, darbus pristato 

„Aukso vainiko“ regioninėse parodose, tačiau jiems sunku pristatyti savo darbus platesnei auditorijai. 

Širvintų rajono viešoji biblioteka, kaip Vilnijos krašto dalis, turėdama poreikį reprezentuoti 

kūrėjus, projektu sujungė dvi skirtingas meno rūšis, tuo suteikdama galimybę Širvintų 

tautodailininkams ir kūrėjams būti identifikuotiems kaip kultūrinio ir socialinio potencialo kūrėjais, 

plėtojant kultūrinės savasties gyvybingumą, kultūros formų naujumą ir įvairovę. 



 

 

 

 

Projektas  „Bibliotekos erdvė kultūriniam pažinimui, saviraiškai ir kūrybai“ 

 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė: 3100 Eurų. 

 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Širvintų rajono gyventojams senjorams tenkinti turiningo laisvalaikio 

praleidimo poreikį, pasitelkiant profesionalius atlikėjus. 

Projekto veikloms buvo pasitelkiami profesionalai,  kurie įgalino senjorus susipažinti su jų kūryba, 

pasitelkiant bibliotekos erdves. 

 

 

Liepos 1 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, Kultūros centro ir Viešosios 

bibliotekos vidiniame kiemelyje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Mindaugas“. Kompozicija 

sukurta pagal Justino Marcinkevičiaus poetinę dramą „Mindaugas“. Skambėjo šiandieną atspindintis 

Mindaugo monologas, autentiški įrašai iš Sąjūdžio jubiliejaus metinių, kur tautiškumą žadino Justinas 

Marcinkevičius, ir muzikinės improvizacijos. 

Puikią valstybės kūrimo istorijos akimirkų kompoziciją atliko aktoriai Vaiva Mainelytė, Ramutis 

Rimeikis, Algimantas Butvilas. 

Širvintoms minint 546-ąsias miesto įkūrimo metines, liepos 23 d., penktadienį, Kultūros centro 

ir Viešosios bibliotekos vidiniame kiemelyje vyko poezijos ir muzikos valanda „Žodėliai nuog 

kvajynėlių“. Lietuvių liaudies dainas atliko dainininkė Veronika Povilionienė. Skambėjo poeto Juozo 

Žitkausko eilėraščiai dzūkų tarme. Muzikines improvizacijas akordeonu atliko akordeonininkas 

Svajūnas Ilčiukas. 

Rugpjūčio 11 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, Širvintų kultūros centro parodų 

salėje, vyko poezijos ir muzikos valanda „Purpurinis vakaras varva…“. Skambėjo vertėjos, poetės 

Dalios Saukaitytės eilės iš eilėraščių rinktinės ,,Purpurinis vakaras“ ir dainos, parašytos pagal šios 

poetės tekstus. Į poezijos ir muzikos šalį palydėjo aktorius, filmų garsintojas, dainų autorius ir atlikėjas 

Giedrius Arbačiauskas ir aktorius Eimantas Bareikis. 

Rugsėjo 14 d. Širvintų kultūros centro didžiojoje salėje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija 

„Lyriniai vakaro prašviesėjimai“, skirta Vinco Mykolaičio-Putino kūrybai. Renginyje dalyvavo: 

aktorius Giedrius Arbačiauskas, Agnė Arbačiauskienė (violončelė), Elona Šiugždinytė(fortepijonas). 

Aktorius Giedrius Arbačiauskas skaitė šiuos Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščius: 

„Varpininkas“, „Sutemos“, „Margi sakalai“, „Lietuva“, „Kūryba“, „Birželis“, „Spalis“, „Dvi saulės“, 

„Saulė“ bei kitus gerai žinomus ir laiko patikrintus kūrinius. 

Rugsėjo 22 d. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko prozininko Herkaus 

Kunčiaus knygos „Kolūkio metraščiai“ pristatymas. Susitikime dalyvavo knygos autorius ir operos 

solistė Sigutė Trimakaitė. 

Spalio 5 d. Kultūros centro parodų salėje vyko literatūrinė – muzikinė kompozicija „Vaižgantas 

– Taikusis provokatorius“. J. Tumo – Vaižganto tekstų ištraukas skaitė Valstybinio Vilniaus mažojo 

teatro aktorius Daumantas Ciunis, muzikinius intarpus atliko birbynininkas,  tarptautinių ir respublikinių 

konkursų laureatas, orkestrų dirigentas Egidijus Ališauskas. Apie literatūros klasiko publicistikos 

sąsajas su šiandiena kalbėjo Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto dėstytoja, 

literatūrologė Ilona Čižauskaitė. 

Gruodžio 6 d. Širvintose svečiavosi aktorius, režisierius, dainų atlikėjas, knygų autorius Juozas 

Gaižauskas ir žinoma aktorė Emilija Latėnaitė. Širvintų kultūros centro parodų salėje vyko aktoriaus 

 romano „Tigras, glostantis pėdas“ pristatymas. Ši piligriminė knyga – antrasis Juozo Gaižausko 

kūrinys, kurio veiksmas vyksta Kelyje. Drauge su autoriumi piligriminį romaną padėjo pristatyti aktorė 

Emilija Latėnaitė. Dainos,  gitara ir fleita, juoką keliančios ir ašarą braukti priverčiančios istorijos. Tokį 



 

 

literatūrinį-muzikinį vakarą svečiams dovanojo aktorius, knygos autorius Juozas Gaižauskas ir aktorė 

Emilija Latėnaitė. 

Kultūriniai projektai labai laukiami senjorų. Jie aktyviai lankosi renginiuose, nes jaučia 

kultūrinę atskirtį, dėl menkų pajamų negali pasiekti renginių Vilniuje, todėl šis projektas yra pavykęs ir 

reikalaujantis tęstinumo. Pandeminė situacija labai koregavo projekto veiklas, kartasi buvo atšaukiami 

renginiai, todėl vykdymas buvo komplikuotas, Tačiau jaučiama moralinė paskata, matant, kokie 

reikalingi ir aukštos kokybės renginia 

 

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ 

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva” vykdomas visoje Lietuvoje ir yra nukreiptas į gausią 

gyventojų tikslinę grupę – apie 100 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių 

skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami. 

Dalyvaudama projekto veiklose, Igno Šeiniaus viešoji biblioteka vykdė skaitmeninio 

raštingumo mokymus. Viešojoje bibliotekoje pravesti 5 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai 

„Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“ bei 4 mokymai pažengusiesiems temomis 

„Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“,  „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs 

pristatymas“, „Būkime saugūs internete“,  „Planuokime laisvalaikį internetu“. 

Kaimo filialuose pravesti 2 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai „Skaitmeninės 

technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“, 4 mokymai pažengusiesiems šiomis  temomis „Viešosios 

paslaugos internetu kiekvienam“, „Būkime saugūs internete“, „Planuokime laisvalaikį internetu“. 

Mokymai vykdyti Kiauklių, Družų filialuose. 

Apmokyti 54 gyventojai skaitmeninio raštingumo pradmenų ir 172 mokymų pažengusiems 

temomis. 

 

Projektas „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems 

asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ 

 

Projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems 

asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ finansuoja LR kultūros ministerija. Projekto 

vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto partneriai: Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, asociacija 

„Šiaulių lietaus vaikai“. Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. 

Širvintų viešoji biblioteka dalyvauja šiame projekte.  

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – 

spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą 

priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą 

didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės 

informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pirmasis žingsnis jau padarytas – bibliotekose vieningai taikomi 

infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos 

Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams. 

Konsultuojantis su specialistais, kūrybinių industrijų atstovais, tėvais, auginančiais ASS ir kitų 

kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, Lietuvos viešosioms bibliotekoms buvo 

parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios šių žmonių lankymąsi bibliotekose. 

Projekto metu Širvintų savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka įgijo „Sensorinio 

gesintuvo“ rinkinį, kuriame yra įvairių sensorinių daiktų ir priemonių, padėsiančių greičiau 

nusiraminti, jeigu lydimą vaiką ar paauglį neįprastoje jam erdvėje ištiktų sensorinis ar panikos 

priepuolis. 

ASS turintiems asmenims dažnai būdingas padidėjęs jautrumas garsams, šviesai, kvapams, 

staigiems netikėtiems judesiams, temperatūros pokyčiams ar įprastos tvarkos pasikeitimams. Jie gali 

turėti įvairių baimių, juos gali trikdyti nepažįstama aplinka ir žmonės, jiems sudėtinga ramiai išbūti 



 

 

ilgesnį laiką. „Sensorinis gesintuvas“ – tai pagalbinių priemonių rinkinys, kuris gali būti naudojamas, 

kai ASS turintį asmenį ištinka sensorinė perkrova, nerimas, baimė ar panika. „Sensorinis gesintuvas“ 

yra skirtas įveikti iškilusioms problemoms ir, esant poreikiui, padėti ASS turinčiam asmeniui. Rinkinį 

sudaro specialistų rekomenduojami daiktai, padedantys nusiraminti, susikaupti, suvaldyti kilusį nerimą 

ar netinkamą elgesį, mažinantys hiperaktyvumą. Rekomenduojama „Sensorinio gesintuvo“ rinkinį 

laikyti matomoje ir lengvai pasiekiamoje bibliotekos vietoje, kad, kilus poreikiui, jį būtų galima greitai 

pasiūlyti ASS turinčiam ar jį lydinčiam asmeniui. Visos rinkinyje esančios priemonės turi būti 

prižiūrimos ir valomos po kiekvieno naudojimo. „Sensorinio gesintuvo“ rinkinyje esantys žaislai 

atitinka ES sveikatos ir saugos reikalavimus. 

 

Širvintų rajono viešosios bibliotekos filialų veikla 

Koronoviruso (COVID – 19) pandemija ir 2021 m. lėmė mažėjantį bibliotekos skaitytojų ir 

lankytojų skaičių. Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas paveikė įprastą bibliotekos 

funkcionavimą. Biblioteka vykdė savo veiklą, užtikrindama ir laikydamasi valstybės lygio 

ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų bei visuomenės sveikatos saugos ir 

higienos reikalavimų. 

Dalis veiklų buvo vykdoma nuotoliniu būdu, siekiant suteikti kuo daugiau paslaugų pandemijos 

laikotarpiu. 

Lietuvos nacionali nė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo tiesioginės transliacijas. 

Filialuose gyventojai galėjo pažiūrėti transliacijas „Žemės ūkio naudmenų deklaravimas“, „Parama 

smulkiesiems ūkiams“ ir kt. 

 

Alekniškio filiale buvo organizuojamos dokumentų parodos,  garsiniai skaitymai, knygų 

aptarimai. Eksponuotos spaudinių parodos: „Antanui Venclovai – 115“; „Vasario 16-oji - Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena“; „Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei -  65“; „Baliui Sruogai – 125“; 

„Gražiausi žodžiai mamai“; „Kovo 16-toji -  Knygnešio diena“; „Vytautui Mačerniui -  100“;  

„Tarptautinė vaikų knygos diena“; „Gražūs žodžiai tėvo dienai“; „Juozui Apučiui -  85“; „Gedulo ir 

vilties diena“; „Liepos 6-oji Valstybės diena“; „Vasara su knyga“; „Baltijos kelias – laisvės kelias“; 

„Gražinai Cieškaitei -  70“; „Sveikata rūpinkimės patys“;  „Petrui Biržiui -  125“; „Spalio 5-oji 

tarptautinė mokytojų diena“; „Algirdui Verbai -  80“;  „Ramutei Skučaitei – 90“; „Lietuvos 

Prezidentui Valdui Adamkui – 95“; „Laurai Sintijai Černiauskaitei -  45“. 

Vyko naujai gautų knygelių vaikams pristatymas. 

Vaikams buvo organizuojami garsiniai knygų skaiymai. 

Eksponuota darbelių iš gamtinių medžiagų paroda „Rudeniniai papuošalai“. 

Vyko kalėdinių žaisliukų kūrimo edukacija.  

Organizuota popietė „„Kūčios ir kalėdos – senovinė šventė“. 

 

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

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

Parengta literatūrinė paroda „Žiemą apie žiemą“.  

Surengta spaudinių paroda Laisvės gynėjų dienai,  

Minint Lietuvos atkūrimo dieną ir artėjant Lietuvos Nepriklausomybės dienai  parengta 

spaudinių paroda „Laisva Tėvynė“. 

Šv. Valentino dienai skirta leidinių paroda „Meilė prabyla į tave“. 

Ekeponuota paroda „Prigimties nevertas darbas“, skirta spaustuvininko, knygų leidėjo Juozapo 

Zavadsko 240 gimimo metinių  progai. 

Parengta literatūrinė paroda „Tai skaitė seneliai, tėvai, dabar aš“, skirta tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai.  

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės 65-ųjų gimimo metų proga parengta spaudinių paroda 

„Visą gyvenimą buvau kitokia“. 



 

 

Surengtos spaudinių parodos „2020-ųjų Metų knygos“; „Aš lyg upelis srovenu, bet staiga ir 

lūžtu…“,  poeto Vytauto  Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. 

Jurgos Ivanauskaitės  60-ųjų   gimimo metinnių paminėjimui eksponuota spaudinių paroda 

„Išėję per anksti“. 

Lauros Sintijos Černiauskaitės 45-osioms gimimo metinėms paminėti skirta spaudinių paroda 

„Gyvenimas ir kūryba-persiliejančios srovės“. 

Eksponuota spaudinių paroda „Turi būti viena gryna širdis“ skirta Kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus metams paminėti. 

Vyko spaudinių paroda „Atėję iš knygų. Ar atpažįsti?“ 

Eksponuota Širvintų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių grafinio dizaino stilizavimo 

metodu sukurtų kūrybinių darbų paroda (mokytoja Jelena Labanauskienė). O knygos apie meilę vilioja 

nepraeiti pro šalį, sustoti ir paskaityti.  

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Alionių filiale parengta paroda „Akimirkų atodūsiai“. Buvo 

eksponuojami  poetės, grafikos darbų autorės Eglės Guobytės-Iglės darbai. 

Eksponuota Širvintų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Danguolės Skirmantienės 

karpinių paroda. 

Vyko Daivos Lisauskaitės piešinių paroda „Gamtos dvelksmas“. 

Eksponuota Širvintų pradinės mokyklos 4 D klasės mokinių darbų paroda „Rudens akimirka“. 

Vyko Širvintų meno mokyklos piešinių paroda „Įkvepiantys herojai“ (mokytoja Jelena 

Labanauskienė). 

Kūrybinių dirbtuvių metu buvo kuriamos atvirutės „Dovana mamai“. Už gražius darbus 

mergaitės gavo dovanų nuo Vilniaus miesto Karoliniškių bibliotekos. 

Vyko kūrybinės dirbtuvės „Ūbauja pelėdos“. 

Vaikų gynimo dienos proga vyko žaidimų popietė „Žaidžiadienis“.  

Organizuotos akcijos „Darom“, „Žiemos papuošimai“, išvyka pas tautodailininką Julijaną 

Gridziušką. 

Vyko  popietė, skirta šokolado dienai ir V. Račicko knygos „Šokoladas iki pirmadienio“ 

garsinis skaitymas. 

Popietėje „Programuotojo darbas“ svečiavosi programuotojas Deividas. 

Juozo Lukšos Daumanto metams paminėti eksponuota spaudinių paroda „Meilė Lietuvai“, ir 

baladės „Neeilinis partizanas“ peržiūra.  

Filialo lankytojai  skatinami ir kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose. Apie bibliotekoje 

vykstančius renginius skelbiama bibliotekos stende, Širvintų Igno Šeiniaus VB internetiniame 

puslapyje.  

 

Anciūnų filiale vyko šventės, parodos, popietės.  

Parengtos literatūrinės  parodos: „Metų ratas“,   Selemono Paltanavičiaus 65-osioms gimimo 

metinėms; „Liudvikai Didžiulienei – Žmonai 165“,   Liudvikos Didžiulienės – Žmonos 165-osioms 

gimimo metinėms paminėti; „Ką parašė mums poetė“,  poetės, dramaturgės  Ramutės Skučaitės  90-

osioms gimimo metinėms;  „Tegul Jums dega amžina šviesa“, laisvės gynėjų dienai paminėti; „Yra 

šalis, kur upės teka...“, poeto, vertėjo Prano Vaičaičio 145-osioms gimimo metinėms paminėti; 

,,Gabrielės Petkevičaitė-Bitės gyvenimas“; literatūros paroda ,,Antano Zarembos gyvenimas su 

armonika“; „Išeidamas nepasiimsiu saulės“,  poeto Kazio Inčiūros 115-osioms gimimo metinėms; 

Vyko edukaciniai užsiėmimai vaikams „Rudens puokštė“. 

Surengta popietė ,,Už viską tau dėkoju, mama“. Organizuota literatūrinė valandėlė su vaikais 

„Vasara su knyga“. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus mokiniai susitiko su Širvintų 

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo  vyr. bibliotekininke gražioje nuotolinėje popietėje. 

Bibliotekininkė nuotoliniu būdu vaikus supažindino su skaitymo iššūkiu „Vasara su knyga“ 

taisyklėmis, kurios metu reikia perskaityti 5 atitinkančias iššūkio sąlygas knygas. 

Organizuota literatūrinė popietė „Aš laimingas esu....“, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms 

gimimo metinėms paminėti. Jos metu skambėjo V. Mačernio eilės, biografiniai fragmentai, laiškų 

ištraukos. 



 

 

 Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialas prisijungė 

prie Širvintų savivaldybės ir Širvintų kultūros centro organizuojamos personažų ekspozicijos Igno 

Šeiniaus alėjoje. Bendradarbiaujant kartu su Anciūnų kultūros namų filialu, Zibalų seniūnija sukūrė 

Užgavėnių personažus: Morę, Gavėną, Čiučelą. 

Anciūnų filialo kiemelyje surengtas „ Poezijos pavasaris“. Dalyvavo poetė Nijolė Daujotytė-

Kuolienė, poetas, dramaturgas, lietuvių poezijos vertėjas į rusų kalbą Georgijus Jefremovas, poetas, 

literatūrologas, kritikas Vainius Bakas, teatro ir kino aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka.  

Rugpjūčio 12 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale vyko Anciūnų 

bibliotekos veiklos 50-ies metų jubiliejinė šventė „Laiko knygą pravėrus“. Buvo prisiminta filialo 

įkūrimo istorija, padėkota skaitytojams, rėmėjams. Ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus knygos 

,,Dienoraštis be datų" skaitė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas Gediminas Makauskas, 

koncertavo jo vadovaujama  Anciūnų kaimo kapela. Šventėje dalyvavo ir Anciūnų vyr. bibliotekininkę 

sveikino Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Julius Jagminas, Švietimo ir kultūros skyriaus 

specialistė Regina Jagminienė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

direktorė Vaiva Daugėlienė su gausiu būriu kolegių, Zibalų seniūnijos seniūnas Ramūnas Jasevičius, 

bibliotekos bendraminčiai, draugai, bičiuliai, skaitytojai. Šventės partneris ir rėmėjas Anciūnų 

bendruomenė. 

Vyko teatralizuota Kalėdinė šventė visai šeimai „Žalios Kalėdos su Šreku“. Renginį organizavo  

ir kūrė kartu bendradarbiaudami  Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo, Širvintų 

„Atžalyno“ progimnazijos Zibalų ugdymo skyriaus, Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo 

darbuotojai. Šventę rėmė Anciūnų bendruomenė.  

 

Bagaslaviškio filiale vyko: spaudinių parodos suaugusiems: „Atgimimo aušros pašaukti“; 

„Balys Sruoga mūsų atsiminimuose“; „Kovose grūdinta Vasario šešiolikta“; „Dalia Grybauskaitė – 8-

oji Lietuvos prezidentė“; „Gegužės 7-oji – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena“; „Tai kas 

parašyta, niekur nedingsta“, rašytojo Juozo Apučio 85-osioms gimimo metinėms paminėti;  „Išvežti 

gyvenimai ir likę randai“, Gedulo ir vilties dienai paminėti; „Liepos 6-oji - Valstybės diena“ ; 

„Rugsėjo 23-oji - Lietuvos žydų genocido atminimo diena“. 

Vaikams organizuotos spaudinių parodos „Lietuvos prozininkui, gamtininkui, fotografui, 

aplinkosaugininkui Selemonui Paltanavičiui - 65“; „Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena“; 

„Knygelė, kuri kelia ūpą“; „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena“; „Niekur nemačiau tokios 

ramybės“, Ramutės Skučaitės 90-mečiui; „Tuoj Kalėdos ištrepsės sidabrinį kelią“. 

Eksponuotos kūrybinių darbų parodos:„Senos knygos gali tapti paveikslėliais“; 

bagaslaviškietės Zitos Motiečienės rankdarbių paroda „Lyg iš pasakos“; skaitytojų piešinių paroda 

„Mano namai“; bagaslaviškietės, meno mokyklos mokinės Gadasos Matvejevaitės piešinių paroda; 

vaikų kūrybinių darbų paroda „Vasaros išdaigos“; piešinių paroda „Žaidimas su spalvomis“. 

Eksponuota bagaslaviškiečio tautodailininko Raimondo Šalaševičiaus keramikos paroda 

„Prakartėlė“. 

Vyko popietės „Dalyvauk vasaros skaitymo iššūkyje“; „Eilėraščių paradas“. 

Organizuotos kūrybinės dirbtuvės „Kuriu širdžiai mielus dalykus“, kalėdinių dekoracijų 

dirbtuvės „Kai širdin vėl ateina Kalėdos“. 

Organizuotas renginys ir paroda „Aš atėjau labai trumpam“, skirta kraštiečio Ipolito Užkurnio 

95-mečiui paminėti. 

Vyko padėkos popietė bibliotekos lankytojams „Tegul Kalėdos neša džiaugsmą“; „Dalyvauk 

vasaros skaitymo iššūkyje“, popietė skirta skaitymo skatinimo akcijai; „Eilėraščių paradas“, skaitymo 

popietė bibliotekos kieme. 

Bagaslaviškio filiale, „Tėkmės“ mokykloje, vykdant viešosios bibliotekos projektą 

organizuotas žurnalo vaikams „Laimiukas“ pristatymas. Dalyvavo redaktorius ir rašytojas Virgis 

Šidlauskas, rašytojas Benas Bėrantas. 

Filialo skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje. 

 



 

 

Čiobiškio filiale eksponuotos spaudinių parodos: „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“; 

„Vasario 16-oji  - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“,  „Zitai Gaižauskaitei -  70“; „Kovo 11-oji ir jos 

atgarsiai“; „Pareisiu su paukščiais…“, M Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms paminėti; „Vizija - 

tai mano turtas, svajonė – tai mano dabartis, praeitis, ateitis“, V. Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms, „Lietuvos didysis kunigaikštis  Mindaugas“. 

Eksponuota Širvintų meno mokyklos mokinių piešinių paroda „Juodos avelės- bėgančios 

raidės“ (mokytoja Jelena Labanauskienė). 

Paminėtas  prezidento V Adamkaus 95-erių metų jubiliejus. Vyko paroda „Lietuvos 

prezidentas, JAV gamtosaugos specialistas, visuomenininkas Valdas Adamkus“ ir filmo „V Adamkui - 

95-eri: išskirtinės gyvenimo akimirkos“ peržiūra. 

Organizuota Vaikų gynimo dienos šventė.Vyko edukacija „Piešimas spalvotu smėliu“, kurią 

vedė Širvintų kultūros centro Družų filialo vedėja Janina Jankauskienė . Po to prasidėjo linksmybės, 

vaikučius aplankė linksmasis klounas.  

 

Družų filiale eksponuotos spaudinių parodos: ,,Laisvė – pirmasis ir tikrasis tautos gerovės 

šaltinis“; Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai – „Tebūnie mūsų siekiai kilnūs“; Nepriklausomybės  

atkūrimo dienai – ,,Kovo 11-oji – mus vienijanti ir telkianti šventė“; Europos dienai – ,,Lietuva  

Europos Sąjungoje“;  „Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei – 65“; „Lietuvos 

Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui – 95“ ir kt.  

Vaikams eksponuotos parodos:,,Augu skaitydamas“; ,,Mes iš pasakų“; ,,Ar vingri kalbos gaida“; 

,,Ramutei Skučaitei - 90“; ,,Knygų mozaika“; „Knygos moko, kas teisinga ar neteisinga“; ,,Knygose 

glūdi išmintis“ – Vytauto  Račicko  knygų paroda ir kt. 

Eksponuota vaikų piešinių parodos „Mes iš knygų“, Europos Sąjunga – tai mes“. 

2021-ieji  metai paskelbti Vytauto Mačernio metais. Poeto atminimui surengta spaudinių 

paroda „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“. 

Vyko vaikų piešinių paroda „Mano svajonė“. 

Eksponuota Eglės Guobytės grafikos darbų paroda  „Jausmų gama“.  

Vyko kraštietės, tautodailininkės Nijolės Didžiokienės tapybos darbų paroda.  

Eksponuota ir Družų kaimo gyventojų karpinių paroda. 

Filiale vyko garsiniai skaitymai vaikams, kurių metu perskaitytos 32 knygos.  

Filiale vyko renginys „Ginti, saugoti, padėti“,  kurio metu dalyvavo Širvintų bendruomenės 

pareigūnės, kurios pristatė saugaus eismo taisykles. Su didžiu malonumu dalyviai pasipuošė 

policininko atributika, susipažino su policijos šūkiu.  

Renginyje „Pagalbos skambutis“ dalyvavo Širvintų priešgaisrinės tarnybos pareigūnas, kuris 

pateikė informaciją, kaip iškviesti gaisrinę pagalbą, kaip elgtis gaisro metu. Ypač smagiai nuteikė 

gaisrinės tarnybos darbo inscenizacija. 

Vyko nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės 

technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis: Prisijungusi Lietuva. 

Družų filialo skaitytojai dalyvavo Skaitymo iššūkyje „Knyga – vasaros desertas“. Net 18 iššūkio 

dalyvių įvykdė visas užduotis ir buvo apdovanoti prizais. 

 

Gelvonų filiale eksponuotos spaudinių parodos:  „Sausio 13-oji: Laisvės gynėjų diena“; 

„Dramaturgui, poetui, prozininkui, literatūros tyrinėtojui Baliui Sruogai – 125“; „Stipraus žmogaus 

kelias“;  „Nepriklausomybės Akto signatarui, istorikui, diplomatui Petrui Klimui – 130;. „Lietuvos 

Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei – 65“; „Knyga prabyla eilėmis“; „Europa – tai MES“; 

„Vytautas Mačernis - jauniausias literatūros klasikas“; „Lietuvos žydų gyvenimas ir tragedija“;  

„Ipolitui Užkurniui – 95“; „Jurgai  Ivanauskaitei  -  60“;  „J.Ivanauskaitė -  maištingiausia Lietuvos 

rašytoja“; Antanui Škėmai – 110“; Juozui Grušui -  120“. 

Eksponuota karpinių paroda „Žiema lange“. 

Vyko  kūrybinis užsiėmimas „Margas ruduo“, edukacinis užsiėmimas „Piešiu knygelės herojų“ 

Vaikams skirtos spaudinių parodos „Geltona, žalia, raudona“; „ Vasara su knyga“. 



 

 

Vyko garsinis skaitymas, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. „Vaikiškos knygos 

pasaulis“. 

Organizuota  edukacinės popietės, skirtos knygų skirtukų gamybai, žaisliukų gaminimui. 

„Pakabinkim, pakabinkim ant kalėdinės eglutės...“ 

Vyko popietės vaikams, skirtos per vasarą perskaitytų knygų aptarimui, Kalėdinių eilėraštukų 

skaitymui. 

Eksponuota piešinių paroda „ Mielas mokytojau...“. 

Gelvonų gimnazijoje, vykdant viešosios bibliotekos projektą, organizuoti edukaciniai renginiai 

su rašytoja Kotryna Zilinskiene bei dailininke, iliustruotoja Inga Dagile. 

 

Jauniūnų filiale organizuotos spaudinių parodos: ,,Laisvė – pirmasis ir tikrasis tautos gerovės 

šaltinis“; Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai – „Tebūnie mūsų polėkiai kilnūs“; Nepriklausomybės  

atkūrimo dienai – ,,Kovo 11-oji – mus vienijanti ir telkianti šventė“; Europos dienai – ,,Lietuva  

Europos Sąjungoje“. 

Vaikams buvo surengtos parodos: Žemės  dienai – ,,Jei rašysi laišką girion“; Tarptautinei vaikų 

knygos dienai ,,Kas skaito, tas auga“; ,,Knygos iš ekranų“; ,,Garsiai juokias pasakaitė“; ,,Knyga - tylus 

ir patikimas draugas“; ,,Knygų mozaika“; „Knygos moko, kas teisinga ar neteisinga“; ,,Knygos - puiki 

draugija“ – Vytauto  Račicko  knygų paroda. 

Eksponuota vaikų piešinių paroda ,,Rudenėlio rūkas“. 

Didelio lankytojų būrio sulaukė renginiai ir parodos: D. Grybauskaitės 65-mečio minėjimo 

paroda ir renginys „Iš naujo pažinti Prezidentę“, kuris sukvietė didelį bibliotekos lankytojų būrį;         

A. Čekuolio 90-mečio paroda  „Pralaimėjimai – kelias į pergales“.  

 Motinos dienai paminėti bibliotekoje buvo surengta Vilniaus raj. sav. Maišiagalos tradicinių 

amatų centro jaunųjų dailininkų piešinių paroda „Pažvelki, mamyte, pro langą“. 

Bibliotekos skaitytojos maloniai praleido laiką prie arbatos bei kavos puodelio, aptardamos 

skaitomiausių žurnalų straipsnius: „Prie kavos“, ,,Moters savaitgalis“, ,,Namie ir sode“, ,,Moters 

savaitė“. Žurnalai, kuriuose kiekviena rado sau naudingų patarimų, labai skaitomi, o kartu ir 

nuotaikingai aptarinėjami. Šie jaukūs susitikimai bibliotekoje jau tapo tradicija. 

 

Kernavės filiale  eksponuota knygų ir spaudinių paroda skirta rašytojo, žurnalisto, politiko, 

redaktoriaus, televizijos laidų vedėjo Algimanto Čekuolio 90-sioms gimimo metinėms paminėti.   

Veikė  knygų ir spaudinių  parodos „Lietuvos gamtos draustiniai“;  poeto Vytauto Mačernio 

100-osioms gimimo metinėms paminėti; 

Organizuota paroda, skirta  Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metams paminėti. Parodoje 

eksponuotas Totorių  tautos nacionalinis kostiumas. Kostiumą paskolino Trakų totorių bendruomenė ir 

jos vadovė Elnara. 

Eksponuota vaikų piešinių paroda „Mes atostogaujame“. 

Veikė vieno paveikslo paroda. Dailininkė Ilona Daujotaitė- Janulienė  parodą skyrė Kernavės 

filialo skaitytojams. Išvargintiems pandemijos ir suvaržymų skaitytojams menininkė eksponavo   

paveikslą pavadinimu „Pro langą“. 

Organizuota Tarptautinė vaikų gynimo diena, kurioje dalyvavo   Musninkų Alfonso Petrulio 

gimnazijos Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtiniai su auklėtoja. 

Kernavės filialas  minėjo 80-ties metų  veiklos sukaktį. Renginys buvo organizuotas kartu su   

knygos „Kernavė – nemieganti žemė: legendos, sakmės, mitinės būtybės“ pristatymu, kurią parengė ir 

išleido Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja K.Stankevičiene. 

 

Kiauklių filiale  vyko renginiai, skirti išskirtiniams metams paminėti: parengta spaudinių 

paroda „Kiek aš nedegu, tiek negyvenu …“, skirta poeto Vytauto Mačernio metams. 

Vyko popietė „Gyvenimas, eilėmis perkeltas ant balto popieriaus lapo“, taip pat skirta poeto 

Vytauto Mačernio metams paminėti. 

Vyko  kraštietės, poetės Veronikos Masiukienės pasakų knygelės vaikams „Pasakos iš 

Rubikonių kaimo“. Pasakų knygelę su palinkėjimais ir autografu padovanojo ir filialo skaitytojams. 



 

 

Eksponuota  ukmergietės Nijolės Paškauskienės fotografijų paroda „Su prisiminimais atgyja 

mūsų praeitis ...“.                

Kasmet minima Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena. 

Vyko nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės 

technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis: Prisijungusi Lietuva. Mokymus vedė lektorė Dalia 

Taparauskienė.         

Vaikams parengta paroda „Gražūs paveikslėliai, smagūs skaitymėliai“, skirta Tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai paminėti.                                

                Kiauklių filialo skaitytojai dalyvavo Skaitymo iššūkyje „Knyga – vasaros desertas“. Net 10 

iššūkio dalyvių įvykdė visas užduotis ir buvo apdovanoti prizais. 

Kiauklių filialas prisidėjo prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Aštuntą val. ryte dešimčiai min. languose buvo uždegtos atminimo žvakutės žuvusiems sausio 13 - ąją. 

Kasmet Kiauklių filialas dalyvauja knygų dovanojimo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Šiais metais keletą 

knygų filialui padovanojo filialo skaitytojos Ligita Varaneckienė ir kraštietė, poetė Veronika 

Masiukienė.  

 

Lapelių filiale  organizuotos knygų parodos: „Kova už kalbą ir knygą“, skirta Motiejui 

Valančiui; „Žalioji planeta“,  skirta Žemės dienai paminėti;  „Ką byloja knygos vardas“, skirta 

Pasaulinei knygos dienai. Vaikams skirtos parodos:  „Pažintis su pasauliu – per knygą“, Tarptautinei 

vaikų dienai; „Vasaros žalia knyga“; „Raidžių kelionės knygose“; „Net medžiai gali pasakas sekti“, 

Ramutės Skučaitės jubiliejui paminėti. 

Kiekvienais metais biblioteka dalyvauja Sausio 13-osios atminimo renginyje. Buvo  organizuota 

akcija „Neužmirštuolė“, skirta Laisvės gynėjų dienai, uždegtos atminimo žvakutės.   

2021-ieji  metai paskelbti Vytauto Mačernio metais. Poeto atminimui paminėti Lapelių filiale 

surengta spaudinių paroda „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“. 

Siekiant paminėti šią sukaktį, vyko popietė, kurios metu renginio dalyviai  susipažino su poeto 

kūryba, gyvenimu, peržūrėjo skaidres apie Vytauto Mačernio gyvenimą, kurias parengė 

bibliotekininkė. 

Vytauto Mačernio eiles skaitė Inesa Lapėnaitė , Audinga Dieninytė, mokytoja Valerija 

Vansevičienė, parašytus laiškus sužadėtinei Bronei skaitė Eimutė Lučiūnienė.  

Pasitelkiant IT technologijas, buvo perklausytos   poeto eilės, virtusios dainomis.   

2021-aisiais metais sukako  445 metai, kai gimė  Jonas Rėza – senosios lietuvių rašomosios 

kalbos normintojas. 

Šiai datai pažymėti Lapelių filiale surengta spaudinių paroda. 

 

Musninkų filiale buvo eksponuojamos spaudinių ir kūrybinių darbų  parodos: „Kelias į laisvę“;  

,,Baliui Sruogai – 125“; ,,Žurnalistui, redaktoriui Juozui Vercinkevičiui – 80“; ,,Taip atsidaro užburtos 

durys“; ,,Žydinti pieva – tarsi gamtos stebuklas“; ,,Istorijos takais“; ,,Mūsų pasididžiavimas – 

Kernavė“; ,,Derliaus kraitė“;  ,,Tas švenčių laukimas“ ,,Gamta – mūsų namai“; ,,Pats gražiausias 

margutis“; ,,Knyga – geriausias draugas“; ,,Lietuvos kunigaikščiai“; ,, Nuotykių šalyje“; ,, Knygos iš 

Šiaurės“ ir kt. 

Paminėta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Vasario 16-oji nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 

1918-osioms Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. 

Musninkus aplankė viešnia iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, kanclerė Algė Budrytė. 

Kanclerė padėjo gėlių puokštę ant Alfonso Petrulio kapo ir perskaitė Prezidento  Gitano Nausėdos 

linkėjimą bendruomenei. Visi uždegėme žvakutes. Klebonas sukalbėjo maldą ir pakvietė sugiedoti 

Lietuvos Respublikos himną. Renginyje dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos atstovai, 

Musninkų seniūnijos seniūnė, Musninkų filialo bibliotekininkė, Musninkų Šv. Trejybės bažnyčios 

klebonas. 



 

 

        Kovo 16-oji kalendoriaus lapelyje įrašyta kaip knygnešio diena. Kiekvienoje apylinkėje, kaime 

atsirasdavo šių drąsių, pasiaukojusių Lietuvai  ir gimtai kalbai žmonių. Knygnešys Juozas Kancleris 

gimė 1860 metais, rugsėjo 9 dieną, Musninkuose. Gyveno Kaimynėlių kaime. Jo namuose dažnai 

lankydavosi rašytojas Ignas Šeinius. Savo kūrinyje ,,Vasaros vaišės“, viename skyriuje, rašytojas Ignas 

Šeinius sukūręs knygnešio Juozo Kanclerio prototipą, pavadinęs jį Juozu Eidimtu. Knygnešys 

palaidotas Musninkų kapinėse. Musninkų filiale eksponuota spaudinių ir knygų paroda, skirta 

knygnešio dienos paminėjimui ir kovo 16 dieną  aplankytas knygnešio Juozo Kanclerio kapas ir 

uždegta žvakutė. 

       2021-ieji metai Lietuvoje paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Lietuvai ir 

Bažnyčiai atsidavusio žmogaus atminimui, Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė paruošė  stendus su 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus biografija, kurie nuo gegužės mėnesio iki lapkričio mėnesio buvo 

eksponuojami Musninkų Šv. Trejybės bažnyčioje.  Per Šv. Trejybės atlaidus J. Rolienė, J. 

Jankauskienė ir A. Daubaraitė prieš Šv. Mišias priminė kardinolo Vincento Sladkevičiaus nueitą 

nelengvą gyvenimo kelią, pasidalino kardinolo įpėdinio, Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo 

Matulaičio prisiminimais.  

 Rugpjūčio 8 dieną jaukioje aplinkoje, Musninkų varpinėje, vyko kraštiečio, rašytojo, 

prozininko Viktoro Brazausko 80-ųjų gimimo metinių paminėjimas ,,Po Dievo padu“, kurį organizavo 

Musninkų ir Vileikiškių filialų vyr. bibliotekininkės Janė Rolienė ir Aldona Sakavickienė. ,, Renginio 

vedančioji S. Žilinskienė. Rašytojo kūrybą apžvelgė S.Mažrimas, o apie gyvenimo kelio vingius, 

rašytojo tėvelius, apie V. Brazausko eiles jautriai kalbėjo asmeniškai jį pažinojusi A. Janušauskienė.Į 

renginį atvyko ilgametė rašytojo draugė Renata Baradinskaitė. Klasės draugas L. Vaicekauskas 

prisiminė kaip jie kartu uždirbdavo pinigų – subūrę grupelę važiuodavo po kaimus ir rengdavo 

pasirodymus. Ne katrą tekę nuvažiuoti ne vieną kilometrą dviračiais. Pasakojimus jautriai apipynė 

Musninkų jaunimo dainos ir muzika: K. Garbatavičiūtė, G. Paulauskaitė, G. Morozovaitė ir T. 

Imbrasas.  

     Musninkų varpinėje dvi savaites veikė Lapelių filialo bibliotekininkės Janės Stravinskienės 

tapybos paroda ,,Vasaros spalvos“.  

Vykdant Širvintų viešosios bibliotekos projektus,   į svečius atvyko keli vaikų rašytojai. 

Musninkų Alfonso Petrulio pradinukai įdomiai ir linksmai leido laiką su ,,Ponu Kampu“  -  vaikų 

rašytoju Benu Bėrantu. Kūrybiškai ir produktyviai laiką praleido su kita, kraštiete rašytoja – Vaiva 

Ruttkauskaite. 

         Musninkų filialo  bibliotekininkė vasarą, birželio mėnesį pravedė edukacinę valandėlę 

,,Musninkų varpinės istorija“ Musninkų vaikų dienos centro ,,Aitvarai“ stovyklautojams. 

     2020-ieji buvo paskelbti mokyklų bendruomenių metais. Bibliotekininkė 2020 metais pradėjo 

rinkti medžiagą kraštotyros darbui ,,Musninkų vidurinė mokykla“. Pavyko gauti informacijos, 

medžiagos ir nuotraukų  nuo pat mokyklos įsikūrimo, šį darbą užbaigė šiais metais. 

         Musninkų biblioteka turi draugų bei rėmėjų. Už dovanotas knygas ir žurnalus galima padėkoti 

Giedrei Kontrimienei,  Onai Šaulienei, Margaritai Vaičelytei, Juozui Kalinauskui. 

Organizuojant renginius biblioteka bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Musninkų Alfonso 

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

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

Remienė dovanoja Musninkų bibliotekai laikraštį  „Draugas“ bei knygų. 

 

Šešuolėlių filiale eksponuotos parodos: Sausio 13-ajai - Laisvės gynėjų dienai paminėti 

skirta:„Laisvės kelias“; Vasario 16-ajai skirta paroda „O širdyje lietuvio brangiausios spalvos trys“; 

spaudinių ir fotografijų paroda Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metams paminėti. 

Rašytojų jubiliejams paminėti buvo parengtos parodos „Anykščių krašto dainiui - 185“; 

spaudinių paroda poeto Pauliaus Širvio 95-osioms gimimo metinėms paminėti „Ošia gimtinės beržai“. 

Eksponuota vaikų piešinių paroda „Rudens taku“, literatūrinė-meninė paroda „Po Kalėdų eglute“. 

 

 Vileikiškių filiale organizuotos spaudinių parodos suaugusiems:  „Jie mūsų atminty gyvi“;  

„Kraštiečiui Viktorui Brazauskui – 80“; „Tautos švietėjas“; „Lietuvos istorijos vingiuose“; „LR 



 

 

prezidentei Daliai Grybauskaitei – 65“; „Jie nešė mūsų žodį“; „Jie mūsų atminty gyvi“; „Naujausios 

2021 metų knygos“; „Po Europą pasižvalgius“, „Motina – tai angelas gyvenantis širdy“; „Gražiausi 

žodžiai Tėvui“; „Vytautui Mačerniui – 100“; „Tremties paženklinti likimai“; „Knygos apie Širvintų 

kraštą“; „Baltijos kelio vienybė“;  „Poetui Gintarui Patackui – 70“; „Širvintų krašto poetai“; „Posmai 

Mokytojui“; „Poetei Ramutei Skučaitei – 90“; „Prezidentui Valdui Adamkui – 95“; „Susitikimas su 

Jurgos Ivanauskaitės knygomis“; „Esu jausmų žmogus“; „Advento rimtis ir Kalėdų džiaugsmas“; „Su 

Mokslo ir Žinių diena!“; „Knygose ir gyvūnai kalba“; „Siūlau paskaityti“. 

 Eksponuota  nuotraukų paroda „Mano šeima“, skirta Šeimos dienai paminėti. 

 Organizuotas  kraštiečio, rašytojo  Viktoro Brazausko 80-ųjų gimimo metinių minėjimas „Po 

Dievo padu“. 

  Vyko popietė „Širdis visada jauna“, skirta Pagyvenusių dienai paminėti. 

 Organizuotos kompiuterinio raštingumo popietės „Ateik ir išmok“, stalo žaidimų popietė 

„Žaidžiame įvairius stalo žaidimus“, „Aktyviausi skaitytojai“, skirta vasaros skaitymų aptarimui. 

Zibalų filiale vyko knygų pristatymai, popietės, renginiai, buvo eksponuojamos spaudinių 

parodos.  

Parengtos spaudinių parodos: ,,Vaikų rašytojas Jeronimas Laučius“‘; ,,Zitos Gaižauskaitės 

knygos“; ,,Tvirta kaip žemė, trapi kaip gėlė“; ,,Istorijos apie kiškius“; „Esu laiminga, kad rašau 

vaikams“; ,,Atmintis gyva, nes liudija“; ,,Iš gyvenimo verpetų“; ,,Kunigas Kazimieras Lajauskas“; 

„Muzikantui Antanui Zarembai – 100“; „Gabrielei Petkevičaitei - Bitei – 160“, „Vytautui Mačerniui -

100“; „Kaziui Inčiūrai – 115“; „Prisiminkime Jurgą Ivanauskaitę“, ,,Rašytojai Laurai Sintijai 

Černiauskaitei – 45‘‘.  

Organizuota literatūrinė valandėlė su vaikais „Tavo vardas šviesesnis už saulę“,  skirta mamos 

dienai paminėti, ekskursija į Zibalų bibliotekos knygų pasaulį,  buvo pakviesti Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus ugdytiniai susipažinti su knygomis. 

Sausio 13 dieną Zibalų filalas prisijungė prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘, 

buvo uždegtos atminimo, vienybės žvakeles languose. 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų ir Zibalų filialai 

prisijungė prie Širvintų savivaldybės ir Širvintų kultūros centro organizuojamos personažų 

ekspozicijos Igno Šeiniaus alėjoje. Bendradarbiaujant kartu su Anciūnų kultūros namų filialu, Zibalų 

seniūnija sukūrė Užgavėnių personažus.   

Vyko teatralizuota šventė ,,Būk sveika,vasarėle!“, skirta  tarptautinei vaikų gynimo dienai. 

Dalyvavo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus ugdytiniai. 

Minint rašytojos, lietuvių dramaturgės, prozininkės, eseistės bei poetės, dailininkės, 

keliautojos, Nacionalinės premijos laureatės Jurgos Ivanauskaitės gimimo metines, kuriai šiemet būtų 

sukakę 60 metų. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Zibalų filiale vyko literatūrinė popietė 

„Ieškant meilės, tikėjimo ir vilties“, skirta kūrėjai atminti. 

Organizuoti edukaciniai užsiėmimai  vaikams „Nepraeiki pro šalį-šen į pasakų šalį“; „Rudens 

gėrybės“; „Veltinukas tavo delne“, karpinių edukacija ir paroda languose ,,Pabeldė angelas į širdį“. 

Kartu su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus darželinukais, Zibalų filialo, 

seniūnijos darbuotojais įžiebtas gražiausias metų simbolį – eglutė. 

Vyko renginys „Žalios Kalėdos su Šreku“. Teatralizuota šventė buvo kuriama kartu su Zibalų ugdymo 

skyriaus, Zibalų filialo ir Anciūnų kultūros namų darbuotojais bei bendruomenės nariais. 

 

12. Mokamos paslaugos  

  

Mokamos paslaugos  

Padaryta kopijų VBS – 12518  

Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 8042 

Kaimo filialuose: 4476. 

 

Straipsniai 



 

 

 

 

Iš 

viso 

strai

psni

ų 

Bibliotekų darbuotojų straipsniai 
Ne bibliotekų darbuotojų 

straipsniai 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoje 

Vietinėje 

spaudoje 

Interneti- 

niuose 

šaltiniuos

e 

Iš 

viso 

Respub. 

spaudoj

e 

Vietinė

je 

spaudo

je 

Internet

i- 

niuose 

šaltiniuo

se 

SVB 150 106 2 43 79 44 1 17 4 

VB 77 53 1 18 34 24 1 19 4 

KF 73 53 1 8 44 20 0 8 12 

 

Į vietinę ir respublikinę spaudą viso parašyta 150 straipsnių. Ataskaitiniais metais bibliotekos 

darbuotojai parašė 106 straipsnius. Ne bibliotekos darbuotojai apie biblioteką parašė 44 straipsnius. 

Straipsniuose rašoma apie vykusius renginius, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais ir kitais 

žymiais žmonėmis, organizuojamas bibliotekose akcijas, vykdomus projektus, kalbinamos ilgametės 

bibliotekos darbuotojos. 

Straipsniai apie Viešosios bibliotekos renginius arba kvietimai į juos buvo talpinami interneto 

tinklalapiuose: www.sirvintuvb.lt, www.sirvintos.lt, www.krastozinios.lt, www.sirvis.lt. Kvietimai į 

renginius talpinami ir Širvintų bibliotekos facebook paskyroje. Kiekvieną mėnesį teikiama informacija 

apie renginius bibliotekose bibliotekos internetiniam puslapiui www.sirvintuvb.lt ir Širvintų rajono 

savivaldybės internetiniam puslapiui: www.sirvintos.lt. Informacija apie renginius naudojama 

lankstinuko sudarymui ir spausdinimui. 

Čia taip pat yra informacija apie Viešąją biblioteką, jos skyrius ir filialus: trumpa istorija, darbo 

laikas, paslaugos, veikla.  

 2016-iaisiais metais buvo sukurta Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskyra 

Facebook socialiniame tinkle, kur buvo talpinama visa informacija ir reklama apie bibliotekos veiklą. 

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA  

 

LIBIS PĮ diegimas  

LIBIS 

2004-ais metais bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) 

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

bibliotekos skyriai. Nuo 2010 metų savo fondus pradėjo rekataloguoti ir filialai. 2018-aisiais metais 

filialuose pradėti registruoti vartotojai LIBIS sistemoje, jiems išduodamas vartotojo bilietas. 

Nuo 2021 liepos mėnesio diegiama nauja LIBIS sistemos versija.  Dabar kiekvienas bibliotekos 

vartotojas yra unikalus. Tai sukėlė daug problemų, nes istema nuolat tobulinama, vyksta darbuotojų 

apmokymai. 

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame Širvintų viešosios bibliotekos kataloge – 76596. 

Per 2021 m. parengta 5408 įrašų, iš kurių – 275 analiziniai įrašai. Šie įrašai eksportuojami į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Įrašų skaičius elektroniniame ir korteliniame 

kataloguose – 113858. 

Rekatoguojamos tik pavienės knygos, nes rekatalogavimas jau baigtas. 

Fondų patikrinimas 2021 m. vyko Alionių, Gelvonų ir Kernavės filialuose. 

 

Informacinis fondas 

SVB – 1363 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 278 fiz. vnt.  

Kaimo filialuose – 1085 fiz. vnt. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 60,2 fiz. vnt. 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.krastozinios.lt/
http://www.sirvis.lt/
http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/


 

 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 

„Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone). Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės 

duomenų bazės. 2021 metais bibliotekos vartotojams buvo prieinamos šios duomenų bazės (DB): 

EBSCO (8 duomenų bazių rinkinys), Naxos Music Library, lietuviška teisės aktų paieškos DB 

INFOLEX ir lietuvių autorių knygų DB „Vyturys“.  

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.  

Kraštotyros fondą sudaro 1230 egzempliorių, iš jų kaimo filialuose 788.  

Kaimo filialuose yra sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Sisteminiai ir abėcėliniai katalogai 

kaimo filialuose nepildomi. Kraštotyros kartotekos pildomos mažu kortelių kiekiu. 

 

Rekatalogavimas 

 

Rekatalogavimas iš esmės jau baigtas, rekataluoguojami pavieniai egzemplioriai. 

 

Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  

 

Gauta užklausų:  

SVB – 3167 

VB – 2310 

KF – 857. 

 

Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 

SVB - 25 

VB - 12 

KF – 13. 

 

Atsakytų užklausų:  

SVB – 3130 

VB – 2308 

KF – 822. 

 

 

Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 57. 

 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 

Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 

 

Visuomenės gyvenime vis didesnį vaidmenį vaidinant technologijoms, užklausų skaičiaus 

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

ženkliai sumažėjęs teminių užklausų skaičius Teminių užklausų temos liko panašios kaip ir praėjusiais 

metais: ekonomikos, marketingo, ekologijos, teisės, informatikos, psichologijos klausimais. 

Daugiausia filialuose buvo teminių užklausų, grožinės literatūros: 392, gamtos: 204, bendrojo 

skyriaus 97 ir geografijos bei istorijos – 109 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 – 16. 

Interneto vartotojų skaičius: 2331 

Viešojoje bibliotekoje – 1142 

Kaimo filialuose – 1189 

Interneto skaitykloje Širvintų savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra 12 kompiuterių. 

VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 75. 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 60 

Vartotojai kompiuteriais gali naudotis Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų 

literatūros skyriuje. 

15 kaimo filialų turi kompiuterius su interneto prieiga. 

 

Elektroninės paslaugos 

 

Interneto seansų skaičius 

SVB – 9256 

VB – 2655 

KF- 6491 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 3018 

Virtualių apsilankymų skaičius – 11598 

 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius  

 

SVB - 3069 

VB - 3069 

KF – 0. 

 

Virtualių apsilankymų skaičius  

SVB – 3458 

VB - 3468 

KF – 0. 

 

Paieškų skaičius – 3468 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

Interneto seansų skaičius  

SVB - 9256 

VB - 2665 

KF – 6491 

 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. 2021 metais elektroninės paslaugos 

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

tvarkos taisyklėmis, informacijos sistema, teikima informacinė pagalba, konsultavimas ieškant 

informacijos duomenų bazėse – lietuviškoje INFOLEX ir užsienio EBSCO Publishing, kurią sudaro 11 

duomenų bazių paketas. 

2008 metais įsigyta Bibliografinių Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė (archyvas 

1994–2002 m.). 

 



 

 

Kraštotyros veikla 

 

 

Kraštotyros 

fondas  

(fiz. vnt.) 

Kraštotyros įrašų 

skaičius 

Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso 
Parengta 

2021 m. 
Iš viso 

Parengta 

2021 m. 

VBS 1108 36021 271 372 12 

VB 360 36021 271 218 3 

KF 748 0 0 154 9 

 

 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Skaitytojų telkimas 

Gyventojų vaikų skaičius 

Iš viso: - 2006 

Rajono savivaldybės VB –789 

Kaimo filialuose – 1217 

Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

 

Vartotojų vaikų skaičius: 816 

VB –429 

Kaimo filialuose – 387 

 

Vaikų sutelkimo procentas: 

 

Iš viso: 40,67% 

Rajono savivaldybės VB – 54,37% 

Kaimo filialuose – 31,79% 

 

 

Rajone yra 3 gimnazijos, 1 pagrindinė mokykla, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla, 2 lopšeliai 

darželiai. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

Iš viso: 816 

Rajono savivaldybės VB –429.  

Kaimo filialuose – 387. 

Bendras vartotojų vaikų skaičius sumažėjo. 

Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas, tačiau didžiausia priežastis: 

pandeminė situacija. 

 

Apsilankymų skaičius: 

Iš viso: 12855 

Rajono savivaldybės VB – 4476 

Kaimo filialuose – 8379. 

 

Lankomumas: 

 

Iš viso: 15,75 

Rajono savivaldybės VB – 10,43 

Kaimo filialuose – 21,65. 



 

 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 19594 fiz. vnt. ( mažiau 929) - 2020 m. - 20523. 

Viešojoje bibliotekoje – 7885 fiz. vnt. (mažiau 1262) -2020 m. – 9147. 

Kaimo filialuose –11709 fiz. vnt.  (daugiau 333) -2020 m. – 11376. 

 

 

Dokumentų į namus išdavimas sumažėjo 929 fiz.vnt. Dauguma mokinių skaito tik tas knygas, 

kurios nurodytos pagal sąrašus. Labai skaitomos G. Morkūno, V. Račicko knygos. Šių autorių 

bibliotekoje turėtų būti bent po 4-5 egz. kiekvieno pavadinimo knygos. Pagal serijas vaikai skaitė 

„Beveik suaugę“, 10+, N14. 

Daugiausiai vietoje išduodama periodikos. Buvo prenumeruoti mažiausiems „Barbie“, „Penki“, 

vyresniems – „Naminukas“, „Donaldas ir kiti“, „Lututė“, „Flintas“, „Laimiukas“ ir kt., vyriausiems – 

„Panelė“, „Mergaitė“, „Žurnalas apie gamtą“. „PC Gamer“ žurnalo seni numeriai išlieka skaitomiausi 

tarp paauglių, nors šis žurnalas jau pusantrų metų nebeleidžiamas. Mokytojai, ikimokyklinio ugdymo 

darbuotojai skaito „Žvirblių taką“, „Rubinaitį“. Per metus VB buvo užsakyta 15 pavadinimų žurnalų. 

Periodikos išduotis šiek tiek sumažėjo, nes neliko „Lukos“, „Žirniuko“, negalima užsakyti 

„Mikės Pūkuotuko“, „PC Gamer“. Atėjusieji į biblioteką laukia eilėje prie kompiuterių, dažniau 

žaidžia stalo žaidimus. 

Didelis sumažėjimas siejamas su susidariusia situacija Lietuvoje ir pasaulyje dėl pandemijos.  

 

Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodinių 

leidinių. 

Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 13 pavadinimų žurnalų ir laikraščių. 

Filialams – 14. 

 

Skaitomumas: 

Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 24,01 (2020 m. – 22,30) 

Rajono savivaldybės VB – 18,3 (2020 m. – 17,42) 

Kaimo filialuose – 30,25 (2020 m. – 28,8). 

 

Fondo formavimas 

Dokumentų gavimas: 

Iš viso gauta literatūros:  

Iš viso – 1222 fiz. vnt. 253 pavadinimų. 

VB – 511 fiz. vnt. 202 pavadinimų. 

KF – 711 fiz. vnt. 253 pavadinimų. 

VB vaikams 2020 m. dokumentų įsigyta 468 fiz. vnt. 442 pavadinimų. Dokumentų įsigyta 

daugiau, negu praėjusiais metais.  

Per metus prenumeruota 13 periodinių leidinių komplektų. 

 

 

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.  

Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriuje veikia žaisloteka. Žaidimai įvairūs: nuo 

patiems mažiausiems skirtų dėlionių, kaladėlių iki mąstymą bei logiką lavinančių stalo žaidimų 

vyresniems. Mažiausiems lankytojams ir jų tėveliams patinka žaislinės knygelės, dėlioti domino, žaisti 

Bingo. Tarp paauglių populiariausias biliardas. Už rėmėjų lėšas nupirkti žaidimai: kortų žaidimas Uno, 

stalo žaidimai „Bingo“, „Mistakos“, viktorina „Pirmaklasis“, neokubas. Vaikai drauge žaidžia, 

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



 

 

pasakų ir dainų garsajuosčių, vaizdajuosčių. Ypač vaikai mėgsta spalvinti paveikslėlius. Šiuos 

darbeliai nuolat eksponuojami vaikų lit. skyriuje. 

 

Renginiai 

Iš viso organizuota renginių – 268 

Iš viso rajono savivaldybės VB – 91 

Iš jų:  

Kompleksinių - 27 

Žodinių - 22 

Vaizdinių - 42 

 

Iš viso kaimo filialuose – 177 

Iš jų: 

Kompleksinių - 23 

Žodinių - 52 

Vaizdinių – 102 

 

 
Viso Kompleksinių Žodinių 

 2020 2021 Skirt. 2020 2021 Skirt. 2020 2021 Skirt. 

VB 91 98 +7 27 15 -12 22 26 +4 

KF 177 203 +26 23 35 +12 52 43 -9 

VBS 268 301 +33 50 50 0 74 69 -5 

Vaizdinių Renginių lankytojai 

2020 2021 Skirt. 2020 2021 Skirt. 

42 57 +15 1284 1014 -270 

102 125 +23 2515 2340 -175 

144 182 +38 3799 3354 -445 

 

Renginiai vaikams 

 

Efektyviau pasirinkti knygas, greičiau surasti norimą leidinį padeda apipavidalintos teminės 

lentynos „Naujienos“, „Siaubų skrynelė“, „Eilėraščiai“, „Iliustruota didžioji klasika“, „Pasakos“, 

Renkame Metų knygą“. Vasaros atostogų metu, kad skaitytojams būtų patogiau, buvo parengtos 

teminės lentynos pagal skaitymo iššūkio užduotis.  

Parodose buvo eksponuoti  910 spaudinių, darbų, piešinių.  Renginiuose dalyvavo 1014 

lankytojų. 

VšĮ„Vikingų kaimas“ su Gelvonų gimnazijos aštuntokais vyko renginys „Karaliaus Mindaugo 

laikų Lietuva”. Patyriminis muziejus po atviru dangumi –  pati geriausia vieta patirti daug įvairiausių 

įspūdžių. Renginio dalyviai galėjo ne tik klausyti įdomaus pasakojimo, bet ir liesti, pajusti, kovoti. 

Kam ietys, kirviai, kalavijai, skydai, kokia paskirtis? Kaip buvo apsiginklavęs kryžiuotis, kodėl mums 

reikėjo būti vieningiems, kodėl laimėdavo lietuviai? 

 



 

 

 

                                                    Performansas „Mindaugo laikų Lietuva“ 

Rugsėjo 20 d. perkusininkai Martynas Sučyla ir Vytautas Leistrumas pradėjo renginį grodami 

djembe būgnais nuolat didindami tempą. Po to Martynas grojo solo frazes ir įtraukė visus, ragindamas 

atkartoti ritmą. Buvo tikrinamas ritmo pojūtis. Pradėjus visiems groti būgnais, ritmas tampa vis 

sudėtingesnis, grojama buvo tol, kol visi išmoko pagroti visą kūrinėlį. Aštuntokas Danielius buvo 

pakviestas patirti iššūkį: atkartoti bosinio būgno lazdomis Martyno sugrotas frazes, kurios tapdavo vis 

sudėtingesnės. Renginyje dalyvavo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 8a klasės mokiniai. 

 

 
                                              Muzikos performanso „Afrikos būgnai“ akimirkos 

 

Rugsėjo 27 dieną Širvintų Kultūros centro didžiojoje salėje įvyko neįprastas, provokuojantis 

renginys. Formas laužantis „nOrmalus teatras“ (režisierė Monika Klimaitė) atliko unikalų scenos 

reginį, jungiantį performanso meną, elektroninę muziką ir klasikinę poeziją -  poezijos performansą 

„Nerkis iš kailio“.  

Renginyje dalyvavo Širvintų L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos 3-4 klasių moksleiviai. 

 



 

 

 

                                    Poezijos spektaklio „Nerkis iš kailio“ akimirkos 

 

Spalio 1 d.  performansas  „Pagauk mintį“ vyko Musninkų A. Petrulio gimnazijoje. Renginį 

vedė Vilniaus kamerinio teatro aktorius, humoristas, profesionalus renginių vedėjas Zigmantas 

Baranauskas. Gausiai susirinkusiems vyresnių klasių moksleiviams aktorius  pasakojo apie savo gana 

vingiuotą kelią iki aktoriaus profesijos. Labai skatino jaunimą  nesustoti, siekti tikslų, nebijoti 

nusivylimų, būti savimi. Vėliau sekė trumpas apšilimas – trenažas. Dalyviai gavo užduotis atlikti 

trumpus pratimus, susijusius su vaidyba, improvizacija.  Septynios komandos gavo užduotį sukurtį 

treilerių reklamą.  Gimnazistai pasitelkę vaizduotę ir humorą, puikiai atskleidė jiems tekusių temų esmę. 

Tris geriausius pasirodymus išrinko gimnazijos mokytojos: Asta Jurkevičienė, Snieguolė 

Urbonavičienė, Rasuolė  Chmieliauskienė, Daiva Lučiūnienė. Visi atsipalaidavo, parodė savo 

sugebėjimus. O pasirinkusieji žiūrovų vaidmenį, galbūt ir pasigailėjo nepabandę.   

 

 

 
 

 
  

Literatūrinio renginio „Pagauk mintį“ metu 



 

 

Lapkričio 15 d. Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje  mokiniai su mokytojais Regina 

Krikštaponiene ir Arūnu Rimkumi dalyvavo dokumentikos kūrime. Operatorė Kristina Sereikaitė 

pasakojo kaip gimsta kadrai. Tai pademonstravo pasitelkusi  gyvą modelį.  Pasirenkant kompoziciją, 

būtina vadovautis trijų ketvirčių taisykle. Svarbu žinoti, kokiame plane bus fotografuojamas objektas ir 

kaip parinkti tinkamą kampą. Visi šie komponentai sukuria kadro nuotaiką ir netgi charakterį.  

Režisierė Emilija Petkūnaitė aptarė režisieriaus darbo ypatumus: filmo ar spektaklio istorija, herojai, 

viskas priklauso nuo režisieriaus sumanymų.  Ji pasiūlė sužaisti personažų žaidimą. Buvo sugalvoti 

veikėjai, vieta ir veiksmas. Kūrybinės provokacijos metu  dalyviai gavo užduotis nupiešti fragmentą, 

situaciją.  Autoriai pasakojo apie savo piešinius, dažnai Emilija paprašydavo papildyti darbus kai 

kuriomis detalėmis. Visa tai buvo filmuojama. Iš nufilmuotos medžiagos  sukurtas animuotas 

filmukas.  

 

 

                                         Dokumentikos performansas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje 

 

Rugsėjo 28 d.  vyko teatralizuotas rašytojo Beno Bėranto knygos „Ponas Bėrantas“ 

pristatymas. Renginyje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3b klasės mokiniai su mokytoja Lena 

Vaitkūniene. Trečiokus pasitiko pats knygos herojus Ponas Kampas – berniuko Jovaro kambaryje 

esanti kertelė, kuri netikėtai atgyja ir papasakoja Jovarui labai įdomią istoriją. Atgijęs knygos herojus 

darė mankštą, šoko, tvarkėsi. Ponas Kampas pakvietė vaikus per minutę nupiešti savo įsivaizduojamą 

Kampą. Čiupę į rankas spalvotus popierius ir pieštukus vaikai kibo į darbą. Ponas Kampas ne tik 

smagiai leido laiką su trečiokais, bet ir uždavė jiems galybę įdomių, šmaikščių klausimų. 

Teatralizuotam knygos pristatymui įsibėgėjus įvyko staigi transformacija ir Ponas Kampas tapo 

rašytoju Benu, kuris pasakojo mokiniams apie parašytas knygas. 

 



 

 

  

Rašytojas Benas Bėrantas pristato knygą „Ponas Kampas“ 

 
 Kūrybi                                                               

Viena mylimiausių vaikų poetė Zita Gaižauskaitė  šventė  70-ties metų jubiliejų. Minint šią 

gražią sukaktį , vaikų lit. skyriuje eksponuojama  paroda „ Būsiu tavo dainele“.  

Buvo paruoštas fotonuotraukų koliažas „Zita Gaižauskaitė mūsų bibliotekoje“.  

 

 
Balandžio mėn. Širvintų vaikų dienos centre vyko popietė, skirta poetės kūrybai.  Pagal Zitos 

Gaižauskaitės knygelę ‚Mūsų giminėlė“ vyko improvizuota viktorina. 

 
                                                            



 

 

Saugesnio interneto diena 2021-aisiais metais Lietuvoje vyko vasario 8-13 d.  

Skaitytojai buvo kviečiami dalyvauti nuotoliniuose renginiuose: edukacinėje pamokėlėje 

„Asmeninė informacija internete“, kurios metu sužinojo, kaip atsirinkti, kokią informaciją talpinti 

virtualioje erdvėje, o kurią – pasilaikyti sau. Edukacinėje pamokėlėje „Žalingas turinys internete“ 

sužinojo apie neteisėtą ar žalingą turinį internete, melagienas, žalingą reklamą ar kitą netinkamą turinį.                                              

 Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventei mpaminėti buvo eksponuota 

Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Aš nupiešiu, 

nuspalvinsiu visą gimtinę" (mokytoja Rasa Gudeikienė).Visų vaikų piešiniuose gimtinė nupiešta taip, 

kaip kiekvienas ją mato. Meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė Lietuvai.  

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga eksponuota Musninkų 

A.Petrulio gimnazijos 4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda "Tau, brangioji tėviškėle, aš nuskyniau 

gėlę". 

                                                                                                          

 

Buvo filmuojami edukaciniai užsiėmimai, kurie buvo paskelbti  ŠirvintųVB 

https://www.youtube.com/watch?v=I34fIChXtZk. 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitę pradėta  pristatant spalvingą, kaip pavasariniai žiedai 

teikiančią džiaugsmą Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokinės Skaistės Miliukaitės pirmąją 

autorinę parodą. 

 
                                             Mokytoja Nijolė Miliauskaitė sveikina Skaistę. 

 

Įvyko improvizuotas Širvintų pradinės mokyklos 3a klasės mokinės Skaistės Miliukaitės 

pirmosios piešinių parodos pristatymas. Skaistė pasakojo, kad pirmasis jos piešinys buvo namas. Kokį 

piešinį piešti , mintys ateina įvairiai. Kartais tiesiog žiūrint pro langą, kartais pavarčius knygą, 

laikraštį. Taip jau nutinka, kada teptukas tarsi pats vedžioja ranką. Jeigu nepavyksta, kaip sumanei, 

belieka užtapyti ant viršaus. Bibliotekos darbuotojos, mergaitės auklėtoja Nijolė Miliauskaitė sveikino 

Skaistę, linkėdamos dar ne vieno gražaus piešinio. Klasės draugai rinkosi jiems labiausiai patikusius ir 

sakė bendraklasei komplimentus. 

Kitoje parodoje nupiešti knygų herojai spinduliuoja įvairias emocijas. Iš savo mylimiausių 

veikėjų vaikai mokosi, kaip mylėti savo artimuosius, draugus, gyvūnus, kaip sekti jų pavyzdžiu. Kai 



 

 

istorija šmaikščiai ir nepastebimai įtraukia vaiką tapatintis su knygos herojumi, tinkamas elgesys 

atsiranda savaime. 

Širvintų meno mokyklos mokinių piešinių paroda „Įkvepiantys knygų herojai“. Mokytoja 

Jelena Labanauskienė. 

                                          

Besibaigiant Nacionalinei bibliotekų savaitei į svečius užsuko herojai iš įvairių knygų. Vaikų 

buvo prašoma atpažinti ir komentaruose parašyti knygos pavadinimą, kur gyvena  veikėjai. Tiksliausių 

ir įdomiausių atsakymų autoriai buvo apdovanoti prizais. 

 Nuo birželio mėnesio organizuotos „Skaitymo iššūkio“ nuotaikingos varžytuvės visoje 

Lietuvoje kvietė užsiregistruoti internete, gauti dalyvio kortelę su užduotimis ir pagal jas perskaityti 5 

knygas. 

 Tradiciškai dalyvavome Skaitymo iššūkio akcijoje. Širvintų rajono bibliotekose užsiregistravo 

242 skaitytojai, o visą iššūkį įveikė 168. Perskaitytos 1093 knygos! 

Vaikų literatūros skyriuje skaitymo iššūkyje ,,Vasara su knyga'' užsiregistravo 78 jaunieji 

skaitytojai, o visas užduotis įveikė 47. Kiekvienas iš jų buvo apdovanotas diplomu „Vasara su knyga“,  

daugkartinio naudojimo šiaudeliu ir knyga.  

Birželio 1 d. vyko nuotaikingas susitikimas su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku ir knygų 

iliustratore Tania Rex. Jie pristatė knygą „Ugnikalniukas ieško draugų“.  Į susitikimą atvyko Širvintų 

pradinės mokyklos 4a  klasės mokiniai su mokytoja Adele Gelažuniene.                

Rašytojas į knygos pristatymą išradingai įtraukė ir susirinkusius renginio dalyvius, kviesdamas kartu 

padainuoti dainą apie knygos personažą. Mokiniai dainavo drauge ne tik apie Ugnikalniuką, kuris 

ieškojo draugų, bet ir apie dar vieną knygos personažą Ulfą iš knygos „Ulfas ir stebuklinga barzda“. 

  Antrojoje renginio dalyje mokiniams reikėjo pasigaminti po Ugnikalniuką, o tie, kurie norėjo – 

pasigamino ir visą šeimyną. Trečiokai noriai ir su užsidegimu įsitraukė į edukacinę veiklą. Jie karpė, 

klijavo, dekoravo, piešė salą, kurioje įsikūrė Ugnikalniai, galvojo salų pavadinimus. Kūrybiniai 

darbeliai buvo labai įvairūs, kruopščiai ir gražiai padaryti. Į procesą įsitraukusiems vaikams padėjo ir 

knygą iliustravusi dailininkė Tania Rex. Renginys vyko bibliotekai vykdant projektą „Kūrybinės 

pajautos  patyriminės dirbtuvės su knygų kūrėjais“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. 
 

 
Smagus susitikimas su autoriais: rašytoju Virgiu Šidlausku ir knygų iliustruotoja Tania Rex. 
 



 

 

 
 

Bibliotekoje apsilankė Širvintų pradinės mokyklos antrų (b ir a) klasių  mokiniai su 

mokytojomis Lena Vaitkūniene ir Aušra Lebedeviene. Jie susipažino su Skaitymo iššūkio taisyklėmis 

ir užduotimis. Tenka pripažinti, kad daugelis vaikų jau mintinai žinojo užduotis. Buvo parengta teminė 

lentyna „Skaitymo iššūkio skaitiniai“. Po to visi vaikai sukūrė skirtukus su savo vardo raidėmis.  
 
 
 
 

 
Skirtukų kūrimo edukacijos 

 
 

Širvintų „Tėkmės“ mokyklos pradinukai su mokytojais birželio 9 d. lankėsi bibliotekoje. Jiems 

buvo pristatytos skaitymo iššūkio užduotys. Kad skaitydami knygą, turėtų kuo pasižymėti reikiamą 

vietą, vaikai dalyvavo skirtukų kūrimo edukacijose: knygų skirtukai su vardo raidėmis ir ramunės 

žiedas. Taip pat vyko  įdomus „Tėkmės“ Knygų klubo narių baigiamasis  renginys. Vaikai pristatė 



 

 

perskaitytas knygas, iš krepšelio išsitraukę užduotis, patys kūrė knygą. Edukaciją – pamoką vedė 

mokytoja Roma Vareikienė. 

 

 
Knygų klubo renginys 

 

 
 

Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai (mokytojos Rasa 

Gudeikienė ir Gaiva Dambrauskienė) dalyvavo rytmetyje vaikų literatūros skyriuje. Nors vaikai dar 

ikimokyklinukai, jau patys skaitė eiliuotą tekstą apie  kraustymąsi į naujus namus ir draugystę su 

naujos gatvės gyventojais. Grožėjosi jaukiomis iliustracijomis, ieškojo, kuriame aukšte gyvena herojai, 

puikiai dainavo dainelę, dalijosi įspūdžiais apie pajūrį. Tai buvo vienas iš renginių vykdant projektą 

„Biblioteka visiems“. 

 



 

 

 
                                  Sensoriniai skaitymai pagal knygą J.Parachini-Deny „Baltųjų debesų gatvė 

Birželio 14 dieną vyko susitikimas su dailininke, iliustratore, „Knygų šalies“ įkūrėja Sigute 

Chlebinskaite. Širvintų pradinės mokyklos 3B klasės mokiniai su mokytoja Svetlana Paliukėniene 

sukūrė judančių paveikslėlių knygą. Dailininkė pristatė ypatingąsias savo kolekcijos knygas. Vėliau 

visi kūrė Ombro-cinema, dar kitaip vadinama Moire technika. Tai senovinis animacijos būdas, piešinį 

popieriuje paverčiantis judančiu: tokiu būdu nupieštas ratas ima suktis, o mirgantys paveikslėliai gali 

sukelti net galvos svaigulį. Lėtai per pabaigtą iliustraciją braukiant specialia vertikaliomis linijomis 

sugraduota plastikine plokštele, sukuriama judančių objektų iliuzija. Šias  knygas dailininkė pažymėjo 

specialiu antspaudu, kad jis primintų knygos svarbą ir reikalingumą po šimto metų.  
 
 

 

 

Dailininkė, iliustratorė Sigutė Ach birželio15 d. kūrybinį užsiėmimą vedė  Širvintų pradinės 

mokyklos 3c kl. mokiniams (mokytoja Dalia Vinslauskienė). Šios popietės tikslas: sukurti žodžių tiltą, 

iš kurių vėliau gimsta knyga su iliustracijomis. Dailininkė sakė, kad svarbiausia išlaisvinti vaizduotę, 

kuri leidžia pažinti ir suprasti pasaulį kitaip, o tai įmanoma liejant paveikslus akvarele. Vaikai su 

malonumu liejo akvareles, vėliau rašė ant jų žodžių tiltus, kuriuos vėliau Sigutė Ach pakomentavo. 



 

 

Renginiai organizuoti, Lietuvos  Kultūros tarybai finansuojant projektą „Kūrybinės pajautos 

patyriminės dirbtuvės su vaikų knygų kūrėjais“. 

 

 

 

 
 Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie iniciatyvos ,,Atverk duris vasarai'' ir kiekvieną 

antradienį vyko užsiėmimai. Šios iniciatyvos tikslas - suteikti vaikams galimybę prasmingai leisti 

vasaros atostogas.  

  Užsiėmimuose vyko pažintis su žuvų pasauliu: buvo garsiai skaitoma Britos Teckenrup knyga 

„Atrask žuvų pasaulį“ ir gaminama svajonių žuvelė, spalvingos vėduoklės, kalbamasi apie spalvų 

įvairovę, kaip galima maišyti spalvas. Vyko garsinis skaitymas, piešimas ant akmenėlių. Vyko 

užsiėmimai su smėliu. Spalvingi, ryškūs knygų skirtukai ne tik sau, bet ir visiems šeimos nariams. 

Vaikai kūrė sukurti savo mylimą knygos herojų ir papuošė juo dovanų maišelį. Kitoje pusėje su 

gražiaisiais antspaudukais galėjo užrašyti savo vardą. Baigiantis vasarai, vaikai rašė laišką bibliotekai. 

Savanorė Jogailė padėjo rašiusiems dailiai ir neįprastai susilankstyti voką. Kiekvieną dieną 

bibliotekoje vaikai žaidė stalo žaidimus: biliardą, futbolą, Alias, Bingo ir daug kitų. 

Piešinių spalvinimas ir informacijos ieškojimas enciklopedijose  (už tai gaunant prizus) išliko 

taip pat populiarūs. Visus darbelius vaikai parsinešė namo, kad nudžiugintų savo artimuosius. Knygos 

buvo skaitomos kiekvieno užsiėmimo metu.  

Kaukių dėvėjimas ribojo lankytojų srautą. Užsiėmimuose dalyvavo 40 dalyvių. 

 

 

                                  Užsiėmimuose dalyvavo ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. 



 

 

 

 

Širvintų miesto šventėje Igno Šeiniaus  viešosios bibliotekos vedamose edukacijose galima 

buvo susikurti knygų skirtuką, drugelį, dekoruoti dovanų maišelį „Išmintingoji pelėda“. 

 

 
 

Rugsėjo 11 d. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Vilniaus apskrities 

Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vykusiame Skaitymo festivalyje 2021 „Fantastiką kuriame 

patys“.  Buvo vykdomos edukacijos:  „Herojaus kūrimas“ ir „Skirtukų kūrimas iš spalvoto smėlio“. 

 

 

 
                                                                               Renginio akimirkos. 

 

 

Rugsėjo 17 – 26 d. Lietuvoje vyko Europos Tarybos programos „Europos paveldo dienos 

2021“ renginiai, šiemet kvietę intriguojančia tema „Įtraukiantis paveldas“. 

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka parengė renginių ciklą „Įtraukiantis paveldas Kernavė“. 

Jauniausi renginių dalyviai buvo Širvintų pradinės mokyklos 1d klasės mokiniai (mokytoja 

Lena Ivanauskienė) ir Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinės „Spindulėlių“ grupės 

vaikai (auklėtoja Audronė Žiupkienė). Susitikimas su pirmokais vyko Širvintų pradinėje mokykloje, o 

priešmokyklinukai svečiavosi Viešojoje bibliotekoje. 

Pirmokai ir priešmokyklinukai dalyvavo renginyje „Įtraukiantis paveldas Kernavė“, kurio metu 

žiūrėjo filmą „Kernavė – nemieganti žemė. Legendos, sakmės ir mitinės būtybės“. Vaikai klausėsi 



 

 

sekamos legendos „Akmeninis milžinas“ iš E.Jankūno knygos „Laumgunda“ , kalbėjosi apie mitines 

būtybes. Renginio metu vyko edukacinis užsiėmimas, kurio metu vaikai kūrė mitinę būtybę – Kauką.  

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje vyko viktorina  „Ką žinai apie Kernavę“, 

dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 4a kl. mokiniai, mokytoja Nijolė Miliauskaitė. Ketvirtokai buvo 

supažindinti su Pasaulio paveldo objektais Lietuvoje.  Renginio dalyviams apie lietuviškąsias Rasas 

Kernavėje pasakojo Kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. Žiūrint filmukus 

apie Rasų šventimą, ji pasakojo apie nusistovėjusias tradicijas: ant piliakalnių keliamas stebules su 

deglais ir vainikais, aukurą, laužą, vartus,  vaistinių augalų rinkimą ir vainikų pynimą, šokius, ugnies 

degimo svarbą ir prausimąsi rasa. 

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazistai buvo pakviesti į dokumentinio filmo 

„Rasos šventė Kernavėje“ peržiūrą. Šiame filme atskleistas Rasos šventės sakralumas, papročiai, 

apeigos, folkloras ir pasilinksminimo elementai. Renginį moderavo ir apie šventės tradicijas pasakojo  

Kultūros centro etninės kultūros specialistė Laimutė Bikulčienė. 

  Igno Šeiniaus viešoji biblioteka parengė spaudinių parodą „Įtraukiantis paveldas“, kuri 

supažindino su keturiomis išskirtinę visuotinę vertę turinčiomis ir pasauliniu mastu pripažintomis 

vietovėmis Lietuvoje 

 

   
 

 
                                             Renginiai, skirti Europos paveldo dienoms paminėti 

 

Spalio 28-ąją  dieną  vyko integruota pamoka  „Poetės Ramutės Skučaitės kūryba“. Minint 90-

ąsias poetės gimimo metines, dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos 3c kl. mokiniai (mokytoja Gita 

Bakasėnienė).  Ji pasakojo vaikams apie poetės gyvenimo kelią: vaikystę, skaudžiąją tremtį, grįžimą į 

Vilnių ir kūrybą. 

Vyresn. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė rodė poetės  knygas ir jas pristatė. Vaikai ruošėsi 

renginiui.  Buvo gera klausyti ne skaitomų, bet išraiškingai deklamuojamų poetės eilėraščių. Kitoje 

renginio dalyje mokinai buvo pakviesti parungtyniauti: reikėjo teisingai sudėti eilėraščio „Žiema“ 

stulpelius, pagal poetę „atstatyt žodžius kaip buvo, kol tos pradžios nepražuvo“ ir išspręsti užduotį 

„Gama“. Laimėjo, surinkusi daugiausia taškų, 1-oji  – mergaičių komanda. Pabaigai pasiūlėme 

suvaidinti tris Ramutės Skučaitės eilėraščius. Buvo daug savanorių. Pasiskirstę poromis, vaikai vaidino 

eilėraščius „Neįtiko“, „Šunelio poilsio minutė“ ir „Jeigu būčiau..“. Repeticijoms laiko buvo ne tiek 

daug, bet viskas pavyko puikiai. Už drąsą ir išmonę vaikai apdovanoti bibliotekos rašikliais. 



 

 

    

                           Integruota pamoka „Poetės Ramutės Skučaitės kūryba“  

Vaizdiniai renginiai sudarė  75 procentus visų renginių.  Parengta 15 spaudinių parodų. Buvo 

bendradarbiaujama  su  Širvintų meno mokykla, Širvintų pradine mokykla. Eksponuotos 8 darbų, 8 

piešinių ir 12 kūrybinių darbų parodų, 2 fotonuotraukų parodos. Parengta 12 virtualių minėtinų vaikų 

literatūros autorių datų kalendorių. 

Literatūrinės parodos buvo parengtos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Būsiu tavo dainele“ 

(Z.Gaižauskaitei – 70)“, „Vaikų knygose turi būti kokia nors mįslė (A.Schmidt – 110)“ , „Tegul 

skaitymas virsta eksperimentu“ (rašytojai Renatai Česiūnienei - 40), „Pasidžiaukime namais. Jie geri: 

ką tik gali, tą duoda“ (Ramutei Skučaitei – 90). 

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos  parodos, organizuoti renginiai 

:darbų paroda „Darbelių puokštė Lietuvai“ ,  „Aš nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę“ (Valstybės 

atkūrimo dienai), „Tau brangioji tėviškėle, aš nuskyniau gėlę“,   Mamos dienai darbų paroda „Mamos 

kvepia kaip gėlės“ ir kt.  Eksponuotos Širvintų meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodos: 

„Vasaros spalvų purslai“, „Juodos avelės – bėgančios raidės“ ir kitos. Širvintų pradinės mokyklos 

keramikos būrelio vaikų darbų parodos „Minkysiu, puodynėlę lipdysiu“, „Mamos kvepia kaip gėlės“, 

„Kalėdų žvaigždelės“, „Kvaksiukų vasara“. 

Buvo eksponuojamas teminės parodos :„Tie, kurių nepažįstame“, „Kalėdų žvaigždės krenta į 

širdį“, „Pasivaikščiojimai po Šiaurės šalis“, „Tyrinėkime, smalsaukime ir keliaukime“  ir kt.  

 

  
Eksponuotų parodų fragmentai 
 

                       Buvo surengta išskirtinė fotonuotraukų paroda „Aš ir mano augintinis“, skirta Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai paminėti. Skaitytojai buvo pakviesti nusifotografuoti su savo augintiniais ir 

atsiųsti nuotraukas el.paštu.  



 

 

 
                                

                                                                                                                                                                         

                                                                               

                                                                                                         

 



 

 

 
Eksponuotų parodų fragmentai 

Efektyviau  pasirinkti knygas, greičiau surasti norimą leidinį padeda apipavidalintos teminės 

lentynos   „Naujienos“, „Siaubų skrynelė“,  “ Eilėraščiai“, „Iliustruota didžioji klasika“, „Pasakos“,  

„Skaitymo iššūkio skaitiniai“. Vasaros atostogų metu, kad skaitytojams būtų patogiau, buvo parengtos 

teminės lentynos pagal skaitymo iššūkio užduotis.  

 

    

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 2021 metų datų 

kalendorius.  

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

tvarkymo skyriaus darbuotojai konsultuoja filialus rekatalogavimo ir kitais klausimais.  

Praktinė pagalba buvo teikiama elektroninėmis priemonėmis, telefonu. 

Buvo aptariami svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, analizuojami susidariusieji trūkumai 

bei pasiekimai. Susirinkimų metu pasidalinta darbo patirtimi. Konsultuoti filialų darbuotojai. 

Per 2021-uosius metus vyko 6 seminarai-pasitarimai darbuotojams. Seminaro metu 

bibliotekininkės išklausė pranešimus, papildė savo darbo žinias, pasidalino patirtimi. Jos patenkintos, 

kad neišvykdamos iš rajono teritorijos, gali išklausyti pranešimus ir tikisi, 2022-aisiais metais, panašių 

seminarų darbo įgūdžių tobulinimui. 



 

 

  

IX. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS  

 

Viešoji biblioteka ir filialai ataskaitiniais metais bibliotekų veiklos tyrimuose nedalyvavo. 

Buvo pildomos tik anketos ir apklausos. Viešoji biblioteka ir filialai dalyvavo įvairiuose projektuose ir 

programose. 

 

Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose  

 

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 metų ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos 

kultūros įvykiu. Šią akciją rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010–ųjų įsijungė Skaitymo ir 

kultūrinio raštingumo asociacija. 

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

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

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

Dalyvauta akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis”. Šioje akcijoje dalyvavo Viešoji biblioteka bei 

filialai. 

Dalyvauta „Prisijungusi Lietuva” skaitmeninio raštingumo mokymuose. 

 

 

Projektų rengimas 

 

2021-aisiais metais buvo parengti 6 projektai į Lietuvos kultūros tarybą. Viešojoje bibliotekoje 

gavo finansavimą ir buvo vykdomi 4 projektai. Finansavimo suma: 12075 Eur.  

Finansuoti 4 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo.  

Viešojoje bibliotekoje: 

„Kūrybinės patyriminės dirbtuvės su vaikų knygų kūrėjais“ – skirta 3560 Eur. 

„Bibliotekos erdvė kūrybai ir saviraiškai “ – skirta  3100 Eur.  

„Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje“ – skirta 2575 Eur.  

„Kūrybos ir saviraiškos keliu“– skirta 2840 Eur.  

. 

 

 

X. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius:  

SVB darbuotojų skaičius – 34 

Viešojoje bibliotekoje – 19 

Kaimo filialuose – 15 

 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

SVB darbuotojų skaičius –28 

Viešojoje bibliotekoje – 13 

Kaimo filialuose – 15 

 

Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 

SVB darbuotojų skaičius – 14 

Viešojoje bibliotekoje – 0 

Kaimo filialuose – 15 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 11 



 

 

Viešojoje bibliotekoje – 7 

Kaimo filialuose – 4 

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas su aukštesniuoju: 

SVB darbuotojų skaičius – 13  

Viešojoje bibliotekoje –5 

Kaimo filialuose – 8 

 

Bibliotekos darbuotojų išsilavinimas su kitu: 

SVB darbuotojų skaičius – 7 

Viešojoje bibliotekoje – 5  

Kaimo filialuose – 2  

 

Darbuotojų kaitos problemos: 

 Viešojoje bibliotekoje išliko toks pats darbuotojų skaičius.  

 

Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimas 

2021-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 28 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojai. Jie dalyvavo:  

3 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Žinojimas šalina kliūtis“; 

1 bibliotekininkas  dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose  „Renginių organizavimo ABC“; 

2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Bibliotekos komunikacija: galimybės ir iššūkiai“. 

5 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotame festivalyje „Fantastiką kuriame patys“; 

2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose 

nuotoliniuose mokymuose „Sensorinių skaitymų“ organizavimo metodika ir įgyvendinimas 

bibliotekoje“; 

2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos organizuotuose mokymuose „ Kad skaityti 

galėtų visi: biblioteka, kuri vienija“. 

 

 

28 bibliotekininkai dalyvavo  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose 

nuotoliniuose mokymuose „Darbas su atnaujinta LIBIS sistema“, „LIBIS naujos aplinkos mokymai“. 

 

Pandemijos metu buvo galima dalyvauti ir kelti kvalifikaciją nuotoliu būdu. Šiuose 

mokymuose dalyvavo beveik visi bibliotekininkai, tik ne visada buvo išduodami pažymėjimai. 

 

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. 

 2021 metais filialai buvo aplankyti 40 kartų. Išvykose dalyvavo VB direktorė, projektų vadovė, 

bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius, bibliotekininkai, komplektuojantys fondus. Kaimo 

filialuose vyko inventoriaus ir dokumentų fondo patikrinimas.  



 

 

Darbuotojai vykdė dokumentų fondo patikrinimus. Kiekvieno mėnesio eigoje buvo tikslinami, 

planuojami renginiai filialuose sekančiam mėnesiui. Kiekvieno mėnesio sudarytas renginių planas 

patalpinamas Viešosios bibliotekos svetainėje, Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje.  

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojams buvo organizuojami pasitarimai. Jų metu buvo 

aptariami veiklos rodikliai, svarbūs ir aktualūs profesiniai klausimai, susidariusieji trūkumai. Išklausyti 

bibliotekininkių pasisakymai sugrįžus iš seminarų, konferencijų, mokymų. Pasidalinta darbo patirtimi 

tarp filialų darbuotojų vykdant ir rašant projektus.  

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

ataskaitų rengimui. 

 

Buvo organizuota 1 ekskursija į Palangą, Kretingos žiemos sodą bei Akmenų muziejų.  

 

Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 99  

Viešojoje bibliotekoje – 106 

Kaimo filialuose – 92 

 

Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 1278 

Viešojoje bibliotekoje – 1201 

Kaimo filialuose – 1410 

 

Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 

SVB – 1710 

Viešojoje bibliotekoje – 1998 

Kaimo filialuose – 2603 

 

XI. MATERIALINĖ BAZĖ  

Patalpų būklė 

Materialinė bazė 

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

patalpose. 

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

 Čiobiškio filialas perkeltas į kitas patalpas, atliktas jų kosmetinis remontas. 

Remontuotinos patalpos 

Remontuoti reikėtų Vileikiškių, Motiejūnų filialų patalpas. 

 

 

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 – 105 

Viešojoje bibliotekoje – 30 

Kaimo filialuose – 75 

 



 

 

Iš jų vartotojams: 

SVB – 75 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 60 

Darbuotojams: 

SVB – 30 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 15 

 

Dauginimo priemonių skaičius 

SVB – 19 

Viešojoje bibliotekoje – 4 

Kaimo filialuose – 15 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 

SVB – 1966 

Viešojoje bibliotekoje – 649 

Kaimo filialuose – 1317 

 

Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 

SVB – 1545 

Viešojoje bibliotekoje – 498 

Kaimo filialuose – 1047 

 

Lentynų apskaita: 

Viso fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1743 

Viešojoje bibliotekoje – 805 

Kaimo filialuose – 938 

 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1533   

Viešojoje bibliotekoje – 595 

Kaimo filialuose – 938 

 

 

Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 

 

 
Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 

aparatai 

vartotojams 

Skirta  

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

SVB 105 75 30 19 

VB 30 15 15 4 

KF 75 60 15 15 

 

XII. FINANSAVIMAS 

 

Paprastosios išlaidos: 

Darbo užmokesčiui – 401085,00  Eur. 

Dokumentams įsigyti – 27552,1 Eur. 

Knygoms – 22257,00  Eur. 

Periodikai – 5295,00 Eur. 



 

 

Kitiems dokumentams – 0 Eur. 

Statyboms, pastatams – 0 

Automatizacijai – 2507,00Eur. 

Kitos išlaidos – 58583,00 Eur.  

 

Pajamos ir finansavimas 

Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 

Iš LR Kultūros ministerijos – 26239,00 Eur 

Iš savivaldybės – 452300,00 Eur 

Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 445,00 Eur 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 346,00Eur. 

Programų, projektų lėšos – 12075,00 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. 

 

Sėkmingai įgyvendinti projektai, kurių metu suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, 

vyko edukaciniai užsiėmimai. Bibliotekininkai įgijo žinių, reikalingų viešinimui bei vartotojų 

aptarnavimui. Įsigyta naujų baldų Viešojoje bibliotekoje. 

Smagu, kad suorganizuota daug renginių rajone, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio 

gerinimo. 

Vykdomi projektai skatina skaitymo iniciatyvas, juos teigiamai vertina rajono pedagogai, 

švietimo centro darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai. Dvasinis vaiko pasaulis pilnavertis tik 

tuomet, kai jis gyvena pasakų, žaidimų, muzikos, fantazijos pasaulyje ir kai tai daroma kartu su tėvais. 

Santykius su knyga užmezgę ankstyvoje vaikystėje, žmonės išsiugdo pomėgį skaityti taip 

nepalyginamai pagerindami viso savo gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu pastebimos aktyvios jaunų 

tėvų pastangos, kuo anksčiau vaikus supažindinti su knygų pasauliu. 

Pagerinta bibliotekos materialinė bazė, pagal galimybes bibliotekose atliktas kosmetinis 

remontas. 

Bibliotekose sėkmingai teikiamos modernios informacinės paslaugos: dirba LIBIS posistemės, 

nuolat diegiami jų atnaujinimai, suskaitmenintas visas bibliotekos knygų fondas, pildomas internetinis 

kraštotyros portalas „Vilnijos vartai“ , www.vilnijosvartai.lt., organizuojami gyventojų kompiuterinio 

raštingumo mokymai. 

Biblioteka tampa tikru bendruomenės traukos centru, kur vyksta įdomios diskusijos, susitinka 

bendraminčiai, kur daug naujovių, naujų knygų, noro bendrauti ar tiesiog pabūti tyloje ir vienumoje. 

Gruodžio 16 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko 

Vilniaus regiono bibliotekininkų „Riešutas“ apdovanojimai. Šiais metais apdovanojimai organizuoti 

jau šeštąjį kartą. Konkurse kasmet dalyvauja bibliotekininkai iš 13-os Alytaus ir Vilniaus apskričių 

viešųjų bibliotekų. Šis konkursas – tai puiki proga Vilniaus regiono bibliotekoms apžvelgti ir įvertinti 

savo ir kolegų pasiekimus, pasidžiaugti nuveiktais darbais, įgyvendintais projektais ir pasiektais 

rezultatais. Iš viso konkurse šiemet buvo trys nominacijos: 

Geriausias bibliotekos vadovas – „Graikinio riešuto“ apdovanojimas 

Geriausias metų bibliotekininkas – „Riešuto“ apdovanojimas 

Geriausia bibliotekos komanda – „Lazdynų riešuto“ apdovanojimas. 



 

 

Galima pasidžiaugti, kad geriausio regiono bibliotekininko apdovanojimą šiais metais pelnė 

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų 

literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė. „Riešuto“ apdovanojimas jai įteiktas 

už  įvairiapusiškas kūrybines iniciatyvas, naujų idėjų per meninius ir kultūrinius projektus 

įgyvendinimą, šiuolaikiškų ir aktualių vaikų užimtumo veiklų organizavimą, patrauklių erdvių 

skaitytojams kūrimą. 

Už puikius darbo pasiekimus buvo įvertinta dar viena Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

darbuotoja. Už prenumeruojamų užsienio duomenų bazių – EBSCO ir NAXOS – 

panaudos proveržį 2021 metais vyresniajai bibliotekininkei Aistei Palinauskienei įteikta Vilniaus 

apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorės Emilijos Banionytės padėka. 

 

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.  

Esant pandeminei situacijai, daugelis renginių buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Tai šiek tiek 

sumažino veiklos galimybes. 

 

 

Problemos 

Koronoviruso (COVID – 19) pandemija ir dėl to visoje Lietuvos Respublikoje paskelbtas 

karantinas paveikė ir įprastą bibliotekos funkcionavimą. Biblioteka vykdė savo veiklą užtikrindama ir 

laikydamasi valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų bei 

visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų. Knygos buvo užsakomos telefonu. Nors 

karantinas tikrai nulėmė sumažėjusį bibliotekos lankomumą, bet knygų mylėtojai ir toliau skaitė 

knygas, nes karantino metu turėdami daug laiko, galėjo jį skirti knygoms. Atsirado ir tokių skaitytojų, 

kurie daug metų neskaitę, vėl sugrįžo prie knygų. 

 

Atsiranda naujų projektų, tačiau dėl patalpų stygiaus negalima numatyti naujų veiklų vaikų 

užimtumui. Reikėtų skirti didesnį dėmesį jaunimo užimtumui. 

 

Ataskaitą parengė: 

Vaiva Daugėlienė, direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 

Tel. (8 382) 51 122 

Elektroninis paštas direktorius@sirvintos.rvb.lt 

Dalia Taparauskienė, projektų vadovė 

Tel. (8 382) 51 122 

Elektroninis paštas dalia.taparauskiene@vipt.lt 
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