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PATVIRTINTA 

Direktoriaus pavaduotojos, 

 laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas 

2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-12 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

IGNO ŠEINIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

 

2020-ųjų metų 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-03-12 

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. 

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 2020 m. veiklos uždaviniai buvo šie: 
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kryptingai organizuoti veiklą, kad Širvintų rajono bibliotekos būtų visiems prieinamos, 

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

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

visuomeniniame gyvenime; 

sugrąžinti rajono bendruomenės gyventojų susidomėjimą skaitymu, knyga, norą geriau 

orientuotis šiuolaikinės literatūros pasaulyje, nepamirštant klasikos rašytojų ir pasaulinės šlovės 

susilaukusių kūrinių; 

rajono bibliotekose komplektuoti pačius įvairiausius dokumentus bei išteklius, neatsiliekant 

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

visiems bendruomenės nariams; 

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

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

formų; 

aptarnauti neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones, palaikyti ryšį su bibliotekoms 

talkinančiais knygnešiais; 

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

sudaryti palankias sąlygas gauti reikiamą informaciją ir lavinti kūrybinius įgūdžius, ugdyti 

gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; 

sudaryti palankias sąlygas savarankiškai besimokantiems vartotojams; 

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

dokumentų įrašais, koordinuoti darbą su patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis 

naujovėmis, šalinti atsiradusias problemas; 

dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų savaitėje; 

rajono bibliotekose organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusių, 

pagyvenusių žmonių grupėms, teikti konsultacijas; 

ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, 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. 

Viešoji biblioteka 2020 metais dalyvavo projektų „Prisijungusi Lietuva“, „Vilniaus 

apskrities kraštotyros informacijos sklaida internete“ veiklose ir įgyvendinime. 

Būtina paminėti, jog 2020-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.  

2020-uosius LR Seimas buvo paskelbęs Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais, 

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais, 

Tautodailės metais, Eugenijos Šimkūnaitės 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.  

2020-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės biblioteka vykdė projektus, kurie įgalino 

bibliotekoje suorganizuoti daugiau renginių, reikalingų vietos bendruomenei. 
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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: 793. 

 

Tinklo pokyčiai 

 

2020-ais metais rajono bibliotekų tinklas nesikeitė. 

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

laiku. 

 

Nestacionarus aptarnavimas 

 

Bibliotekinių punktų skaičius – nėra. 

Bibliobusų skaičius – 0. 

 

Knygnešystė 

 

Knygnešiai 

VBS – 132 

VB – 48 

Kaimo filialuose – 84. 

 

Vartotojai 

VBS – 175 

VB – 91 

Kaimo filialuose – 84. 

 

Išduotis 

VBS – 5585 

VB – 2502 

Kaimo filialuose – 3083. 

 

2020 m. Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms talkino 48 

knygnešiai. Tai 18 knygnešių daugiau, negu 2019 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, nes dėl pandeminės 

situacijos jie vengė lankytis viešose vietose ar buvo saviizoliacijoje. Gyventojų aprūpinimo 

dokumentais srityje svarbų vaidmenį atlieka bibliotekos darbuotojos bei senus žmones globojančių 

įstaigų socialiniai darbuotojai. 

Knygnešių pristatytų dokumentų išduotis 2020 m. - 2502 egz., ir tai yra 618 egz. daugiau, 

negu 2019 m. (1884 egz.). Knygnešystės rodikliai padidėjo dėl dviejų priežasčių: 1) vis labiau 
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rūpinamasi senyvais ir neįgaliais žmonėmis, 2) pandemijos metu atsiranda daugiau savanorių, 

vykdančių knygnešystės misiją.  

 

 Knygnešių skaičius Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

SVB 132 76 175 136 5585 4114 

VB 48 30 91 48 2502 1884 

KF 84 46 84 88 3083 2230 

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimo organizavimas  

 

Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų litaratūros skyriuje 2020 m. skaitė 207 senyvo amžiaus ir 

neįgalūs skaitytojai. 2020 m. senyvo amžiaus ir neįgaliųjų skaitytojų skaičius padidėjo 23. Garsines 

knygas skaitytojams skolino Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyrius. 2020 m. 

abonemente skaitė 5 regos negalią turintys skaitytojai. Jie apsilankė 12 kartų ir pasiskolino 47 egz. 

garsinių knygų. 2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje skaitė 7 regos negalią turintys asmenys, 

jie apsilankė 8 kartus ir pasiskolino 29 egz. garsinių knygų. Iš skaičių matyti, kad 2020 m. regos 

negalią turinčių skaitytojų skaičius sumažėjo 2, apsilankymų padaugėjo 4, o garsinių knygų išduotis 

padidėjo 18 egz.  

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 56 neįgalūs vartotojai, arba 6 mažiau nei 2019-aisiais metais.Taip 

pat 211 senyvo amžiaus gyventojų. 

  

 2020 2019 Skirtumas 

VB 207 184 +23 

Filialuose 267 255 +12 

SVB 474 439 +35 

 

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 2020-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje nebuvo.  

 

III. FONDO FORMAVIMAS  

Fondo būklė  

Fondo būklė 

 Iš viso sistemoje yra. 83473 fiz. vnt. dokumentų, 13105 pavad, Iš jų 81959 fiz. vnt. knygų ir 

serialinių dokumentų, 98,19%, 2 fiz. vnt. rankraščių, 0,002%, 174 fiz. vnt. spausdintų natų, 0,07%, 

444 fiz. vnt. 0,56% garsinių ir regimųjų dokumentų, 868 fiz. vnt. 1,02% grupuojamųjų dokumentų, 

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

Iš jų: 
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 VB 29493 fiz. vnt., 12218 pavadinimų (35,3%). 

 Filialuose 53980 fiz. vnt., 9216 pavadinimų (64,7%). 

 

VB ir filialų fonduose yra dokumentų: 

 

 2019 2020 Skirtumas 

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

VB 33505 7769 29493 12218 -4086 -1023 

Filialuose 62465 45883 53980 9216 -11625 -8620 

SVB 95970 53652 83473 13105 -15711 -9643 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

Iš viso SVB -83473 fiz. vnt., 13105 pavadinimų. 

VB – 29493 fiz. vnt., 13105 pavadinimų. 

Kaimo filialuose 53980 fiz. vnt., 9216 pavadinimų. 
   

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

Iš viso – 58909 iz. vnt. 70,6% 

VB 19877 fiz. vnt. 67,4% 

Kaimo filialuose 39032 fiz. vnt. 72,3 % 

 

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

Iš viso – 14117 fiz. vnt. 16,9  % 

VB 6245 fiz. vnt. 21,1 % 

Kaimo filialuose 7872 fiz. vnt. 14,6% 

 

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

Iš viso – 10447  fiz. vnt. 12,5%    

VB 3371 fiz. vnt. 11,5% 

Kaimo filialuose 7076 fiz. vnt. 13,1%   

 

Fondo būklė, grožinė ir šakinė literatūra bei periodiniai leidiniai 

 

 Fondo dydis 
Grožinė  

literatūra 

Šakinė  

literatūra 

Periodiniai  

leidiniai 

 Fiz. vnt. Pav. 
Fiz. 

vnt. 

% 
Fiz. vnt. 

% 
Fiz. vnt. 

% 

SVB 83473 13105 58909 70,6 14117 16,9 10447 12,5 

VB 29493 13105 19877 67,4 6245 21,1 3371 11,5 

KF 53980 9216 39032 72,3 7872 14,6 7076 13,1 

 

Per metus gauta 5712 fiz. vnt. dokumentų, 1172 naujų pavad., 3550 fiz. vnt. knygų, 1145 

pavad., 5 fiz. vnt. garsinių dokumentų, 5 pavad., 2 vnt. spausdintų natų dokumentų, 2 pavad., 2086 

fiz. vnt. žurnalų, 4 pavad., 50 fiz. vnt. laikraščių,16 vnt. trimačių, 16 pavad. 

 

Aprūpinimas dokumentais  

Vienam gyventojui tenka dokumentų – 5,5 

Iš jų:  

VB – 5,3 

Filialuose – 5,6 

 

Vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų – 0,4 
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Iš jų:  

VB – 0,3 

Filialuose – 0,4 

 

Vienam gyventojui tenka garsinių ir regimųjų dokumentų – 0,03 

Iš jų:  

VB - 0,06 

Filialuose - 0,04 

 

Vienam vartotojui tenka dokumentų fiz. vnt. – 30,00 

Iš jų: 

VB – 20,45 fiz. vnt. 

Filialuose – 40,28 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka naujų dokumentų fiz. vnt. – 0,49 

Iš jų: 

VB – 0,8 fiz. vnt.  

Filialai – 0,3 fiz. vnt.  

 

Vienam vartotojui tenka elektroninių dokumentų - 0 

Iš jų: 

VB - 0 fiz. vnt. 

Filialai - 0 fiz. vnt. 

 

Naujų dokumentų % dokumentų fonde 6,8  

Iš jų: 

VB  5,97 

Filialuose 7,3 

 

Dokumentų gavimas   

 

Per metus įsigyta iš viso dokumentų:  

Iš viso – 5712 fiz. vnt.1172 pavadinimų. 

VB - 1760 fiz. vnt.1047 pavadinimų. 

KF - 3952 fiz. vnt. 704 pavadinimų. 

 

Per metus vidutiniškai kaimo filialas gavo 263 vnt., 37 pav. dokumentų. 

 

Per metus įsigyta inventorintų dokumentų. 

Iš viso –3573 fiz. vnt. 1168 pavad. 

VB - 1127 fiz. vnt. 1051 pavad. 

Filialai – 2446 fiz. vnt. 701 pavad. 

 

 

Per metus įsigyta grožinės literatūros:  

Iš viso – 2894 fiz. vnt. 819 pavad. 

VB - 798 fiz. vnt  734 pavad. 

Filialai – 2009 egz. 589 pavad. 

Vidutiniškai viens kaimo filialas gavo po 140 fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta šakinės literatūros: 

Iš viso - 478 fiz. vnt. 349 pavad. 
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VB - 329 fiz. vnt. 317 pavad. 

Filialuose - 437 fiz. vnt. 112 pavad. 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas gavo gavo po 29 fiz. vnt. 

 

Per metus įsigyta periodinių leidinių: 

SVB 2136 fiz. vnt. 30 pavad. 

VB 630 fiz. vnt. 30 pavad. 

Kaimo filialuose 1506 fiz. vnt. 3 pavad. 

Vidutiniškai vienas kaimo filialas 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 5712 1172 2896 819 478 349 2136 30 

VB 1562 816 798 734 329 317 630 30 

KF 2976 1755 2009 589 437 112 1506 3 

 

Naujai gautų dokumentų proc. fonde  

SVB – 6,8 % 

VB – 6,0 % 

KF – 7,3 % 

 

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti  

Iš viso – 2,24 

Kultūros ministerijos skirtų lėšų – 1,74 

Savivaldybių skirtų lėšų – 0,20 

Kiti šaltiniai – 0,26 

Valstybės lėšos – 0,03 

 

Lėšos dokumentams įsigyti: 

 

 Gauta lėšų iš viso 

(Eur.) 

Tenka lėšų 1-am 

gyventojui (Eur.) 

Kultūros ministerijos lėšos 26239,00 1,74 

Savivaldybės lėšos 3035,05 0,20 

Valstybės lėšos 459,34 0,03 

Kiti šaltiniai 3955,53 0,26 

Iš viso: 33688,92 2,24 

 

Dokumentų nurašymas  

 

 

SVB –18209 fiz. vnt. 3933 pav. 

VB - 5762 fiz. vnt. 3933 pav. 

KF - 12447 fiz. vnt. 4202 pav.  
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 2019 2020 Skirtumas 

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

VB 5626 5762 +100 

Filialuose 14180 12447 -1733 

SVB 19806 18209 -1597 

 

Nurašytų dokumentų analizė 

 

Nurašymo 

priežastis 

VB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Filialai % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

SVB % nuo 

bendro 

dokumentų 

skaičiaus 

Susidėvėję 5422 18,4 12186 22,6 17608 21,1 

Praradę 

aktualumą 

340 1,2 270 0,5 610 0,73 

Prarasti 

skaitytojų 

0 0 0                                                                                      0 0 0 

Iš viso 5762 19,5 12456 23,1 18218 21,8 

       

Perduota 1793 6,1 1 0,002 1794 2,1 

 

Spaudinių gavimo ir nurašymo santykis – 3,2 

 

Fondo nurašymas nuo bendro dokumentų skaičiaus 

SVB – 0,2 

VB –0,2 

KF – 0,2 

 

Fondo naudojimas  

 

Fondo apyvartos rodiklis  

SVB – 0,8 

VB – 0,9 

KF – 0,7 

 

Fondo naudojimo koeficientas  

SVB – 0,65 

Viešojoje bibliotekoje  - 0,98 

KF -  

Periodikos išdavimo procentas – 13 % 

 

Grožinės literatūros  

SVB – 0,78 

VB – 0,76 

KF – 0,79 

 

Šakinės literatūros  

SVB – 0,31 

VB – 0,39 

KF – 0,27 

 

Periodinių leidinių  
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SVB – 4,07 

VB – 4,38 

KF – 3,3 

 

Saugyklos fondas 

Fondo dydis (fiz. vnt.) - 5528 fiz.vnt. 3940 pavadinimų. 

Gauta per metus (fiz. vnt.) – 6 fiz. vnt. 6 pavadinimų. 

Nurašyta per metus (fiz. vnt.) 240 fiz. vnt. 228 pavadinimų. 

Perduota: 73 vnt. 

Pagal nurašymo priežastį: 

susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai 240 fiz. vnt 

Išduota per metus (fiz.vnt.) - 733 fiz. vnt.  

Fondo apyvarta (fiz. vnt.) - 0,13. 

 

SVB mainų fondas 

Mainų fondo nėra. 

 

IV. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS  

Vartotojų telkimas  

 

Širvintų rajono gyventojų skaičius – 15072 (gyventojų sumažėjo 283). 

Gyventojų skaičius viešosios bibliotekos mikrorajone – 5515. 

Kaimo filialų mikrorajonuose – 9557.  

Duomenys pateikti iš Statistikos departamento interneto svetainės. 

 

Regiono gyventojų sutelkimo procentas 

SVB – 18,4% 

VB – 26,14% 

KF – 14,02% 

 

Didžiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

Kiauklių fil. – 65,  

Šešuolėlių fil. – 37,  

Jauniūnų fil. – 21,  

Anciūnų fil. -21, 

Bagaslaviškio fil. -19, 

Musninkų fil. – 19. 

 

Mažiausias gyventojų sutelkimo į bibliotekas procentas: 

 

Alekniškio filiale – 14, 

Lapelių filiale – 14, 

Kernavės – 14. 

 

Vidutinis gyventojų skaičius: 

 

Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienam kaimo filialui – 531. 

 

Vartotojų aptarnavimas  

Vartotojų skaičius: 
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SVB – 2782 

VB – 1442 

KF – 1340 

 

 
VBS VB Kaimo filialuose 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Vartotojai 2742 3155 1442 1705 1340 1450 

Perregistruoti 2312 2548 1209 1348 1103 1200 

Nauji  470 607 233 357 1103 250 

  

Vartotojų sudėties pokyčiai  

 

 

Vartotojų grupės 
2019 metai 2020 metai 

VBS VB KF VBS VB KF 

studentai 112 67 45 65 33 32 

dirbantieji 850 467 383 786 401 385 

neįgalieji 60 0 60 56 - 56 

pensininkai 401 199 202 395 184 211 

bedarbiai 111 0 111 88 - 88 

kiti 257 151 106 223 116 107 

Ikimokyklinio 

amžiaus 
145 59 86 

116 
44 72 

V-VIII klasių 518 313 205 429 263 166 

IX – XII klasių 208 115 93 163 85 78 

I – IV klasių 418 259 159 394 249 145 

Virtualūs 75 75 0 27 27 0 

Iš viso: 3155 1705 1450 2742 1402 1340 

 

 

Savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo 2742 vartotojų arba 413 mažiau nei 2019 m. 

(3155). 

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 263 sumažėjo vartotojų skaičius. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 

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

virtualių vartotojų.  

Filialuose sumažėjo vartotojų – jų tapo mažiau 110 nei 2019-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.  
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Bibliotekų skaičius, kuriose yra: 

iki 100 vartotojų – 13 

101 – 200 vartotojų – 4 

201 – 300 vartotojų – 1 

301 – 400 vartotojų – 0 

401 – 500 vartotojų – 0 

500 ir daugiau vartotojų – 1 (Viešoji biblioteka) 

 

Apsilankymų skaičius  

SVB – 35567 (2019 m. - 62142) sumažėjo – 26575 (46,77 proc.) 

VB – 16762 (2019 m. -34860) sumažėjo – 18098 (51,01 proc.) 

KF – 18805 (2019 m. -27282) sumažėjo – 8477 (31,11 proc.) 

 

Lankomumas  

SVB – 12,8 

VB – 11,63 

KF – 14,03. 

 

Didžiausias lankomumas: 

 

Anciūnų filiale – 27,1 

Alionių filiale – 21,8 

Alekniškio filiale – 19,7 

Šešuolėlių filiale – 17,4 

Vileikiškių filiale – 17,4. 

 

Mažiausias lankomumas: 

Čiobiškio filiale – 8,4 

Kiauklių filiale – 11,02 

Musninkų filiale – 11. 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 63934 fiz. vnt. (-20750) 2019 m. –84684 (-24,6 proc.) 

Viešojoje bibliotekoje – 25978 fiz. vnt. (-9997) 2019 m. –35975(-27,8 proc.) 

Kaimo filialuose – 37956 fiz. vnt. (-10763) 2019 m. –48719 (-22,1 proc.). 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.): 

SVB -46684 fiz. vnt. (-8827), 2019 m. – 55511 (- 15,9 proc.) 

VB –18299 fiz. vnt. (-3367), 2019 m. –21666 (-15,5  proc.) 

KF – 28385 fiz. vnt.(-5460), 2019 m. –33845 (-16,1 proc.). 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.): 

SVB – 17250 fiz. vnt. (-11933), 2019 m. –29183 (-41,9 proc.) 

VB – 7679 fiz. vnt. (- 6630) 2019 m. –14309 (-46,4 proc.) 

KF – 9571 fiz. vnt. (-5303), 2019 m. – 14874 (-35,7 proc.). 

 

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

SVB – 30678 fiz. vnt. 47,90 % 

VB – 13296 fiz. vnt. 51,18 % 

KF – 17382 fiz. vnt. 45,80%. 
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Išduota šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 

SVB – 7420 fiz. vnt. 11,60 % 

VB – 2941 fiz. vnt. 11,32% 

KF –4479 fiz. vnt. 11,80 %. 

 

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

SVB – 25836 fiz. vnt. 40,50 % 

VB – 9741 fiz. vnt. 37,50 % 

KF – 16095 fiz. vnt. 40,40 %. 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2019 

Fiz. vnt. 

2020 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 84694 63934 46684 73,01 19250 26,99 

VB 35975 25978 18299 70,44 7679 29,56 

KF 48719 37956 28385 74,78 9571 25,22 

 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 30678 47,90 7420 11,60 

VB 13296 51,18 2941 11,32 

KF 17382 45,80 4479 11,80 

 

Periodinių leidinių išduotis 

 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 25836 40,50 

VB 9741 37,50 

KF 16095 40,40 

 

Išduotų dokumentų skaičius VBS, tenkantis vienam bibliotekininkui – 2367 

Viešojoje bibliotekoje – 1998.. 

Filialuose vienas bibliotekininkas išdavė 2711 dokumentų. 

 

Skaitomumo rodiklis: 

SVB – 22,98 (2019 m. 27,41 -4,43) 

VB – 18,01 (2019 m. 21,09 -3,08) 

KF – 28,32 (2019 m. 33,59  -5,27). 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 

SVB - 166 

VB - 37 

KF – 129. 

 

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 166 70 70 70 30 

VB 37 15 15 15 15 

KF 129 55 55 55 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 512 276 336 294 258 

VB 96 102 96 192 96 

KF 416 174 242 202 162 

 

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“: 9 kursai 

po 18 val. pradedantiesiems ir 16 kursų po 6 valandas pažengusiems. Iš viso: 336 val., apmokyti 

294 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 – 303 darbo dienos per metus. 

Kaimo filialuose – 253 darbo dienos per metus. 

 

 Kaimo filialai dirba ne visą darbo laiką: po 20 val. per savaitę. Kiekvieno filialo darbo laikas 

skirtingas, suderintas su administracija. 

 Viešojoje bibliotekoje paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena, vartotojai 

neaptarnaujami. 

 

TBA  

Išsiųsta užsakymų –11 (2019 m. – 15) 
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Gauta dokumentų – 11. 

Gauta užsakymų – nebuvo. 

Išsiųsta dokumentų – nebuvo. 

Neigiamų atsakymų – nebuvo.  

Vartotojų, pasinaudojusių TBA paslauga skaičius – 7 (2019 m. – 9). 

2020 m. išsiųsta 4 užsakymais mažiau negu 2019 m. Vartotojų, besinaudojančių TBA paslauga, 

skaičius 2019 m. sumažėjo 2. 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 543 92 120 331 9579 

VB 175 49 45 81 2501 

KF 368 43 75 250 7078 

 

 

Populiariausia renginių forma 2020 m. buvo parodos. Jų surengta 331. Dokumentų parodos 

labai svarbios knygų fondo populiarinimui. Spalvingos, kruopščiai parengtos parodos visada 

atkreipia lankytojų dėmesį, padidina dokumentų išdavimą ir atskleidžia viešosios bibliotekos fondą, 

sudomina bibliotekos skaitytojus.  

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: „Už viską širdimi mokėjau“ 

(Kazio Borutos 115-osioms gimimo metinėms); „Pasaulį priimti tokį, koks jis yra“ (Vytauto Bložės 

90-mečiui); „...Iš kur sieloje veši ta ramybė?“ (Antano Baranausko 185-osioms gimimo metinėms); 

„Poezijos rašymas man – tai sritis, kuri teikia daugiausia malonumo ir kartu daugiausia kančios“ 

(Algimanto Baltakio 90-mečiui); „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“ (žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms); „Lietuvių prozininkei, poetei, dramaturgei Renatai 

Šerelytei – 50“; „O laisvės be tiesos nėra...“ (Vytauto Petkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms); 
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„Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis“ (Antuano de Sent-Egziuperi 

120-osioms gimimo metinėms); „Prancūzų prozininkui Guy de Maupassant‘ui - 170 metų“; 

Detektyvų karalienė Agata Kristi“ (rašytojos 130-mečiui); „Amžinai, amžinai neramus...“ (Pauliaus 

Širvio 100-mečiui) ir kt.  

Valstybinėms šventėms ir atmintinoms datoms skirtos dokumentų parodos: „Sausio 31-oji – 

Lietuvos dvasios pergalė“; „Nešiokimės Lietuvą širdyse“ (Nepriklausomybės atkūrimo dienai); 

„Taip mes budome ir kėlėmės...“ (Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui); „Kalba – viena 

pagrindinių valstybės stiprybių“ (Tarptautinei gimtosios kalbos dienai); „Branginkime žodį, motinų 

į lūpas mums įdėtą“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai); „Metų metai po svetimu 

dangum... “ (Gedulo ir Vilties dienai); „Mindaugo Lietuva“ (Valstybės dienai); „Lietuviškoji Troja 

Kernavė“ (UNESCO pasaulio paveldo metams); „Žalgirio mūšis, pakeitęs Europos istoriją“; 

„Baltijos kelias – tai mūsų nepriklausomybės pradžia“; „Privalome išsaugoti atmintį, kad tai 

daugiau nepasikartotų“ (Lietuvos žydų genocido dienai) ir kt. 

2020 metais buvo rengiamos dokumentų parodos, skirtos kraštiečiams kūrėjams prisiminti, 

svarbiems Širvintų krašto istorijos įvykiams pažymėti: „Kraštiečiui prozininkui Petrui 

Naraškevičiui atminti“; „Salomėjos Nėries metraštininkas Viktoras Alekna“ (rašytojo, publicisto, 

istoriko, mokytojo, Širvintų garbės piliečio 105-osioms gimimo metinėms); „Vyties kryžiaus ordino 

kavalierė, Nepriklausomybės kovų dalyvė Liba Mednikienė“ (L.Mednikienės bareljefo atidengimo 

iškilmėms); „Lietuvos kariuomenės pergalei prie Širvintų ir Giedraičių – 100 metų“. 

Labai svarbi Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros  skyriaus darbo sritis – meno parodų 

bei jų pristatymų organizavimas.  

2020-ieji metai prasidėjo suaugusiųjų tapytojų grupės „AUKSINIAI TEPTUKAI“ narės 

Vidos Kriaučiūnaitės tapybos darbų parodos pristatymu. Į renginį susirinko autorės artimieji, 

kolegos, bendraminčiai, draugijos „AUKSINIAI TEPTUKAI“ nariai, pirmoji Vidos Kriaučiūnaitės 

dailės mokytoja Stasė Rulevičienė. Muzikinį sveikinimą dovanojo Širvintų meno mokyklos 

mokiniai ir mokytojai. 

Širvintiškė medikė Vida Kriaučiūnaitė gimė Anykščiuose. Baigusi Panevėžio 

A.Domaševičiaus medicinos mokyklą, atvyko dirbti į Širvintų ligoninės Radiologijos skyrių 

radiologijos technologe, kur dirba iki šiol. 

Nuo 2016 metų darbų autorė dalyvauja įvairiose dailės parodose. 2016 m. ji savo darbus 

eksponavo dailės parodoje „AUKSINIAI TEPTUKAI“ Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje, 2017 m. ir 2018 m. – Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje 

„AUKSO VAINIKAS“, 2019 m. – Laisvės gynėjų dienai bei Vietovardžių metams skirtose 

parodose Širvintų kultūros centre, tais pačiais metais - „AUKSINIŲ TEPTUKŲ“ surengtoje 

parodoje „GAMTOS SPALVOS“ Kultūros centro Musninkų filiale. 2019 m. rudenį Musninkuose 

pristatyta pirmoji personalinė Vidos Kriaučiūnaitės tapybos darbų paroda.  

 

 
Vidos Kriaučiūnaitės parodos atidarymas 

2020 m. - Tautodailės metai. Šiems metams skirta LPS „Bočiai“ bendrijos Širvintų skyriaus 

narių rankdarbių paroda. Parodoje eksponuoti įvairiausiomis technikomis kurti darbai: nutapyti, 

siuvinėti paveikslai, nerti, megzti, austi, iš medžio drožinėti kūriniai. Kiekviename darbe atsispinėjo 

didelis kruopštumas, šiluma, jaukumas.  
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Parodos pristatyme dalyvavo darbų autoriai, jų artimieji bei pasveikinti ir pasidžiaugti  

rankdarbiais atėję kiti „Bočių“ bendrijos nariai. Parodos dalyvius pristatė aktyvi LPS Širvintų 

bendrijos narė Zina Emilė Stonienė.  

 
Parodos pristatymo akimirka. Ugnės Trumpickaitės nuotr 

Bibliotekos lankytojus maloniai nustebino jaunos fotografės iš Kauno Simonos Bareikytės 

darbų paroda „(P)aukščiu“. 

 
Simona Bareikytė. Ivetos Pikutienės nuotr. 

Parodos autorė yra baigusi farmacijos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Medicinos akademijoje, kur įgijo vaistininko profesinę kvalifikaciją. 2012 metais pradėjusi karjerą 

modelių agentūroje, nuo podiumo palaipsniui perėjo prie fotografavimosi – pozavo įvairaus 

pobūdžio fotosesijose, kalendoriams, drabužių salonams ir kt. Vėliau dirbo su menininkais: pozavo 

dailininkams, skulptoriams, dirbo su studentų baigiamaisiais darbais. Visa tai privedė prie 

asmeninės kūrybos – fotografavimo ir koliažo darbų. 

Širvintų krašto žmonėms pristatyta Simonos Bareikytės paroda „(P)aukščiu“ - ketvirtoji jos 

personalinė fotografijų paroda.  

Liepos pabaigoje Širvintos minėjo 545-ąjį gimtadienį. Vienas iš miesto jubiliejui skirtų Igno 

Šeiniaus viešosios bibliotekos renginių buvo fotomenininkės, Lietuvos totorių bendruomenės narės 

Zitos Stankevičienės darbų paroda. Fotografijų autorė daugiau nei 20 metų dirba laikraščio 

„Alytaus naujienos“ redakcijoje, yra Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos spaudos fotografų 

klubo narė. Parodoje eksponuotose nuotraukose įamžintos Lietuvos totorių bendruomenės 

gyvenimo akimirkos: šventės, amatai, tautiniai drabužiai, žmonių portretai. 

Rugpjūčio mėnesį, Tarptautinio projekto ERASMUS+ senjorams „Golden autumn of 

seniors“/ „Auksinis senjorų ruduo“ vykdymo metu, Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko 

senjorų iš Lietuvos, Lenkijos ir Italijos susitikimas. Svečiai susipažino su bibliotekos veiklomis, 

skirtomis senjorams, bendradarbiavimo galimybėmis. Tarptautinio senjorų renginio metu buvo 

pristatyta senjorių tapytojų grupės „AUKSINIAI TEPTUKAI“ narių Tamaros Zažeckienės ir 

Valerijos Romaškienės tapybos darbų paroda.   
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Tamara Zažeckienė ir Valerija Romaškienė 

Savo subtiliu grožiu išsiskyrė Viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuota vilniečio, 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinio Tomo Kavarsko tapybos darbų paroda.  

 
Tomo Kavarsko darbų paroda. Ugnės Trumpickaitės nuotr. 

 

Prieš pat karantiną Širvintų rajono savivaldybės I. Šeiniaus viešosios bibliotekos galerijoje 

atidaryta unikalaus dailininko Vlado Žiliaus (1939-2012) iliustracijų paroda. 

V. Žilius – ryški netolimos epochos figūra. Dailininkas gimė 1939 m. gegužės 13 d. Šilalės 

apskrityje. 1964 m. Lietuvos dailės institute baigė grafikos studijas. Jo meninė karjera klostėsi tuo 

laiku, kai dailininkai, nepataikavę autoritarinio režimo primetamoms normoms, buvo persekiojami, 

o jų kūriniai atmetami „meno tarybų“. 

Kadangi užsispyręs talentingas modernistas nieku gyvu nesitaikė prie sovietinės sistemos, 

V. Žilius buvo apkaltintas formalizmu ir išmestas iš Lietuvos dailininkų sąjungos, neteko darbo 

leidykloje, buvo persekiojamas, patyrė moralinę ir materialinę diskriminaciją. Galiausiai 

menininkas buvo priverstas emigruoti. Iki pat savo mirties dailininkas kūrė Niujorke. 

 
V. Žiliaus iliustracijos J. Janonio poezijos rinktinei „Ave, vita…“ (1964) 

Prieš išvykdamas svetur menininkas iliustravo daugybę knygų: tiek poezijos, tiek prozos, 

tiek knygų vaikams. Tarp dailininko iliustruotų autorių: Maironio, Justino Marcinkevičiaus, 
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Marcelijaus Martinaičio, Eduardo Mieželaičio, Janinos Degutytės, ir kt. kūriniai. Menotyrininkė 

Ingrida Korsaitė taip apibūdino Žiliaus iliustracinę kūrybą: „Vlado Žiliaus medžio raižinių ir oforto 

technika sukurtoms iliustracijoms, taip pat estampams ir piešinių ciklams būdinga filosofinė 

refleksija, žmogaus būties problematika, simboliniai motyvai. Nuo nedidelio, net miniatiūrinio 

formato iliustracijų, jautraus juvelyriško grafikos štricho dailininkas netruko pereiti prie didelių 

dekoratyvių tapybos kompozicijų, paženklintų modernizmo žyme“. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, V. Žilius dažnai lankėsi tėvynėje. 1993-1994 m. surengė 

individualias tapybos parodas Lietuvoje: Šiuolaikinio meno centre, „Vartų“ galerijoje. Dailininkas 

sulaukė milžiniško žiūrovų ir spaudos dėmesio – laikraščiai, žurnalai mirgėjo straipsniais apie 

autorių, laidas rengė Lietuvos televizija. 

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje eksponuota V.Žiliaus iliustracijų paroda skirta 

dailininko 80-osioms gimimo metinėms. 

2020 m. Širvintų miestas minėjo 545-ąjį jubiliejų.  

Vienas iš Širvintų miesto jubiliejinės sukakties minėjimo ciklo renginių Igno Šeiniaus 

viešojoje bibliotekoje – JAV kino diplomatijos programa ir gausiai susirinkusiems širvintiškiams 

pristatytas dokumentinis filmas „Žodis iš S raidės“. Šią dovaną Širvintoms pristatė kraštietis 

Gintaras Kamsiukas, „Arts Libera International“ vadovas. Tai jau ne pirmas projektas, kurį jis 

atveža į gimtąjį kraštą. O JAV ambasados vykdomą diplomatijos programą pristatė ir su dalyviais 

bendravo Lietuvoje ką tik pradėjusi dirbti JAV ambasados kultūros atašė Caitlin Nettleton kartu su 

padėjėja Migle Grigiene bei „Jaunimo linijos“ savanore Darija. 

 

 
Filmo „Žodis iš S raidės“ peržiūra. Nuotr. iš www.sirvintos.lt 

Garbingus svečius pasveikino, renginio temos aktualumą bei subtilumą apibūdino 

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. „Sunku. Skaudu. Kartais tiesiog gėda. Atvirai kalbėti 

savižudybių tema visuomenėje vis dar neįprasta. Ir nors Lietuvoje savižudybių statistika šiek tiek 

gerėja, ši problema išlieka labai aktuali. Manau, kad privalome išdrįsti ir apie tai kalbėti,“ – sakė ji, 

padėkojusi JAV ambasados kultūros atašė už vizitą ir pasidžiaugusi, kad pirmoji gražiai lietuviškai 

kalbančios, lietuvių kalbą universitete studijavusios diplomatės kelionė Lietuvoje buvo būtent į 

Širvintas. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose savižudybių statistika sparčiai blogėja. Tačiau tiek anapus 

Atlanto, tiek Lietuvoje atsiranda žmonių, organizacijų, kurios ne tik kalbasi, bet ir visomis 

išgalėmis mėgina spręsti šią problemą, kelti ją į viešumą ir ieškoti būdų, kaip pagerinti visuomenės 

psichinę sveikatą. Nelengva, bet reikalinga. Nedrąsi, bet verčianti susimąstyti. Tokia diskusija po 

filmo peržiūros vyko Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje. 

 

http://www.sirvintos.lt/
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Renginio svečiai. Nuotr. iš www.sirvintos.lt 

Dar vienas Širvintų miesto 545-ųjų metinių minėjimo renginys, vykęs  Igno Šeiniaus 

viešojoje bibliotekoje, buvo skirtas Lietuvos totorių bendruomenės istorijai ir kultūrai. 

Jo metu su Lietuvos totorių bendruomenės istorija ir kultūra supažindino Lietuvos totorių 

bendruomenių sąjungos pirmininkas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro 

generalinis direktorius prof. Adas Jakubauskas bei Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos 

pirmininko pavaduotojas, Vytauto Didžiojo paminklo pastatymo fondo pirmininkas, tautinių 

bendrijų tarybos narys prie tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 

Motiejus Jakubauskas. 
  

 
Prof. Adas Jakubauskas. Vaidutės Lebeckienės nuotr. 

Motiejus Jakubauskas. Vaidutės Lebeckienės nuotr. 
 

Renginio dalyviai galėjo susipažinti su leidiniais totorių ir lietuvių kalbomis, kurių parodą iš 

asmeninės savo kolekcijos pristatė Motiejus Jakubauskas, o totorės fotografės, „Alytaus naujienų“ 

laikraščio korespondentės Zitos Stankevičienės darbų paroda bibliotekos skaitykloje buvo 

eksponuojama daugiau kaip mėnesį. 

Dėl pandeminės situacijos 2020 m. Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 

2020“ vyko ne pavasarį, o rugpjūtį. 2020 m. festivalio renginiai vyko mažojoje Lietuvos kultūros 

sostinėje Musninkuose ir Širvintose. 

Musninkuose poezijos paukštė nutūpė medžių šnarėjimo, paukščių čiulbesio apsuptame 

Musninkų varpinės kiemelyje. Vėliau, suskleidusi sparnus Širvintose, Igno Šeiniaus viešosios 

bibliotekos ir Kultūros centro vidiniame kiemelyje, kvietė poezijos mylėtojus susiburti ir 

pasiklausyti gražiausių eilių. Svečiai ir dalyviai mėgavosi ne tik gražiomis eilėmis, bet ir jaukiu 

saulės prieglobsčiu. Renginį vedė poetas, filosofas Liutauras Degėsys. 

Svečiavosi: poetas, vertėjas Vytas Dekšnys, poetas ir prozininkas Julius Žėkas, poetas, 

filosofas Liutauras Degėsys. 
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Festivalio metu muzikinius intarpus Musninkuose atliko Tadas Imbrasas, Širvintose –

 mokytoja bardė Ligita Varaneckienė. 

 
(Iš kairės) Julius Žėkas ir Vytas Dekšnys Musninkuose 

 
Liutauras Degėsys  

 
„Poezijos pavasario“ akimirkos Širvintose. U. Trumpickaitės nuotr. 

Tikra atgaiva po karantino renginių išsiilgusiems Širvintų krašto žmonėms buvo 

Bagaslaviškyje, Liubomiro Bronislavo ir Janinos Vošterių sodyboje vykusi jau tradicine tapusi 

„Lino šventė“. Šį kasmet daugybės dalyvių sulaukiantį renginį pirma kartą organizavo Igno 

Šeiniaus viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Bendruomeniškumą kaime skatinantis 

renginys „Lino šventė – 2020“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Renginį rėmė ūkininkai Janina ir Liubomiras Bronislavas Vošteriai. 

Šventės šeimininkus, organizatorius bei visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministras Andrius Palionis, atvykęs su ministerijos vyriausiąja patarėja Jūrate Vitkute. 

„Turime kuo didžiuotis – tai darbščiais mūsų krašto žmonėmis, kurie savo rankomis, savo 

darbu, savo atvirumu ne tik puoselėja žemdirbystę, senąsias tradicijas, bet ir šviečia bei moko 

sveikesnio gyvenimo būdo,“ – susirinkusius sveikino Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, 

šventėje dalyvavusi su vyru Jonu. Ji padėkojo šeimininkams Janinai ir Bronislavui Vošteriams ir 

pasidžiaugė, kad gražiai tvarkomo ūkio aplinką papuošė meno kūrinys – Valento Butkaus medžio 
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koplytstulpis. Medžio drožėjo Valento Butkaus kurtas koplytstulpis, skirtas Linui, iškilmingos 

šventės metu atidengtas ir pašventintas, sugiedotas Himnas Linui (autorius Stasys Žlibinas). 

 

 
Koplytstulpio, skirto Linui, atidengimas 

Jau daugelį metų vykstančią tradicinę šventę organizuojantis sodybos šeimininkas 

Liubomiras Bronislavas Vošteris sulaukė daug nuoširdžių sveikinimų ir padėkos žodžių už meilę ir 

atsidavimą linų auginimui ir tradicijų puoselėjimui. 

Mokslų daktarė Zofija Jankauskienė kalbėjo apie linus mūsų gyvenime ir mityboje. Apie 

linų praeitį ir ateitį pasakojo Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas daktaras Evaldas 

Klimas. Sveikos gyvensenos puoselėtoja, žinoma astrologė Vaiva Budraitytė kalbėjo apie sveiką 

mitybą ir jos naudą, o Omega-3 rūgščių naudą ir linų auginimo svarbą pristatė pats sodybos 

šeimininkas Liubomiras Bronislavas Vošteris. 

 
(Iš dešinės į kairę) B.Vošteris ir žemės ūkio ministras A.Palionis 

 
Lino šventės akimirka. U.Trumpickaitės nuotr. 
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Šventėje susirinkusieji klausėsi muzikinių pasirodymų, kurių metu koncertavo Širvintų 

kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė), 

Vilniaus folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė), tautiška kapela „Sutaras“ 

(vadovas Antanas Fokas). Svečiai buvo vaišinami ūkininko patiekalais, kuriuos pagal tautinio 

paveldo tradicijas pagamino virėjas, tarptautinio konkurso laureatas Povilas Mikalajūnas, veikė 

ūkininkų turgelis, kuriame buvo galima įsigyti įvairių sveiko maisto produktų. 

Šventinį renginį vedė Ona Valančienė ir Kazys Visackas. 

Daug bibliotekos lankytojų dėmesio sulaukė susitikimas su Romualdu Požerskiu – žymiu 

Lietuvos fotomenininku, pedagogu, VDU profesoriumi, pelniusiu daugybę apdovanojimų: 1990 

metais apdovanotas Lietuvos nacionaline premija, jam suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos 

federacijos fotografo menininko garbės vardas (1994 m.). Apdovanotas ordinu „Už nuopelnus 

Lietuvai“, Riterio kryžiumi (2005 m.), Lenkijos prezidento „Auksiniu kryžiumi“ už nuopelnus 

plėtojant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą (2006 m.), LR kultūros ministerijos B.Buračo 

premija (2009 m.), Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-mečio aukso medaliu (2009 m.), sidabro 

medaliu už nuopelnus VDU universitetui (2012 m.). 

 
Romualdas Požerskis. U.Trumpickaitės nuotr. 

 

2020 m. Širvintos minėjo dar vieną labai svarbią savo krašto istorijos sukaktį – tai Širvintų-

Giedraičių mūšio 100-ąsias metines. 1920 m. lapkričio 17-21 dienomis Musninkų-Širvintų-

Giedraičių-Dubingių fronto ruože vyko atkaklios Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kovos, kuriose 

Lietuva sustabdė lenkų okupantų veržimąsi ir apgynė Lietuvą.  

Šiai istorinei datai pažymėti Igno Šeiniaus viešoji biblioteka surengė karo istoriko prof. dr. 

Valdo Rakučio paskaitą „Lietuvos Nepriklausomybės kovos Širvintų krašte 1920 m. rudenį“. 

Išsamiame, beveik 2 valandas trukusiame pranešime profesorius apžvelgė Lietuvos ir 

Europos valstybių politinę ir ekonominę situaciją po I-ojo pasaulinio karo, apibūdino abiejų 

Nepriklausomybės kovose kariavusių pusių – Lenkijos ir Lietuvos – kariuomenių aprūpinimą 

amunicija bei maistu, karių nuotaikas, motyvaciją, karo vadų biografijas. Pasakodamas apie karo 

veiksmus, karių pulkų išsidėstymą, pranešėjas rodė labai tikslius vokiškus žemėlapius, naudojamus 

viso pasaulio istorikų. Dalyvavo ir karo istorikas Paulius Pacevičius, kartu su V.Rakučiu rašantis 

knygą apie Širvintų-Giedraičių mūšį. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Valdas Rakutis. A.Kanapienienės nuotr 
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Kadangi renginys vyko karantino metu, jo dalyvių skaičius buvo labai ribotas. Tačiau 

paskaita buvo filmuojama, vėliau renginio vaizdo įrašas paskelbtas svetainėje www.youtube.com. 

2020 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. 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“.   

Dar viena projekto „Prisijungusi Lietuva“ renginių grupė – internetinės transliacijos. Jų 

ataskaitiniais metais projekto vykdytojai surengė 15. Saugesnio interneto savaitės metu vyko 

internetinės transliacijos „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, „Sekstingas: žaidimas ar 

nusikaltimas?“. Iš ciklo „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ vyko transliacijos „Sodra“, 

„E.Pristatymas“, „E.Ignitis“, „Pajamų deklaravimas“, „Draudimo paslaugos internetu: kaip 

apsidrausti ir kaip deklaruoti eismo įvykį internetu?“, „Asmens identifikavimas internete naudojant 

asmens tapatybės kortelę, el. bankininkystę ir mobilų parašą“. 

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių 

internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2020“ metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: 

„E.sveikata: judėkime ir sau padėkime“, „E.laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E.saugumas: 

draugaukime ir neapsigaukime“, „E.sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“, „Apgaulingos 

informacijos atpažinimas internete“. Internetinių seminarų metu savo sričių ekspertai ir žinomi 

Lietuvos žmonės dalinosi žiniomis, patirtimi apie interneto ir technologijų privalumus skirtingose 

sferose. O senjorai galėjo užduoti rūpimus klausimus. 

Ankstesniais metais vykusios „Senjorų dienos internete“ senjorams būdavo ne tik galimybė 

įgyti naujų žinių, bet ir pabendrauti, kartu pasibūti. 2020 m. transliacijos vyko rudeninio karantino 

„išvakarėse“, todėl ir lankytojų buvo mažiau, ir trumpesnį laiką jie praleido bibliotekoje 

 

Projektiniai renginiai 

 

 

Projektas „Kultūriniai užsiėmimai vaikams: „Ieškoti, pažinti, pamėgti“ 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2600 Eur. 

 

Projekto tikslas buvo skatinti vaikus išbandyti save teatro ir literatūros kūrybiniame procese, 

patiriant kūrybos džiaugsmą, plečiant intelektinį akiratį. 

Dalyvavimas renginiuose buvo ir pramoga, ir ugdymas. Viena iš stipriausių teatro galių 

buvo įtraukiantis vaizdo, judesio, garsų pasaulis. Buvo pristatoma literatūra, kuri mokė susitapatinti 

su herojais, persikūnyti, ugdyti empatijos jausmą, sekti potekstes. Dalyvavimas projekto 

renginiuose skatino dalyvauti procese, patirti teatro ir literatūros sąveiką, kūrybos džiaugsmą. Tai 

nesibaigiančios veiklos, nes dalyvauti jose visada yra daugiau norinčių, negu galima pakviesti.  

 

Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis, Projekto metu vyko šie renginiai: 

Liepos 25 dieną, minint Širvintų miesto 545-ąjį įkūrimo jubiliejų, miesto aikštėje vaikus 

džiugino „Labaiteatro“ teatralizuotas koncertas-žaidimas „Aplink pasaulį 2“. Tai – improvizuota 

kelionė aplink pasaulį su aktoriais Agne Sunklodaite ir Vytautu Rašimu. Šioje kelionėje buvo daug 

muzikos, fantazijos, šėlsmo ir žaidimų. 



 

 

26 

Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje rugsėjo 24 d. vyko Pojūčių teatro laboratorija, 

kurią vedė aktorė Aistė Jančiūtė. Vaikai keliavo pro įvairias stoteles – judesio, emocijų, faktūrų ir 

paviršių, kvapų, prisilietimo.  

Vyko susitikimas su rašytoja, menininke Igne Zarambaite. Susitikimo metu viešnia pristatė 

savo knygas, jų ir herojų atsiradimo istoriją. Rašytoja pasakojo apie save, savo pomėgius, aistrą 

futbolui. Į susitikimą su vaikais Ignė Zarambaitė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, knygos „Stebuklingi 

senelio batai“ personažą Enriką.  

Vyko Stalo teatro kūrybinės (dailės, kino, muzikos) dirbtuvės ir spektaklis „Aplink pasaulį 

per vieną spektaklį“. Svečiavosi ir užsiėmimą vedė aktorė, režisierė Saulė Degutytė ir dailininkas, 

rašytojas Paulius Juodišius.  

Vyko emocinių pokalbių dirbtuvės pagal knygą „Lietus ir skafandras“ su dramaturge Dovile 

Zavedskaite. Dovilė Zavedskaitė papasakojo mokiniams istoriją apie kelionę, kurios metu visą laiką 

lijo lietus. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ketvirtokai dalyvavo išvykoje į Vilnių. Lietuvos 

teatro, kino ir muzikos muziejuje dalyvius sutiko edukatorė Daiva Krutulienė. Ji edukacinio 

užsiėmimo metu papasakojo daug įdomių dalykų apie teatrą. Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vaikams darbuotoja Edita Sėdaitytė parodė bibliotekos erdves: 

įspūdingas parodų ir renginių sales, retų leidinių skaityklą, vaikų ir suaugusiųjų skyrius, mediateką, 

vaizdų palėpę.  

Musninkų A. Petrulio gimnazijoje vyko „Įdomioji kūrybinė pamoka su iliustratore Agne 

Nananai“. Agnė Kananaitienė (Nananai) jau yra iliustavusi 17 knygų. Renginio metu ji pristatė savo 

naujausią iliustruotą knygą „Paslapčiausią paslaptis“, kurią parašė rašytoja Evelina Daciūtė. 

Vyko nuotolinis suitikimas  su rašytoju, dailininku ir vaikiškų knygų iliustratoriumi 

Pauliumi Juodišiumi. 

Tos pačios dienos vakare vyko dar vienas vaizduotės lavinimo užsiėmimas šeimoms. 

Iliustruotojas surengė užsiėmimą – kūrybines dirbtuvėles. 

Vyko interaktyvi muzikinė pamoka „Teatras ir muzika“, kurią vedė scenos menų atlikėjas, 

teatro ir kino aktorius, renginių ir televizijos laidų vedėjas Dominykas Vaitiekūnas su pianistu 

Dovydu Kiauka.  

 

Projektas „Inteaktyvi pažintis su knygos kūrėjais“ 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 8000 Eur. 

 

Projekto tikslas sukurti naują paslaugą bibliotekos vartotojams, supažindinant 1-8 klasių 

mokinius (vaikus) su naujausia, vertingiausia lietuvių literatūra bei literatūros kūrėjais, užtikrinant 

renginių vyksmo (transliavimo) galimybę karantino sąlygomis bei filmuotos renginių medžiagos 

pasiekiamumą po projekto baigties, siekiant formuoti jauno skaitančio asmens vertybines nuostatas 

plėsti kultūrinį akiratį, skatinti skaitymą, ugdant saviraiškos gebėjimus įtraukiančiomis užduotimis, 

kurioms vadovaus 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. 

Buvo surengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų su vaikų literatūros kūrėjais: 

su rašytoju Mariumi Marcinkevičiumi ir aktore Daiva Rudyte. Pristatyta knyga „Draugystė 

ant straublio galo“. Aktorė Daiva Rudytė skaitė vaikams Mariaus Marcinkevičiaus kūrinių 

ištraukas, mokė, kaip skaityti paveikslėlių knygas, parodė, kur slypi rašytojo eilėraščių 

deklamavimo smagumas.  

su dailininke, grafike, knygų iliustruotoja Sigute Chlebinskaite, vyko kūrybinės Knygų 

šalies valandos: „Iliustravimas Moire technika“. Renginio metu vaikai išklausė dailininkės 

pasakojimą apie Knygų šalį, gavo Knygų šalies piliečių pasus. Sigutė Chlebinskaitė pristatė XIX a. 

knygų iliustravimo technologijas ir šiuolaikines knygas: Frederique Bertrand „Editions du 
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Rouergue“, Takamiro Kurashima poezijos knygą, Dobroslav Foll „Ceci ou Cela“ knygą ir kt. Tai 

yra neįprastos konstrukcijos „stebuklingos“ knygos“, kuriose nepakanka vien vartyti puslapius. Jas 

reikia tam tikru būdu valdyti, kad vaizdai judėtų ar keistųsi.  

su rašytoju  Virgiu Šidlausku ir  dailininke Tania Rex. Susitikimo metu vyko labai 

nuotaikingas knygos „Ugnikalniukas ieško draugų“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės.  

su menininke, vaikų rašytoja Igne Zarambaite, Susitikimo metu viešnia pristatė savo knygas, 

jų ir herojų atsiradimo istoriją. Rašytoja pasakojo apie save, savo pomėgius, aistrą futbolui, 

bendravo su mokiniais. Į susitikimą su vaikais Ignė Zarambaitė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, 

knygos „Stebuklingi senelio batai“ personažą Enriką, vėliau vyko lėlių kūrimo dirbtuvės. 

Virtualūs susitikimai: 

 su dailininke, knygų iliustruotoja Inga Dagile, vyko edukacija „Kaip gimsta knyga“ su 

dailininke Inga Dagile.   

Virtualūs susitikimai su rašytoju, radijo laidų vedėju Tomu Dirgėla. Tomas Dirgėla pristatė 

savo kūrybą ir knygą vaikams „Užkeiktoji pono Kuko knyga“.  

su rašytoju, režisieriumi V. V. Landsbergiu, pristatyta knyga „Žalčių karalienė“. 

su rašytoja, iliustruotoja, grafikos dizainere Kotryna Zyle (Zilinskiene). Rašytoja pristatė 

savo knygą „Didžioji būtybių knyga“. 

su rašytoja Renata Šerelyte. Vaikams ji pristatė knygų seriją „Krakatukai“, paaugliams 

knygą apie paskutinįjį Lietuvos partizaną Antaną Kraujalį „Pro rūdijančią naktį“. 

su dailininke, rašytoja Sigute Ach. Ji pristatė savo kūrybą, pravedė edukaciją apie 

vaizduotės ir tapybos meną.  

Parengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų vaizdo siužetų, patalpintų yuotube 

platformoje ir jų nuorodos pateiktos  bibliotekos svetainėje bei socialiniame tinkle.  

 Virtualūs susitikimai su rašytojais organizuoti dėl pandeminės situacijos, tačiau jie įgalino 

pasiekti daugiau bibliotekos vartotojų vaikų, nes prisijungti galėjo po kelias klases mokinių. 

 

Projektas „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje “ 

 

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 2575 Eur. 

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. 

Buvo numatyti susitikimai ir menininkų parodos įvairiose Vilniaus apskrities bibliotekose, 

išvyka į Punską, tačiau dėl pandeminės situacijos projekto vykdymas nukeltas į 2021-uosius metus.  

 

Projektas „Lino šventė-2020” 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Projekto vykdymui LTKT skyrė 4000 Eur. 

 

Projekto tikslas: skatinti bendruomeniškumą, populiarinant linų auginimą ir jų produktų 

naudojimą, supažindinant su lino auginimo tradicijomis ir technologijomis. 

Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, įgyvendino projektą „Bendruomeniškumą kaime skatinantis 

renginys „Lino šventė – 2020“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Renginį rėmė ūkininkai Janina ir Liubomiras Bronislavas Vošteriai. 

Šventės šeimininkus, organizatorius bei visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministras Andrius Palionis, atvykęs su ministerijos vyriausiąja patarėja Jūrate Vitkute. 

Visus susirinkusius sveikino Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, šventėje dalyvavusi su 

vyru Jonu. Medžio drožėjo Valento Butkaus kurtas koplytstulpis, skirtas Linui, iškilmingos šventės 

metu atidengtas ir pašventintas, sugiedotas Himnas Linui (autorius Stasys Žlibinas). 

https://sirvintuvb.lt/?p=22504
https://sirvintuvb.lt/?p=22504
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Jau daugelį metų vykstančią tradicinę šventę organizuojantis sodybos šeimininkas 

Liubomiras Bronislavas Vošteris sulaukė daug nuoširdžių sveikinimų ir padėkos žodžių už meilę ir 

atsidavimą linų auginimui ir tradicijų puoselėjimui. 

Mokslų daktarė Zofija Jankauskienė kalbėjo apie linus mūsų gyvenime ir mityboje. Apie 

linų praeitį ir ateitį pasakojo Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas daktaras Evaldas 

Klimas. Sveikos gyvensenos puoselėtoja, žinoma astrologė Vaiva Budraitytė kalbėjo apie sveiką 

mitybą ir jos naudą, o Omega-3 rūgščių naudą ir linų auginimo svarbą pristatė pats sodybos 

šeimininkas Liubomiras Bronislavas Vošteris. 

Šventėje susirinkusieji klausėsi muzikinių pasirodymų, kurių metu koncertavo Širvintų 

kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė), 

Vilniaus folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė), tautiška kapela „Sutaras“ 

(vadovas Antanas Fokas). 

Svečiai buvo vaišinami ūkininko patiekalais, kuriuos pagal tautinio paveldo tradicijas 

pagamino virėjas, tarptautinio konkurso laureatas Povilas Mikalajūnas, veikė ūkininkų turgelis, 

kuriame buvo galima įsigyti įvairių sveiko maisto produktų. 

Šventinį renginį vedė Ona Valančienė ir Kazys Visackas. 

 

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 5 skaitmeninio raštingumo pradmenų mokymai „Skaitmeninės 

technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“, 12 mokymų pažengusiesiems šiomis  temomis 

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

internetu“. Mokymai vykdyti Musninkų, Jauniūnų, Alionių, Vileikiškių filialuose. 

Apmokyti 109 gyventojai skaitmeninio raštingumo pradmenų ir 185 mokymų pažengusiems 

temomis. 

Dar viena projekto „Prisijungusi Lietuva“ renginių grupė – internetinės transliacijos. Jų 

ataskaitiniais metais projekto vykdytojai surengė 15. Saugesnio interneto savaitės metu vyko 

internetinės transliacijos „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“, „Sekstingas: žaidimas ar 

nusikaltimas?“, iš ciklo „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“ vyko transliacijos „Sodra“, 

„E.Pristatymas“, „E.Ignitis“, „Pajamų deklaravimas“, „Draudimo paslaugos internetu: kaip 

apsidrausti ir kaip deklaruoti eismo įvykį internetu?“, „Asmens identifikavimas internete naudojant 

asmens tapatybės kortelę, el. bankininkystę ir mobilų parašą“. 

Projektas nepamiršo ir senjorų. Daug naudingos informacijos jie sužinojo tiesioginių 

internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2020“  metu. Transliacijos vyko šiomis temomis: 

„E.sveikata: judėkime ir sau padėkime“, „E.laisvalaikis: stebėkime ir kurkime“, „E.saugumas: 

draugaukime ir neapsigaukime“, „E.sodas: planuokime virtualiai, sodinkime realiai“, „Apgaulingos 

informacijos atpažinimas internete“. Internetinių seminarų metu savo sričių ekspertai ir žinomi 

Lietuvos žmonės dalinosi žiniomis, patirtimi apie interneto ir technologijų privalumus skirtingose 

sferose. O senjorai galėjo užduoti rūpimus klausimus. 

Ankstesniais metais vykusios „Senjorų dienos internete“ senjorams būdavo ne tik galimybė 

įgyti naujų žinių, bet ir pabendrauti, kartu pasibūti. 2020 m. transliacijos vyko rudeninio karantino 

„išvakarėse“, todėl ir lankytojų buvo mažiau, ir trumpesnį laiką jie praleido bibliotekoje.  
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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 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo tiesioginės transliacijas. 

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

smulkiesiems ūkiams“ ir kt. 

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklų metu daug naudingos informacijos gyventojai 

sužinojo tiesioginių internetinių transliacijų „Senjorų dienos internete 2020“ metu. Transliacijos 

vyko šiomis temomis: „E.sveikata: judėkime ir sau padėkime“, „E.laisvalaikis: stebėkime ir 

kurkime“, „E.saugumas: draugaukime ir neapsigaukime“, „E.sodas: planuokime virtualiai, 

sodinkime realiai“, „Apgaulingos informacijos atpažinimas internete“. 

Saugesnio interneto savaitės metu vyko internetinės transliacijos „Sukčiai internete: kaip 

apsisaugoti? “, „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas? “, iš ciklo „Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“ vyko transliacijos „Sodra“, „E.Pristatymas“, „E.Ignitis“, „Pajamų deklaravimas“, 

„Draudimo paslaugos internetu: kaip apsidrausti ir kaip deklaruoti eismo įvykį internetu?“, 
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„Asmens identifikavimas internete naudojant asmens tapatybės kortelę, el. bankininkystę ir mobilų 

parašą“. 

 

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

viktorinos, dokumentų parodos. 

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

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

Padedant vaikams padarytas stendas, skirtas Kovo-11-ajai paminėti „Kas man yra Lietuva“. 

Parengta paroda, skirta F. Šopenui atminti „Šalin kepures, ponai, prieš jus genijus“. 

Įvyko popietė vaikams „Klausytis muzikos geidžiu“. Vaikai išgirdo pasakojimą apie 

pasaulinio lygio genijų, susipažino su F. Šopeno biografija, sužinojo svarbiausias, įdomiausias 

genijaus gyvenimo linijos detales.  

          

Parengtos spaudinių parodos: „Su pasaka užaugau“, „Nebijok nieko, išskyrus širdies 

skausmą“, skirta Pauliaus Širvio 100-mečiui, „Aš ir pats žinau apie vertastį savo darbo“, skirta 

rašytojo, pirmojo lietuviško romano autoriaus Vinco Pietario 170-osioms gimimo metinėms 

paminėti, „Tai įvyko prieš 100 metų“ - Širvintų – Giedraičių mūšiui paminėti, „Amžinai žydėk 

gyvenimo vyšnia“ - E. Šimkūnaitės – 100-mečiui. 

             

Lankytojai žavėjosi žmonių sukurtais darbais eksponuojamais parodose: „Karpiniai“ (autorė 

D. Skirmantienė), „Medis – stiprybės įvaizdis“ (A. Dzedzicko darbai iš vielos), R. Paciūnienės 

paveikslai sudėti iš akvarelės „Svajonių aidas“, „Rudens spalvos“ (Širvintų pradinės mokyklos 3D 

klasės mokinių piešiniai), „Sapnų gaudyklės“ (autorė I. Dzedzickienė). 
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Labai smagiai praleistos edukacinės popietės; „Sapnai sapnų gaudyklėse“, „Vaiko fantazija 

drugelių karpiniuose“, „Aš bibliotekininkas“, „Šlykštukas mano rankose“. 

     

Alionių filialas dalyvavo Skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Kiekvienas dalyvis yra 

herojus ir laimėtojas, nes vasarą pasidovanojo sau skaitymo malonumą. Alionių biblioteka gavo 

diplomą kaip turėjusi daugiausiai skaitytojų, įveikusių iššūkį tarp kaimo filialų. Visi dalyviai 

apdovanoti diplomais, skirtukais, knygomis ir saldumynais. 
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Bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems, vykdant  projektą 

„Prisijungusi Lietuva“.  

 

Anciūnų filiale vyko šventės, parodos, popietės, mokymai. Vyko parodos: „Anykščių krašto 

dainius“, skirta kalbininkui, vyskupui, poetui Antanui Baranauskui, jo 185-osioms gimimo 

metinėms paminėti; rankdarbių paroda „Iš močiutės skrynios“, skirta tautodailės metams. Zibalų 

seniūnijos kultūros dienoje eksponuota paroda „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. 

 

 
 

 
 

Surengtos literatūrinės parodos „Ir krentantį, ir kylantį, lydėk, širdie, ir vesk“, skirta poeto, 

dramaturgo, vertėjo Justino Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti; „Žemaitė 

Lietuvos literatūros istorijoje“, skirta rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 175-osioms gimimo 

metinėms paminėti; „Petro Vaičiūno gyvenimas ir kūryba“, skirta poeto, dramaturgo Petro Vaičiūno 

125-osioms gimimo metinėms; „Antanui Kitkevičiui - 215“, skirta Anciūnuose gimusiam giesmių 

vertėjui,Vilniaus dvasinės akademijos profesoriui Antanui Kitkevičiui, jo 215-osioms gimimo 

metinėms paminėti; „Vaikų pasaulis arčiau širdies“, skirta Vytautės Žilinskaitės 90-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

Eksponuota spaudinių paroda „Ji gyveno žmonėms“, skirta habilituotos biologijos mokslų 

daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms paminėti 

Eksponuota literatūrinė paroda „Laurynui Ivinskiui - 210“, skirta pirmojo lietuviško 

kalendoriaus leidėjo, poeto, publicisto, vertėjo, lietuvių švietėjo 210-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Vyko renginiai suaugusiems: popietė „Ir atkeliavo trys Karaliai“; literatūrinis muzikinis 

vakaras „Amžinai, amžinai neramus“, skirtas  Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

 

 
Parengta virtuali laida: „Anciūnų krašto prisiminimų skrynią atvėrus“, apie muzikantą 

Antaną Zarembą. 

https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21492
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21492
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21491
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21493
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21493
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Bibliotekoje  parengta paroda vaikams: „Gražiausi žodžiai Tau, mokytojau“, skirta 

tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

 

 
 

Surengtos popietės vaikams: Laisvės gynėjų dienai paminėti; „Birželio 1-oji Tarptautinė 

vaikų gynimo diena“, „Vaikystė ir pasaka“. 

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus 

viešosios bibliotekos Anciūnų bibliotekos skaitytojai Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų 

skyriaus kiemelyje surengė šventę vaikams, jų tėveliams, seneliams. Visiems daug gerų emocijų 

suteikė suvaidinta viena gražiausių anglų pasakų, skirta mažiesiems skaitytojams „Trys paršiukai“. 

Vaikų pamėgti personažai Paršiukai, Vilkas visus nukėlė į pamokantį pasakos pasaulį, mokė 

darbštumo, atsakomybės, padėjo pažinti ir atskirti gėrį nuo blogio. Juk pasakose saugoma amžių 

išmintis ne tik lavina vaiko fantaziją, bet ir puoselėja vaikų ir suaugusiųjų santykius.  

Organizuota naujų vaikiškos literatūros leidinių apžvalga su jaunaisiais bibliotekos 

lankytojais. 

 
 

 
Vyko edukacinė valandėlė mažiesiems „Vasaros spalvos“. 

 
 

Organizuota  edukacinė kūrybinė popietė su vaikais „Šv. Velykų džiaugsmas“. 

 

https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21667
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21667
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21664
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21668
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=21668
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„Anciūnų kluone“ surengta paroda: „Sveikata iš gamtos“, skirta Eugenijos Šimkūnaitės 

metams. 

Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo kiemelyje vyko Žolinės šventė, kurios metu 

„Anciūnų kluone“ buvo surengta džiovintų žolynų puokščių  ir literatūros paroda „Sveikata iš 

gamtos“.  

   

 

Bagaslaviškio filiale vyko: popietės „Sveiko gyvenimo receptai“, skirta gamtininkės, 

farmacininkės Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti, skaitymo popietė, skirta Pauliaus Širvio 

100-mečiui, su aktoriumi Vladislovu Radvilavičiumi.  

 

 
Organizuota popietė „Sveiko gyvenimo receptai“, skirta gamtininkės, farmacininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti. 

 

 
 

Vyko skaitymo popietė, skirta Pauliaus Širvio 100-mečiui, su aktoriumi Vladislovu 

Radvilavičiumi. 

 

https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=22066
https://sirvintuvb.lt/?attachment_id=22066
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Eksponuota bagaslaviškiečio tautodailininko Raimondo Šalaševičiaus keramikos ir tapybos 

darbų paroda „Rūpintojėliai“. 

Parengtos spaudinių parodos: „Už kalnelių, už aukštųjų“, skirta poeto Antano Baranausko 

185-osioms metinėms; „Rašytojas ir publicistas Petras Naraškevičius“, skirta kraštiečio rašytojo 

P.Naraškevičiaus 80-osioms gimimo metinėms; „Žolynų takeliais į sveikatos kelią“, skirta 

Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti; „Birželio 14-oji – Vilties ir gedulo diena“; „Paulius 

Širvys – poetas virtęs legenda“, skirta P.Širvio 100-mečiui paminėti ; „Johanui Štrausui -210“; 

„Šiaurės šalių literatūra“. 

Bibliotekos skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje. 

Vyko renginiai vaikams: susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku, edukacinės popietės 

vaikams. 

 

 
 

 
 

Čiobiškio filiale eksponuotos spaudinių parodos „Vasario 16-oji - Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena“; „Pasaulio paveldo Lietuvoje metai“; Širvintų meno mokyklos mokinių darbų 

paroda „Pasikalbėjimai su gamta“; kraštotyros darbų paroda, skirta kraštotyrininkui Alfonsui 

Balsevičiui paminėti. 

Rugsėjo mėn. minėtos Pauliaus Širvio 100-osios gimimo metinės. Vyko popietė 

„Romantinės meilės istorija Pauliaus Širvio lyrikoje“. 
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Gelvonų filiale eksponuotos suaugusiems skirtos parodos: „Gyvenimas - koks jis brangus 

visiems“; „K.Borutai 230“; „Garbės ir skausmo dienos“ - Laisvės gynėjų dienai; „Laimingiausia 

diena“; „Algimantui Baltakiui - 90“; „ Trumpas tikėjimo išpažinimas“; „Just. Marcinkevičiui - 90“; 

„Pro rūdijančią naktį“ - R. Šerelytei 50; „Gimtųjų žodžių apkabintas“, skirta spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai; „Prie užvertos langinės“, skirta J. Žymantienės-Žemaitės 175-osioms 

gimimo metinėms; „Karalius Mindaugas Lietuvos istorijoje“- Valstybės dienai paminėti; „Rašytojas 

ir publicistas P. Naraškevičius“ - jo 80- osioms gimimo metinėms paminėti; „Žolinė - žmogaus ir 

gamtos šventė“; „Prie Nemuno obelys žydi“ - P.Širvio 100-osioms gimimo metinėms; „Gelvonų 

buvusių mokytojų atsiminimai“ - mokytojų dienai paminėti. 

Vyko vaikams skirti renginiai: „Myliu žiemą“ - Širvintų meno mokyklos 4 kl. mokinių 

darbelių paroda; „Geltona žalia, raudona“ - Vasario 16- Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti; „Kelionė po knygų šalį“ - tarptautinei poezijos dienai; „ Pasakos pasektos vaikams“; 

„Kristianui Andersonui 225“; „Ačiū tau Tėveli, kad saugai mano vaikystę“, skirta Tėvo dienai; 

„Gera knyga puikioms atostogoms“; „Molio dovanos“; R.Mageraitės darbelių paroda „Krenta lapai 

auksiniai- ruduo“. 

 

Jauniūnų filiale suorganizuotos parodos, skirtos svarbiausioms ir didžiausioms metų 

šventėms paminėti. Paroda skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti – „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 – „Europos ateitis – mūsų ateitis“; Gedulo ir vilties dienai – „Tai gyvenimo kova, būk 

kovotoju“; Valstybės dienai - „Gėlės Mindaugo karūnai“; „Mus vienija Baltijos kelias“; R. 

Granausko kūrybai skirta paroda „Gyvenimas po klevu“; literatūrinė V. Ažušilio kūrybos paroda 

„Sėjos metas“; S. Neries kūrybos literatūrinė paroda „Prie didelio kelio“. 

2020-ieji  metai buvo paskelbti Tautodailės metais. Bibliotekoje surengta tautodailininkės 

Aldonos Vasiukevičienės tapybos darbų paroda „Lietuvos spalvos“. 

Vaikams buvo surengtos parodos: Žemės  dienai – „Pavasaris visagalis“; Tarptautinei vaikų 

knygos dienai „Nespręsk apie knygą iš viršelio“; „Knygos iš ekranų“, „Gražiausios lietuvių 

pasakos“; „Knygos padeda neskubėti“. 
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Vyko vaikų piešinių paroda „Spalvotas knygų pasaulis“, skaitomiausių knygelių paroda – „Jos 

Didenybė knyga“, „Jei skaitysiu, gudresnis būsiu“, „Apsilankymas pasakų pasaulyje“ – H. K. 

Anderseno pasakų knygų paroda. 

Bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems 

vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“. Mokymai vyko pagal pažengusių mokymo programas 

„Būkime saugus internete“, „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“, 

„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“. Juose dalyvavo 10 bibliotekos lankytojų.  

 

Kernavės filiale paminėta Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Languose sužibo atminimo 

žvakutės, kurios kvietė ir prisiminti sausio įvykius ir padėkoti laisvės gynėjams už dabartį. 

Pievelėje, prieš seniūnijos pastatą, išsiskleidė neužmirštuolių žiedai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponuota vaikų darbelių paroda „Paukšteli, ar tau nešalta?“. 

 

Vyko Vasario 16-osios minėjimo renginys. Gausus būrys Kernavės ir aplinkinių vietovių 

gyventojų susirinko paminėti ir švęsti Lietuvos Valstybės gimtadienio. Šventė prasidėjo nuo 

tautinės giesmės ant Kernavės piliakalnio. Kultūros centro salėjekur savo tapybos darbų parodą 

„Budėjimas“ atidarė ir darbus pristatė Kernavės miestelio dailininkė Ilona Daujotaitė-Janulienė. 

Lygiai prieš metus dailės darbai puikavosi LR Respublikos Seimo parodų salėje. Nuo vasario 16-

sios jais galėjo pasigrožėti ir Kernavės miestelio gyventojai bei svečiai. Po to visi susirinkusieji 

susiskirstę į komandas pradėjo protmūšį. 
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Kernavės biblioteka kvietė savo skaitytojus ir svečius pasigrožėti dailės darbais ir atnaujinti 

žinias apie garsiąją rašytoją Žemaitę. Pirmajai parodai darbus paskolino Kernavėje gyvenanti ir 

tapanti dailininkė Ilona Daujotaitė-Janulienė. Parodą ji skyrė „UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje 

metams“ paminėti. Iš dailininkės darbų į mus žvelgia lietuvių „Praamžis“ ir koplytstulpiai. 

Pastarieji priskiriami Lietuvos tautiniam paveldui. 

 
Eksponuota knygų ir spaudinių paroda skirta rašytojai Žemaitei. Parodos stende sugulė 

ištraukos iš rašytojos biografijos, jos parašytų knygų egzemplioriai. Knygų ir spaudinių paroda 

skirta rašytojos gimimo 175-mečiui paminėti. 
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Kiauklių filiale vyko spaudinių parodos „Lietuva, žibėk naujo ryto aušrom!..“, skirta 

Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metams paminėti; „Vasario 16-oji – tautos susitelkimo ir 

vienybės diena“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; „Žolynų galia mūsų sveikatai“, 

skirta gamtininkės, farmacininkės, habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 

metams, jos 100 metų sukakčiai; „Lietuvių tautiniai raštai ir spalvos“, skirta Tautodailės metams. 

Vaikams parengtos parodos „Knygelės kviečia į pažinimų šalį“; adventinio laikotarpio 

sutemų skaitymams - „Knygelės kviečia skaityti“. 

Kiauklių filialo skaitytojai vasarą dalyvavo Skaitymo iššūkyje „Skaitymas mus jungia“.  

Sausio mėn. 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 per dvidešimt knygų filialui padovanojo Aldona ir Vaclovas Kalesnikai. Keletą savo išleistų 

knygų filialui padovanojo mūsų mylima tarmiškosios poezijos kūrėja, floristė Monika Kalesnikaitė-

Blauzdienė. 
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Suaugusiems organizuotos parodos: „Laisvės ugnis ateities kartoms“; „Vasario 16-oji – 

tautos susitelkimo ir vienybės diena“; „Lietuva, žibėk naujo ryto aušrom!.. “; „Lietuvos vardas 

knygose“; „Žolynų galia mūsų sveikatai“; „Laiko taku skuba žodžiai“; „Prisimenant Motinos 

Teresės gyvenimo išmintį“; „Viskas, kas žmogiška, sudėta eilėse“; „Poetai apie rudenį“; „Lietuvių 

tautiniai raštai ir spalvos“ - darbų autorės: Janina Markauskienė, Genovaitė Gudonienė, Janina Stundienė. 

 
 

Vyko rašytojų ir poetų kūrybos parodos, kūrinių skaitymai, knygų pristatymai: P. 

Naraškevičiaus, V. Aleknos, A. Baranausko, Vyt. Bložės, Alg. Baltakio, A. Karosaitės, Pr. 

Dundulienės, B. Dauguviečio, Just. Marcinkevičiaus, J. Žymantienės-Žemaitės, P. Širvio; popietės 

„Laiko tėkmėj vėl skamba žodžiai“, „Į savo rūpesčius įpink ir džiaugsmą“, „Žolynų galia mūsų 

sveikatai“, „Eilės apie rudenį“. 

Organizuotos edukacinės popietės „IT keičia mūsų gyvenimą“, „E. paslaugos – patogesniam 

gyvenimui“; akcijos „Paremkime biblioteką 1,2% pajamų mokesčio“, „Senjorų dienos internete 

2020“, „Knyga keliauja pas skaitytojus“, „Knygų Kalėdos“; diskusijos „Skaitau, noriu žinoti“. 

Bibliotekoje organizuota vaikams: piešinių ir darbelių parodos: „Ant baltos pūgos sūpynių“, 

„Ar tu matei gražumą žemės“, „Auga verbelė ant didžio dvarelio“, „Jau purienų pilnos pievos, 

pamiškėj – pražydo ievos“, „Rudenėlio šypsenos“, „ Žiemos pasaka“; knygų parodos: „Kelkis, 

pasaka vaikų!..“, „Knygelės kviečia į pažinimų šalį“, „Vasara su knyga“, „Knygelės kviečia 

skaityti“; garsiniai knygų skaitymai: „Aš – dalis tavęs“, „Skaitome H. K. Anderseno pasakas”; K. 

Borutos, Just. Marcinkevičiaus, H. K. Anderseno, R. Černiausko, A. Škėmos kūrybos skaitymai; 

knygų pristatymai ir aptarimai. 

Vyko popietės: „Aš – dalis tavęs“, „Skaitome ir kuriame bibliotekoje“, „Susitiko žirniukai“; 

edukacinės valandėlės „Esu tau draugas – būki juo ir tu“, „Būk draugiškas ir saugus internete“; 

viktorinos „Ką mes žinome apie ES“, „Atrask, pažink, sukurk“; akcijos „Aktyviai skaitau“, „Ateik, 

pakvieski draugą į biblioteką“. 

 

Lapelių filiale organizuotos knygų parodos: „Justinui Marcinkevičiui - 90 m.“, „Per gėlių 

pievas – į vaikystės pasaulį“, „ Žalgirio mūšis – istorinis įvykis“, „Vincas Pietaris - pirmojo 

lietuviško romano autorius“, „Antanui  Škėmai - 110 m.“, „Baltos  žiemos pasakos“, „Vakaro 

sutemos draugas – knyga“, popietės „Ką pasakoja knygos“, „Piešiu vasarą“. 

Vyko spaudinių paroda „Lietuvos Steigiamajam Seimui 100“, skirta šiai progai.  
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Kiekvienais metais lapelių biblioteka prisijungia prie visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes 

liudija“.  

Eksponuota paroda „Pauliui Širviui 100 metų“. Parengta spaudinių paroda skirta M.K. 

Čiurlioniui 145-osioms metinėms pažymėti. 

 

 
 

Knygų populiarinimui pasitelktas ir socialinis tinklas. Jame sukurtoje paskyroje kviečiami 

skaitytojai pasirinkti naujas gautas knygas bibliotekoje. 

 

 
 

 

Lapelių bibliotekos skaitytojai dalyvavo iššūkyje „Vasara su knyga“. 

Kraštiečiui Alfonsui Balsevičiui atminti Lapelių bibliotekoje organizuota knygų paroda 

„Pamusiai, gimtoji padangė“. 

Tautodailės metams bibliotekoje buvo paruoštas kraštotyrinis darbas „Aurimo kalvystė“. 

Lapelių biblioteka bendradarbiavo su Čiobiškio kultūros namais. Bendradarbiaujant 

organizuota tapybos darbų paroda „Aš beržas – lietuviškas beržas“, skirta poeto Pauliaus Širvio 

100-osioms gimimo metinėms paminėti. 
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Musninkų filiale vyko filmo „Mes dar dainuosim“ peržiūra, skirta Sausio 13-ajai, paminėta 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Bibliotekoje veikė paroda skirta 

Nepriklausomybės akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui atminti. 

Musninkai 2020 metais paskelbti Mažosios Lietuvos kultūros sostine. Tai progai buvo 

sugeneruota daug gražių idėjų, turėjo vykti nemažai įvairių renginių, kurie neįvyko dėl pandeminės 

situacijos. Musninkuose vyko „Poezijos pavasario“ renginys. Jis vyko gražioje, vėsioje, 

autentiškoje aplinkoje Musninkų varpinėje. Dėl gausiai susirinkusių poezijos mylėtojų bei saugumo 

sumetimais, buvo nutarta poeziją skaityti pievelėje prie varpinės. Šį kartą poeziją skaitė poetas ir 

vertėjas Vytautas Dekšnys, poetas ir prozininkas Julius Žėkas ir poetas ir filosofas Liutauras 

Degėsys, kuris ir vedė renginį. 

Surengta kraštietės, buvusios vokiečių kalbos mokytojos Aldonos Kalesnykienės rankų 

darbo atvirukų paroda „Spalvų gama“. Rugsėjo mėnesį Musninkų filialo bibliotekininkė dalyvavo 

Vileikiškių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Lašelis“ projekto „Pažink savo gimtinę“ 

veikloje. Ji pravedė edukacinę-pažintinę ekskursiją vileikiškiečiams, kurios metu aplankyta 

Musninkų varpinė, Musninkų Šv. Trejybės bažnyčia, Barboros Radvilaitės koplytėlė ir Narvydiškių 

dvaras. 

Vyko virtualūs susitikimai vyko su rašytoja Renata Šerelyte, rašytoja11-12 klasės mokiniais 

analizavo knygą „Pro rūdijančią naktį“. Musninkų gimnazijos pradinukai virtualiai susitiko su 

dailininke ir rašytoja Sigute Ach. Ji pristatė pirmąją iliustruotą savo knygą bei vykdė edukaciją 

dažais ir teptuku. Gruodžio 16 dieną Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos 6-7 klasės mokiniai 

virtualiai susitiko su „Krakatukų“ serijos autore Renata Šerelyte. 

Bibliotekoje buvo eksponuojamos parodos: „Kelias į laisvę“, „Lietuva – dainų ir poezijos 

posmuose“, „Tas, kuris Mažvydo lūpomis mokino tarti - Lietuva“, „Tremties tema lietuvių rašytojų 

kūriniuose“, „Detektyvų meistrai“, „Duona lietuvių papročiuose“, „Knygnešių takais“, „Vasarėlė 

poezijos posmuose“, „Draugai šalia mūsų“, „Knygos iš Šiaurės“, „Pasakos padaro mus geresniais“, 

„Advento patiekalai ir jų ruošimas“ ir kt. 

2020-ieji paskelbti mokyklų bendruomenių metais. Bibliotekininkė pradėjo rinkti medžiagą 

kraštotyros darbui „Musninkų vidurinė mokykla“. Pavyko gauti informacijos, medžiagos ir 

nuotraukų nuo pat mokyklos įsikūrimo, šį darbą reiktų tęsti ir kitais metais. 

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. 

Bibliotekoje vyko skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems 

vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“. Mokymai vyko pagal pažengusių mokymo programą: 

„Būkime saugus internete“, „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“, 

„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“. Juose dalyvavo 11 bibliotekos lankytojų.  

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“. 
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Šešuolėlių bibliotekos skaitytojai dalyvavo vasaros skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. 
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Vileikiškių filiale organizuotos parodos suaugusiems: „Laisvės gynėjų dieną prisimenant“, 

,„Kraštiečiui Petrui Naraškevičiui – 80“, „Mama grožinėje literatūroje“, skirta Motinos dienai 

paminėti, „Dovanoju tau Tėveli, savo šilumą širdelės“, skirta Tėvo dienai paminėti, „Tėvynė mano 

numylėta, vai ilgu ilgu be Tavęs“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti, „Eilėraščiai – sielos 

įkvėpimas“, „Tautvyda Marcinkevičiūtė-Patackienė“ - poetės 65-ųjų gimimo metinių proga, paroda 

„100-asis poeto Pauliaus Širvio ruduo“, skirta poeto 100-osioms gimimo metinėms paminėti, 

„Lietuvos menininkas – muzikoje ir dailėje“, skirta M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms 

paminėti, „Mūsų gyvūnai“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti, „Gruodžio kelias link 

šventų Kalėdų veda“.  

 Surengta muzikinė popietė, skirta M. K. Čiurlionio kūrybai. 

 Dalyvauta akcijoje Knygų Kalėdos. Bibliotekai padovanota bibliotekai 30 knygų.  

 Vaikams organizuotos spaudinių parodos: „Laisvės gynėjų dieną prisimenant“, „Kraštiečiui 

Petrui Naraškevičiui – 80“, „Mama grožinėje literatūroje“, skirta Motinos dienai paminėti, 

„Dovanoju tau Tėveli, savo šilumą širdelės“, Tėvo dienai paminėti, „Kokia nuostabi, Lietuva, esi“, 

skirta Valstybės dienai paminėti, „Jau rugsėjis rengias rudenio lapu“, Mokslo ir žinių dienai, 

„Lietuvos menininkas – muzikoje ir dailėje“, skirta M. K. Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms 

paminėti, „Mūsų gyvūnai“, Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti, „Vaikų pasaulis arčiau širdies“, 
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skirta Vytautės Žilinskaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti, „Gruodžio kelias link šventų 

Kalėdų veda“. 

 Vaikams vyko dvi kompiuterinio raštingumo popietės „Ateik ir išmok“. 

Bibliotekoje. vyko skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems, 

vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva“. Mokymai vyko pagal pažengusių mokymo programas: 

„Būkime saugus internete“, „Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“, 

„Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Viešosios paslaugos internetu 

kiekvienam“. Juose dalyvavo 13 bibliotekos lankytojų. 

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

parodos.  

Parengtos parodos: „Medicina, grožis, sveikata“, skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams 

paminėti, „Pauliui Širviui – 100“, skirta Pauliaus Širvio 100-sioms gimimo metinėms paminėti, 

„Žmogaus sielos ir talento problemos“, skirta rašytojo Antano Škėmos 105-osioms gimimo 

metinėms paminėti, „Gražiausi žodžiai Tau, mokytojau“, skirta mokytojų dienai paminėti. 

Vyko edukacinė popietė „Kalėdinių snaigių karpymas“, jų paroda eksponuota languose. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Parengta paroda vaikams: „Bronei Buivydaitei - 125“, skirta Bronės Buivydaitės 125-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Vyko popietės vaikams: „Mylėkime, gerbkime ir skaitykite knygas“; naujai gautos 

literatūros aptarimas su jaunaisiais bibliotekos skaitytojais,  
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Vyko teatralizuota Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Kalėdos ir kaminkrėtys“, organizuota 

kartu su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriumi. 

Širvintų „Atžalyno“progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus kiemelyje Zibalų 

skyriaus, kultūros centro Anciūnų filialo ir Zibalų bibliotekos darbuotojai kartu su Zibalų skyriaus 

mokinukais, darželinukais Eglės įžiebimo šventėje sukūrė Kalėdinę Kaminkrėčio pasaką. Artėjant 

gražiausioms metų šventėms po Zibalų miestelį pasklido Kalėdų dvasia. 
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12. Mokamos paslaugos  
  

Mokamos paslaugos  

Padaryta kopijų VBS – 8051  

Iš jų: 

Viešojoje bibliotekoje – 5150 

Kaimo filialuose: 2901. 

 

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 2009 sausio 5 d įdiegta Skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), visi fondo 

dokumentai įtraukti į bibliotekos elektroninį katalogą. Kiekvienas rajono, o ir Lietuvos gyventojas, 

turintis prieigą prie interneto, gali gauti pilną informaciją elektroniniame Širvintų 

(www.sirvintuvb.lt) viešosios bibliotekos ir suvestiniame LIBIS (www.libis.lt) kataloge apie visus 

http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.krastozinios.lt/
http://www.sirvis.lt/
http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.sirvintos.lt/
http://www.sirvintuvb.lt/
http://www.libis.lt/
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dokumentus, esančius Širvintų VB ir kitose respublikos bibliotekose, kurios dalyvauja suvestinio 

katalogo kūrime. Nuo 2013 m. lapkričio mėn., atnaujinus LIBIS, bibliotekos skaitytojas gali 

pasinaudoti dar viena paslauga – norimą leidinį galima užsisakyti iš namų, o jei tuo metu jis yra 

skaitomas, jį rezervuoti.  

Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame Širvintų viešosios bibliotekos kataloge – 71188. 

Per 2020 m. parengta 5980 įrašų, iš kurių – 271 analiziniai įrašai. Šie įrašai eksportuojami į 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Įrašų skaičius elektroniniame ir korteliniame 

kataloguose – 108450 

Rekatoguojamos tik pavienės knygos, nes rekatalogavimas jau baigtas. 

Fondų patikrinimas 2020 m. vyko Alionių, Vileikiškių, Šešuolėlių filialuose. 

 

Informacinis fondas 

SVB – 1333 fiz. vnt. 

Viešojoje bibliotekoje – 268 fiz. vnt.  

Kaimo filialuose – 1065 fiz. vnt. 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale – 74,6 fiz. vnt. 

Informacinį fondą sudaro bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Fonde saugoma vertinga 

„Lietuvių enciklopedija“ (išleista Bostone). Spausdintą informacijos fondą papildo elektroninės 

duomenų bazės. 2020 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“. 2020 metais EBSCO duomenų baze 

pasinaudota nebuvo.. DB panaudojimą riboja tai, kad kartais ir vartotojas, ir bibliotekininkas gerai 

nemoka anglų kalbos,  prie NAXOS DB buvo jungtasi 362 kartus, o prie lietuviškos INFOLEX 

duomenų bazės buvo jungtasi 133 kartus  (2019 m. – 50 kartų) . Galima pasidžiaugti, kad 

INFOLEX statistika padaugėjo daugiau, kaip 2 kartus.  

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra abėcėlinis ir sisteminis knygų katalogai. Nuo 2017 

metų sisteminis ir abėcėlinis katalogas nebepildomas. Bibliotekai įsijungus į LIBIS sistemą, 

kortelinis kraštotyros katalogas toliau nebepildomas.  

Citatų ir eilėraščių kartotekos taip pat nebepildomos naujomis kortelėmis, dauguma 

lankytojų paiešką vykdo internete.  

Kaimo filialuose yra sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Sisteminiai ir abėcėliniai katalogai 

kaimo filialuose nepildomi. Kraštotyros kartotekos pildomos mažu kortelių kiekiu. 

 

Rekatalogavimas 

 

Rekatalogavimas iš esmės jau baigtas, rekataluoguojami pavieniai egzemplioriai. 

 

Bibliografinis ir informacinis vartotojų aprūpinimas  

 

Gauta užklausų:  

SVB – 3466 

VB – 2323 

KF – 1143. 

 

Užklausų gautų elektroniniais kanalais skaičius 

SVB - 45 

VB - 16 

KF – 29. 

 

Atsakytų užklausų:  

SVB – 3447 

VB – 2318 
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KF – 1129. 

 

 

Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 62. 

 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos 

Atrankinė informacija teikiama tik pavieniams asmenims. 

 

2020 metais atsakyta į užklausas: 

 

 VBS 
Viešojoje 

bibliotekoje 

Kaimo 

filialuose 

teminių 1053 214 839 

adresinių 2275 2047 228 

tikslinamųjų 72 40 32 

faktografinių 47 17 30 

Iš viso: 3447 2318 1129 

 

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: 402, gamtos: 204, 

bendrojo skyriaus 97 ir geografijos bei istorijos – 139 temomis. 

Pastebėta, kad mažėja bibliografinių užklausų skaičius, nes atsakymus į temines užklausas 

lankytojai dažniausiai susiranda patys internete. Atsakymams į temines užklausas naudojamasi ne 

tik fonduose turimomis enciklopedijomis, žinynais bei žodynais, bet ir prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis.  

Pastebima, kad teminiai aplankai praranda aktualumą, nes visą norimą informaciją 

vartotojas susiranda internete. Vartotojai labiau išprusę, moka naudotis interneto teikiamomis 

paieškos galimybėmis, o jeigu pageidauja leidinių, tai pačių naujausių. 

 

Internetas 

 

Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 16. 

Interneto vartotojų skaičius: 3231 

Viešojoje bibliotekoje – 1942 

Kaimo filialuose – 1289 

Interneto skaitykloje Širvintų savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra 12 kompiuterių. 

VBS vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius – 70. 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 55 

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 – 14576 

VB – 9955 
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KF- 4621 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius – 3018 

Virtualių apsilankymų skaičius – 11598 

 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius  

 

SVB - 3018 

VB - 3018 

KF – 0. 

 

Virtualių apsilankymų skaičius  

SVB – 11598 

VB - 11598 

KF – 0. 

 

Paieškų skaičius – 6568 (Bibliotekos suvestiniame el. kataloge) 

Interneto seansų skaičius  

SVB - 14576 

VB - 9955 

KF – 4621 

 

Elektroninės paslaugos yra gana populiari veiklos sritis. 2020 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 

2020 m. 
Iš viso 

Parengta 

2020 m. 

VBS 1039 35750 271 360 15 

VB 350 35750 271 215 3 

KF 689 0 0 145 12 

 

 

VI. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 

 

Skaitytojų telkimas 

Gyventojų vaikų skaičius 

Iš viso: - 2010 

Rajono savivaldybės VB –798 

Kaimo filialuose – 1212 

Gyventojų vaikų skaičius pateiktas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis. 

 

Vartotojų vaikų skaičius: 920 

VB –525 

Kaimo filialuose - 395 
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Vaikų sutelkimo procentas: 

 

Iš viso: 45,8% 

Rajono savivaldybės VB – 68,8% 

Kaimo filialuose – 32,5% 

 

Didžiausias sutelkimo rodiklis 

 

Bagaslaviškio filiale – 103 % 

Kiauklių filiale – 103 % 

Čiobiškio filiale – 121 % 

Šešuolėlių filiale- 125 % 

 

Mažiausias sutelkimo rodiklis 

 

Kernavės filiale – 39 % 

Musninkų filiale – 16 %. 

 

Rajone yra 3 gimnazijos, 1 pagrindinė mokykla, 1 progimnazija, 1 pradinė mokykla, 2 

lopšeliai darželiai. 

 

Vartotojų aptarnavimas 

Iš viso: 920 

Rajono savivaldybės VB –622.  

Kaimo filialuose – 468. 

Bendras VBS vartotojų vaikų skaičius sumažėjo 10 (2019 m. buvo 1090 ), VB vaikų iki 14 

metų sumažėjo 97 (2019 m. buvo 622). Kaimo filialuose skaitytojų sumažėjo 73 (2019 m. – 468). 

Priežastys: gyventojų skaičiaus, gimstamumo mažėjimas, tačiau didžiausia priežastis: pandeminė 

situacija. 

 

Apsilankymų skaičius: 

Iš viso: 13403 

Rajono savivaldybės VB – 6291  

Kaimo filialuose – 7112. 

 

Bendras VBS vartotojų vaikų apsilankymų skaičius sumažėjo 12607. (2019 m. buvo 26010, 

VB vaikų apsilankymų iki 14 metų sumažėjo  7897 (2019 m. buvo 14188). Kaimo filialuose 

lankytojų sumažėjo 4710 (2019 m. – 11822). 

 

Lankomumas: 

 

Iš viso: 14,56 

Rajono savivaldybės VB – 12 

Kaimo filialuose – 18. 

 

Didžiausias vaikų lankomumas:  

Anciūnų filiale – 57 

Alekniškio filiale - 52 

Lapelių filiale – 40 

Šešuolėlių filiale – 40 

Alionių filiale –27 

Jauniūnų filiale – 25,6 
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Mažiausias vaikų lankomumas: 

 

Kernavės filiale – 9,5 

Musninkų filiale – 6 

 

 

Išduotis  

Iš viso išduota dokumentų: 

SVB – 20523 fiz. vnt. ( mažiau 8757) - 2019 m. - 29280. 

Viešojoje bibliotekoje – 9147 fiz. vnt. (mažiau 3226) -2019 m. – 12373. 

Kaimo filialuose –11376 fiz. vnt. (5531) -2019 m. – 16907. 

 

Išduota dokumentų į namus (fiz. vnt.):  

SVB – 14307 fiz. vnt. (-3022) - 2019 m. - 17329. 

VB – 6326 fiz. vnt. (-468) 2019 m. – 6794. 

KF – 7981 fiz. vnt. (-2554) 2019 m. – 10535. 

Viešojoje bibliotekoje dokumentų į namus išdavimas sumažėjęs. Kaimo filialuose sumažėjo 

2554 vnt. lyginant su praėjusiais metais.  

Daugiausia išduodama knygų pagal mokytojų nurodytus sąrašus arba atskirų autorių 

kūrinius. 

 

Išduota dokumentų vietoje (fiz. vnt.):  

SVB – 6216 fiz. vnt. (-5735) 2019 m. 11951 

VB – 2821 fiz. vnt. (-2758) 2019 m. 5579. 

KF – 3395 fiz. vnt. (-2977) 2019 m. 6372. 

 

Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

 
Fiz. vnt. 

2019 

Fiz. vnt. 

2020 
Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 29280 20523 14307 69,7 6216 30,3 

VB 12373 9147 6326 69,2 2821 30,8 

KF 16907 11376 7981 70,2 3395 29,8 

 

Dokumentų į namus išdavimas sumažėjo 8757 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.  

 

Išduota grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.): 
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SVB – 12319 - 2019 m. 17432 fiz. vnt., 60 % 

VB – 5939 - 2019 m. 6516 fiz. vnt., 64,9 %  

KF –6380 – 2019 m.10916 fiz.vnt.., 56,1 % 

 

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

SVB –2491- 2019 m. 2480 fiz. vnt. 12,14% 

VB – 1161 - 2019 m. 1043 fiz. vnt. 12,8 % 

KF – 1330- 2019 m. 1437 fiz. vnt. 11,7 % 

 

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

SVB –4142 – 2019 m. 6083 fiz. vnt., 20,18 % 

VB – 476 – 2019 m. 4818 fiz. vnt., 0,06 % 

KF – 3666 – 2019 m. 4554 fiz. vnt., 11,7 % 

 

Išduota trimačių dokumentų:  

SVB – 1571 - 2019 m. 3512 fiz. vnt. 

VB –1571  

KF 0 fiz. vnt.,  

 

Daugiausia VB ir kaimų filialų vartotojams išduodama grožinės literatūros bei periodinių 

leidinių. 

Per metus Viešajai bibliotekai buvo užsakyta 13 pavadinimų žurnalų ir laikraščių. 

Filialams – 14. 

 

Grožinės ir šakinės literatūros leidinių išduotis (be periodinių leidinių) 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

 Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

SVB 12319 60 2491 12,14 

VB 5939 64,9 1141 12,8 

KF 6380 56,1 1330 11,7 

 

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

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

knygas. Mažieji renkasi spalvingai iliustruotas knygas. Jie ima skaityti tas pačias knygeles, kurias 

jau skaitė, net išmoksta jas mintinai. Su sąrašais mokiniai ieško knygų, kurias rekomenduoja 

perskaityti mokytojai. Dažnai renkantis knygą, svarbiausias principas būna puslapių skaičius. Taip 

iškreipiamas pats skaitymo motyvas.  

 

Periodinių leidinių išduotis 

 

 Periodiniai leidiniai 

 Fiz. vnt. % 

SVB 4142 20,18 

VB 476 0,06 

KF 3666 32,2 

 

Skaitomumas: 

Bendras skaitomumo rodiklis SVB – 22,30 (2019 m. – 29,86) 

Rajono savivaldybės VB – 17,42 (2019 m. – 19,89) 

Kaimo filialuose – 28,8 (2019 m. – 36,6). 
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Fondo formavimas 

Dokumentų gavimas: 

Iš viso gauta literatūros:  

Iš viso – 1819 fiz. vnt. 542 pavadinimų. 

VB – 468 fiz. vnt. 442 pavadinimų. 

KF – 1351 fiz. vnt. 542 pavadinimų. 

2019 m. dokumentų įsigyta 1030 fiz. vnt. 279 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. 

 

 

LIBIS SAP statistikos duomenimis skaitomiausios knygos 

Autorius Pavadinimas Išdavimas 

 I-IV klasių moksleivių  skaitomiausios knygos   2020 m.  

V.V.Landsbergis 

H.Webb 

R.Savickytė 

 

E. Daciūtė 

A.Lindgren 

A. MacDonald 

A.Lindgren 

H.Webb 

A.Gricė 

K.Navakas 

Arklio Dominyko meilė 

Nereikalingas šuniukas 

Adelės dienoraštis. Žiema 

Vilniaus siaubūnas 

Laimė yra lapė 

Padaužų kaimo vaikai 

Dantys 

Pepė Ilgakojinė 

Pamiršta kalytė Rina 

Bebriukas Benas 

Žvėreliai mokosi svajoti 

25 

15 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

 

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

 

 

Autorius 

 

Pavadinimas Išdavimas 

 V-VIII klasių moksleivių skaitomiausios knygos 2020 m.  

A.Lindgren 

B.Mar 

I.Ežerinytė 

G.Adomaitytė 

N.Babbit 

G.Morkūnas 

Ch.Nostlinger 

M.Dobele 

G.Morkūnas 

J.Kruss 

Patrick Ness 

R.Dahl 

Kate DiCamillo 

 

 

Broliai Liūtaširdžiai 

Gėlininkė 

Sutikti Eidą 

Žalio namo paslaptis 

Amžinieji Takiai 

Vasara su Katšuniu 

Pirmadienį viskas kitaip 

Neteisingo gyvenimo mokykla 

Velniškai karštos atostogos 

Timas Taleris arba parduotas juokas 

Septynios minutės po vidurnakčio 

DGM 

Tigro šuolis 

14 

11 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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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 2019 Skirt. 2020 2019 Skirt. 2020 2019 Skirt. 

VB 91 106 -15 27 23 +4 22 38 -16 

KF 177 253 -90 23 45 -22 52 88 -36 

VBS 268 359 -105 50 68 -18 74 126 -52 

Vaizdinių Renginių lankytojai 

2020 2019 Skirt. 2020 2019 Skirt. 

42 45 -3 1284 1460 -176 

102 120 -18 2515 3261 -746 

144 165 -21 3799 4721 -922 

 

Renginiai vaikams 

Buvo vykdomas Igno Šeiniaus bibliotekos projektas „Interaktyvi pažintis su knygos 

kūrėjais“, kurio tikslas buvo plėsti kultūrinį akiratį, skatinti skaitymą, užtikrinant transliavimo 

galimybę po projekto baigties. Jis skirtas vaikų ir paauglių sudominimui ir supažindinimui su 

įvairiu literatūriniu turiniu bei naujienomis, rašančiųjų bendruomene, kurią sudaro profesionalai ir 

pradedantieji kūrėjai. 

Įgyvendinant projektą buvo numatoma surengti kokybiškų literatūrinių ir šviečiamųjų 

kultūros veiklų, kurias ves profesionalūs literatūros bei meno kūrėjai. Vaizdo įrašus bus galima rasti 

internete. 

Buvo surengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų su vaikų literatūros kūrėjais: 

Su rašytoju Mariumi Marcinkevičiumi ir aktore Daiva Rudyte. Pristatyta knyga „Draugystė 

ant straublio galo“. Aktorė Daiva Rudytė skaitė vaikams Mariaus Marcinkevičiaus kūrinių 

ištraukas, mokė, kaip skaityti paveikslėlių knygas, parodė, kur slypi rašytojo eilėraščių 

deklamavimo smagumas.  

Su dailininke, grafike, knygų iliustruotoja Sigute Chlebinskaite, vyko kūrybinės Knygų 

šalies valandos: „Iliustravimas Moire technika“.  
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Su rašytoju  Virgiu Šidlausku ir dailininke Tania Rex. Susitikimo metu vyko labai 

nuotaikingas knygos „Ugnikalniukas ieško draugų“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės.  

Su menininke, vaikų rašytoja Igne Zarambaite. Susitikimo metu viešnia pristatė savo 

knygas, jų ir herojų atsiradimo istoriją. Rašytoja pasakojo apie save, savo pomėgius, aistrą futbolui, 

bendravo su mokiniais. Į susitikimą su vaikais Ignė Zarambaitė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, 

knygos „Stebuklingi senelio batai“ personažą Enriką, vėliau vyko lėlių kūrimo dirbtuvės. 

Virtualūs susitikimai su dailininke, knygų iliustruotoja Inga Dagile, vyko edukacija „Kaip 

gimsta knyga“ su dailininke Inga Dagile.   

Virtualūs susitikimai su rašytoju, radijo laidų vedėju Tomu Dirgėla. Tomas Dirgėla pristatė 

savo kūrybą ir knygą vaikams „Užkeiktoji pono Kuko knyga“.  

Virtualūs susitikimai su rašytoju, režisieriumi V. V. Landsbergiu, pristatyta knyga „Žalčių 

karalienė“. 

Virtualūs susitikimai su rašytoja, iliustruotoja, grafikos dizainere Kotryna Zyle 

(Zilinskiene). Rašytoja pristatė savo knygą „Didžioji būtybių knyga“. 

Virtualūs susitikimai su rašytoja Renata Šerelyte. Vaikams ji pristatė knygų seriją 

„Krakatukai“, paaugliams knygą apie paskutinįjį Lietuvos partizaną Antaną Kraujalį „Pro rūdijančią 

naktį“. 

Virtualūs susitikimai su dailininke, rašytoja Sigute Ach. Ji pristatė savo kūrybą, pravedė 

edukaciją apie vaizduotės ir tapybos meną.  

Parengta 10 literatūrinių-edukacinių susitikimų vaizdo siužetų, patalpintų yuotube 

platformoje ir jų nuorodos pateiktos  bibliotekos svetainėje bei socialiniame tinkle.  

 Virtualūs susitikimai su rašytojais organizuoti dėl pandemijos situacijos, tačiau jie įgalino 

pasiekti daugiau bibliotekos vartotojų vaikų, nes prisijungti galėjo po kelias klases mokinių. 

 

Taip pat buvo vykdomas tęstinis kultūrinių užsiėmimų vaikams projektas „Ieškoti, pažinti, 

pamėgti“. 

Projekto tikslas buvo skatinti vaikus išbandyti save teatro ir literatūros kūrybiniame procese, 

patiriant kūrybos džiaugsmą, plečiant intelektinį akiratį. Dalyvavimas renginiuose buvo ir pramoga, 

ir ugdymas.  

Viena iš stipriausių teatro galių buvo įtraukiantis vaizdo, judesio, garsų pasaulis. Buvo 

pristatoma gera literatūra, kuri mokė susitapatinti su herojais, persikūnyti, ugdyti empatijos jausmą, 

sekti potekstes. Dalyvavimas projekto renginiuose skatino dalyvauti procese, patirti teatro ir 

literatūros sąveiką, kūrybos džiaugsmą. Buvo bendradarbiaujama su rajono švietimo įstaigomis, 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi.  

Liepos 25 dieną, minint Širvintų miesto 545-ąjį įkūrimo jubiliejų, miesto aikštėje vaikus 

džiugino „Labaiteatro“ teatralizuotas koncertas-žaidimas „Aplink pasaulį 2“. Tai – improvizuota 

kelionė aplink pasaulį su aktoriais Agne Sunklodaite ir Vytautu Rašimu. Šioje kelionėje buvo daug 

muzikos, fantazijos, šėlsmo ir žaidimų. 

Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje vyko Pojūčių teatro laboratorija, kurią vedė 

aktorė Aistė Jančiūtė. Vaikai keliavo pro įvairias stoteles – judesio, emocijų, faktūrų ir paviršių, 

kvapų, prisilietimo. Improvizavo, kūrė istorijas, žaidė ir tyrinėjo, atrado jautresnį ryšį su savimi ir 

aplinka. Pojūčių teatro pratimų sistema pažingsniui padėjo vaikams su skirtingais gebėjimais atrasti 

kūrybišką buvimą kartu, geresnį kūno suvokimą bei pasitikėjimą savimi ir savo aplinka.  

 

 

https://sirvintuvb.lt/?p=22504
https://sirvintuvb.lt/?p=22504
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Pojūčių teatro laboratorija su aktore Aiste Jančiūte 

 

Rugsėjo 29 d. vyko susitikimas su rašytoja, menininke Igne Zarambaite. Susitikimo metu 

viešnia pristatė savo knygas, jų ir herojų atsiradimo istoriją. Rašytoja pasakojo apie save, savo 

pomėgius, aistrą futbolui. Į susitikimą su vaikais Ignė Zarambaitė atsivežė ir savo didžiausią lėlę, 

knygos „Stebuklingi senelio batai“ personažą Enriką.  

 
 

  
Susitikimas su rašytoja, menininke Igne Zarambaite 

Vyko Stalo teatro kūrybinės (dailės, kino, muzikos) dirbtuvės ir spektaklis „Aplink pasaulį 

per vieną spektaklį“. Svečiavosi ir užsiėmimą vedė aktorė, režisierė Saulė Degutytė ir dailininkas, 

rašytojas Paulius Juodišius.  
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Spektaklio kūrimo akimirkos 

Vyko emocinių pokalbių dirbtuvės pagal knygą „Lietus ir skafandras“, su dramaturge 

Dovile Zavedskaite. 

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ketvirtokai dalyvavo išvykoje į Vilnių. Lietuvos 

teatro, kino ir muzikos muziejuje dalyvius sutiko edukatorė Daiva Krutulienė. Ji edukacinio 

užsiėmimo metu papasakojo daug įdomių dalykų apie teatrą. Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vaikams darbuotoja Edita Sėdaitytė parodė bibliotekos erdves: 

įspūdingas parodų ir renginių sales, retų leidinių skaityklą, vaikų ir suaugusiųjų skyrius, mediateką, 

vaizdų palėpę. Teko pereiti tunelį, kur gyvena paslaptingas bibliotekos augintinis. Ši biblioteka mini 

savo 70-metį, todėl įsikūrimo istorijos klausytis buvo labai įdomu. Kažkada bibliotekos patalpos 

priklausė grafams Tiškevičiams. Ten yra išlikę tų laikų sienų ir lubų architektūra. Visi vaikai šioje 

bibliotekoje lankėsi pirmą kartą. 

 

 

 

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje 
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Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 

 

Musninkų A. Petrulio gimnazijoje vyko „Įdomioji kūrybinė pamoka su iliustratore Agne 

Nananai“. Agnė Kananaitienė (Nananai) jau yra iliustavusi 17 knygų. Renginio metu ji pristatė savo 

naujausią iliustruotą knygą „Paslapčiausią paslaptis“, kurią parašė rašytoja Evelina Daciūtė. 

Kūrybinė pamoka suteikė daug teigiamų emocijų, naujų patirčių ir knygų iliustravimo žinių. 
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Kūrybinės pamokos metu sukurti „Kažkuriukai“ 

 

Lapkričio 27 dieną vyko nuotolinis susitikimas su rašytoju, dailininku ir vaikiškų knygų 

iliustratoriumi Pauliumi Juodišiumi. Rašytojas pasiūlė mokiniams kartu sukurti naują istoriją. Tos 

pačios dienos vakare vyko dar vienas vaizduotės lavinimo užsiėmimas šeimoms. Renginys baigtas 

rašytojo Pauliaus Juodišiaus žodžiais: „Kurti istorijas nesunku, bet  sunku atkartoti. Reikia sugalvoti 

daug variantų ir finale atsirinkti geriausią“.  
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Nuotoliniai vaizduotės lavinimo užsiėmimai su iliustruotoju Pauliumi Juodišiumi 

Gruodžio 1 d. vyko interaktyvi muzikinė pamoka „Teatras ir muzika“, kurią vedė scenos 

menų atlikėjas, teatro ir kino aktorius, renginių ir televizijos laidų vedėjas Dominykas Vaitiekūnas 

su pianistu Dovydu Kiauka.  

  

Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos 

kultūros įvykiu. Ši akcija buvo įtraukta į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo 

programą. Metų knygos rinkimus inicijavo Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija ir ją rengia 

kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei 

Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.  

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros 

skyriuje vyko pokalbiai apie 2019 metais išleistas ir Metų knygomis nominuotas knygas. Svečiavosi 

Širvintų vaikų dienos centro vaikai. Renginio metu vaikai kalbėjosi ir diskutavo apie knygų 

skaitymo svarbą ir naudą. Jie dalijosi mintimis, kokias knygas dar skaito, kokios jiems labiausiai 

patiko ir išliko atmintyje.  

 

 

 

 

 

 

 

  

REnginio   
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Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos inicijuotas 

įdomus susitikimas su mūsų kraštiete, keliautoja, kelionių agentūros „Magiškas Kaukazas“ įkūrėja 

Justina Vaitiekūnaite. Susitikime dalyvavo progimnazijos mokinių tarybos nariai, klasių seniūnai ir 

jų pavaduotojai bei kiti, besidomintys savanoryste ir kelionėmis. 

 

 

 
Justina Vaitiekūnaitė susitikimo metu 

 

Rytmetyje „Mano gimtosios Širvintos“ dalyvavo l/d „Boružėlė“ „Spindulėlių“ grupės 

vaikučiai su auklėtoja Violeta Rinkevičiene ir auklėtojos padėjėja Valerija Repečkienė. Bibliografė 

Vyta Matukaitienė papasakojo vaikams legendą apie Širvintų miesto vardo kilmę, supažindino su 

Širvintų herbu ir jo reikšme, pasakė kada pirmą kartą buvo paminėtas Širvintų miestas – 1475 m., 

kai buvo pastatyta bažnyčia. Vaikai susidomėję klausėsi ir apie miesto centre rašytojo, publicisto, 

žymaus visuomenės veikėjo Igno Šeiniaus vardu pavadintą gatvę, kurioje yra įsikūrusi to paties 

rašytojo vardo Viešoji biblioteka ir Kultūros centras. Toje pačioje gatvėje visuomenės ir 

savivaldybės vadovų pastangomis atidengtas paminklas šiam Širvintų krašto šviesuoliui, rašytojui, 

diplomatui Ignui Šeiniui. 

  
Rytmetys „Mano gimtosios Širvintos“ 
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Lietuvoje vasario 10-15 d. vyko Saugesnio interneto savaitė. Skaitytojų aptarnavimo ir 

vaikų literatūros skyrius jungėsi prie šios pasaulinės iniciatyvos, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į 

aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir 

skaitmeninėmis technologijomis. 

Vasario 10-12 d. besinaudojantys kompiuteriu vaikai sprendė testus „Ar esi saugus 

internete?“. Drauge su bibliotekininke Ugne Trumpickaite skaitė ištrauką iš Mažvydo Palangos 

knygos. Taip pat Saugesnio interneto savaitės metu, vasario 10, 11 ir 13 dienomis buvo klausomasi 

tiesioginių transliacijų.  

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje apsilankė Širvintų rajono policijos komisariato 

bendruomenės pareigūnė Ginta Čepienė. Ji su bibliotekoje esančiais vaikais kalbėjosi apie 

saugesnio interneto savaitę, skatino atsakingai ir atsargiai naudotis internetu, patarė, kaip netapti 

nusikaltimų elektroninėje erdvėje auka. Pareigūnė domėjosi, ar vaikai nebuvo susidūrę su 

elektroninėmis patyčiomis ir davė naudingų patarimų, kaip to išvengti, kur kreiptis ir kaip 

apsisaugoti. Ginta Čepienė įteikė vaikams informacinius lankstinukus su labai naudinga ir svarbia 

informacija, kuri reikalinga norint apsisaugoti nuo sukčių elektroninėje erdvėje ir kt. 

 

  
Kolektyvinio darbo kūrimas 

 
 

Vyko teminiai edukaciniai užsiėmimai. Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriuje 

vyko edukacinis užsiėmimas, kuris skirtas  Vasario 16-ajai - Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Kruopščiai padaryti darbai papuošė biblioteką. 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eduacinis užsiėmimas ir darbų paroda „Yra šalis brangi, sava, žinau jos vardas – Lietuva“ 

 

 

 

Edukacinis užsiėmimas „Tulpės kūrimas“ 
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Paroda „Senos knygos gali tapti paveikslėliais“ 

Dirbant nuotoliniu būdu, iš senų spaudinių buvo sukurta įvairių gyvūnų paveikslėlių paroda. 

Tai vaizduotės ir kruopštumo reikalaujantis darbas, bet rezultatas atsiperka. 

Skaitytojų aptarnavimo ir aikų literatūros skyriuje vyko užsiėmimas „Mano namai – lietuvių 

kalba“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.  

  

Užsiėmimas „Mano namai – lietuvių kalba“ 

Vasario 27 dieną Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko nuotaikingas renginys.  

Stalo žaidimai – viena iš paprasčiausių ir patogiausių priemonių ugdant vaikus. Jie skatina 

tiek emocinį, tiek socialinį, tiek pažintinį vystymąsi ir yra puiki alternatyva judriems žaidimams, 

nes tinka mažose erdvėse. Taikant stalo žaidimus, nereikia galvoti taisyklių – jos jau yra. Žinomi 

mūsų krašto žmonės, stalo žaidimų kūrėjai, „Vikingų kaimo“ edukatoriai Judita ir Mindaugas 
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Korsakai dovanojo bibliotekos lankytojams įdomų, įsimintiną stalo žaidimų vakarą. Renginyje 

dalyvavę vaikai ir tėveliai žaidė įdomius stalo žaidimus.  

 

 
  

Stalo žaidimų vakaras 

 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 dalyvauta 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.  

Rugsėjo 16 d. Igno Šeiniaus  viešosios bibliotekos terasoje svečiavosi Širvintų pradinės 

mokyklos antrų klasių mokiniai. Jie kolektyviai dalyvavo „Skaitymo iššūkyje“. Įveikę skaitymo 

iššūkį „Vasara su knyga“ buvo apdovanoti diplomais, firminiais knygų skirtukais su vaistažolėmis 

ir knygomis. 

  

Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyrius prisijungė prie iniciatyvos „Atverk duris 

vasarai“ ir kiekvieną antradienį vyko užsiėmimai. Šios iniciatyvos tikslas - suteikti vaikams 

galimybę prasmingai leisti vasaros atostogas. Šį kartą jaunosios lankytojos Kornelija, Aira ir Viltė 
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darė kolektyvinį darbą, kurį pavadino „Ledų kalnai“. Jos karpė, klijavo, dekoravo. Vyko garsinis 

skaitymas. Viltė Čičiūnaitė visoms paskaitė autorių Povilo Villuveit ir Sigitos Mamaitytės kurtą 

knygiuką „Mėnulio tigras“. 

Liepos 7 d. į užsiėmimą susirinko vien berniukai: Kernius, Radomiras, Mantvydas ir Tadas. 

Tai ir užsiėmimas buvo vyriškas - vaikai karpė ir dekoravo savo svajonių automobilį. 

Liepos 14 d. Kotryna, Karolina, Adriana ir Delija garsiai skaitė Justino Marcinkevičiaus 

knygą „Voro vestuvės“, o tada kūrė knygos personažą - vorą.  

Liepos 21 d. vyko pokalbis apie skaitomas knygas ir buvo kuriamos sapnų gaudyklės. 

Liepos 28 d. prisiminta knygų skirtukų kūryba. Urtė sukūrė net tris. 

Rugpjūčio 4 d. sugrįžo Puošnioji Pelėda. Vyko dovanų maišelių dekoravimas.  

Rugpjūčio 11 d. lankytojai labai noriai ir aktyviai įsitraukė į edukacinę veiklą. Dekoravo 

Puošniąją Pelėdą, karpė ir kūrė atvirukus iš gėlių, žaidė stalo žaidimą.  

Rugpjūčio 18 d. vykęs užsiėmimas buvo labai kūrybinis. Kaip ir kiekvieną dieną, vaikai 

spalvino paveikslėlius ir žaidė populiariausius pas mus stalo žaidimus: biliardą ir futbolą. 

Rugpjūčio 25 d. vyko paskutinis iniciatyvos  „Atverk duris vasarai“ užsiėmimas.  

Kiekvieną dieną bibliotekoje vaikai žaidė stalo žaidimus: biliardą, futbolą, Alias, Bingo ir 

daug kitų. 

Kaukių dėvėjimas ribojo lankytojų srautą. Užsiėmimuose dalyvavo 31 dalyvis. 

  

Vaikams viešojoje bibliotekoje organizuotas 91 renginys. 

Vaizdiniai renginiai sudarė 43 % visų renginių. Parengta 19 spaudinių parodų. Buvo 

bendradarbiaujama su Širvintų meno mokykla, „Atžalyno“ progimnazija, „Boružėlės“ l/d darželiu, 

Širvintų pradine mokykla. Eksponuotos 4 darbų, 4 piešinių ir 12 kūrybinių darbų parodų. 

Buvo parengtos literatūrinės parodos rašytojų ir dailininkų jubiliejams: „Prieš knygą 

nublanksta viso pasaulio stebuklai (J.Marcinkevičiui – 90)“, „Italų rašytojui, literatūrinių pasakų 

kūrėjui Giani Rodari – 70“, „Nežinau sunkesnio už juoko meną“ (rašytojai Vytautei Žilinskaitei - 

90). 

Kalendorinėms ir valstybinėms šventėms pažymėti eksponuotos parodos, organizuoti 

renginiai: kūrybinių darbų paroda „Gimtinės spalvos“ ir kūrybinis užsiėmimas „Vasario 16-ąją 

pasitinkant“ (Valstybės atkūrimo dienai); viktorina „Mano namai – lietuvių kalba„ (Gimtosios 

kalbos dienai), Mamos dienai „Atvirukų paroda“ ir kt. 

Populiariausios buvo Širvintų meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų parodos: 

„Paslaptingas miškas“, „Mūsų miestui – 545“, „Grafinio stilizavimo metodu sukurti darbai“, 

„Pasikalbėjimai su gamta“. Musninkų A.Petrulio gimnazijos „Rudens prisiminimas“. Širvintų 

pradinės mokyklos keramikos būrelio vaikų darbų parodos „Peliukų gyvenimas“, „Miško 

paslaptys“, Širvintų l/d „Boružėlė“ vaikų piešinių parodos, skirtos Širvintų miesto 545 metų 

jubiliejui. 

Eksponuotos piešinių parodos „Mano Širvintos“, „Bėga vasara gėlėta“. 

Buvo eksponuojamas teminės parodos: „Žodžių ir paveikslėlių stebuklas“, „Tuoj Kalėdos 

ištrepsens sidabrinį taką“, „Žinių žiburius dega pelėdos“, „Magiškų būtų ir nebūtų dalykų pasaulis“, 

„Knygos iš balos“ ir kt.  

Buvo surengta edukacinė paroda „Pažintinė kelionė vaistažolių taku“, skirta E.Šimkūnaitės 

metams. Joje eksponuotos surinktos ir išdžiovintos populiariausios lietuviškos vaistažolės, pateikti jų 

aprašymai, taip pat knygos apie vaistažoles. Tautodailės metams eksponuota „Atžalyno“ 

progimnazijos veltų darbų paroda. 
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„Veltų darbų paroda“, Keramikos darbų paroda „Miško paslaptys“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Eksponuotų parodų fragmentai 

 

  

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 869 spaudiniai, dalyvavo darbų, piešinių. Dalyvavo renginiuose 

1284 lankytojai. 
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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 2020 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 2020-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, 2021-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. 
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Projektų rengimas 

 

2020-aisiais metais buvo parengti 9 projektai į Lietuvos kultūros tarybą. Parengtas vienas 

projektas į Žemės ūkio ministerijos Viešųjų ryšių skyrių, taip  pat vienas projektas į Lietuvos 

vyriausybės kanceliariją. Viešojoje bibliotekoje gavo finansavimą ir buvo vykdomi 4 projektai. 

Finansavimo suma: 17175 Eur.  

Dėl pandeminės situacijos projekto „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje“ 

vykdymas ir suma 2575 Eur. nukelta į 2021-uosius metus. 

Finansuoti 3 projektai iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo fondo.  

Viešojoje bibliotekoje: 

„Interaktyvi pažintis su knygos kūrėjais“ – skirta  8000 Eur.  

„Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje ir užsienyje“ – skirta 2575 Eur.  

„Kultūriniai užsiėmimai vaikams: ieškoti, pažinti , pamėgti“– skirta 2600 Eur.  

Lietuvos žemės ūkio ministerija finansavo projektą „Lino šventė – 2020” - skirta 4000 Eurų. 

 

 

X. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius:  

SVB darbuotojų skaičius – 34 

Viešojoje bibliotekoje – 19 

Kaimo filialuose – 15 

 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų: 

SVB darbuotojų skaičius – 27 

Viešojoje bibliotekoje – 13 

Kaimo filialuose – 14 

 

Profesionalių bibliotekininkų skaičius, dirbančių nepilną darbo dieną: 

SVB darbuotojų skaičius – 14 

Viešojoje bibliotekoje – 0 

Kaimo filialuose – 14 

 

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 
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2020-aisiais metais kvalifikaciją kėlė 28 Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojai. Jie dalyvavo:  

2 bibliotekininkai dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos ICC mokymuose „Klientų aptarnavimas 

ir socialinė atsakomybė“;  

1 bibliotekininkas ES komunikacijos konferencijoje „Kometa“; 

1 darbuotojas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Dokumentinis regiono paveldas: bibliotekų galimybės“; 

1 bibliotekininkas  dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla – nuo politikos iki 

praktikos“; 

2 bibliotekininkai dalyvavo Vilniaus miesto centrinės bibliotekos organizuotuose mokymuose-

diskusijoje „Projekto „Prisijungusi Lietuva” skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo 

aspektai“; 

16 bibliotekininkų dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotuose 

nuotoliniuose mokymuose „Ugdome jaunąjį skaitytoją: ką reikia žinoti?“; 

3 darbuotojai dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos nuotoliniuose 

organizuotuose mokymuose „Elektroninės paslaugos bibliotekoje“; 

1 darbuotojas dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

organizuotuose mokymuose  „Internetinio bendruomenių kraštotyros turinio kūrimas“.  

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. 

 2020 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 Klaipėdą ir pažintinė kelionė po Panemunės pilis. 

 

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 

Vartotojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 103  

Viešojoje bibliotekoje – 113 

Kaimo filialuose – 96 

 

Lankytojų skaičius tenkantis vienam bibliotekininkui: 

SVB – 1317 
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Viešojoje bibliotekoje – 1289 

Kaimo filialuose – 1343 

 

Išduotis (fiz. vnt.) vienam darbuotojui: 

SVB – 2367 

Viešojoje bibliotekoje – 1998 

Kaimo filialuose – 2711 

 

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. 

 

Per metus atlikta remontų  

Suremontuotos bibliotekų patalpos Alekniškio, Šešuolėlių filialuose. Atliktas kosmetinis remontas.  

 

Patalpų būklė 

 

 
Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus 

atlikta remontų 

SVB 0 2 2 

VB 0 0 0 

KF 0 2 2 

 

Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius 

Kompiuterių skaičius: 

SVB – 100 

Viešojoje bibliotekoje – 30 

Kaimo filialuose – 70 

 

Iš jų vartotojams: 

SVB – 70 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 55 

Darbuotojams: 

SVB – 30 

Viešojoje bibliotekoje – 15 

Kaimo filialuose – 15 

 

Dauginimo priemonių skaičius 

SVB – 22 

Viešojoje bibliotekoje – 3 

Kaimo filialuose – 19 

 

Bendras bibliotekų patalpų plotas kvadratiniais metrais: 

SVB – 1966 
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Viešojoje bibliotekoje – 649 

Kaimo filialuose – 1317 

 

Iš jų naudingas patalpų plotas (kvadratiniais metrais): 

SVB – 1564 

Viešojoje bibliotekoje – 498 

Kaimo filialuose – 1066 

 

Lentynų apskaita: 

Viso fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1705 

Viešojoje bibliotekoje – 805 

Kaimo filialuose – 900 

 

Atviro fondo lentynų metrų skaičius: 

SVB – 1705   

Viešojoje bibliotekoje – 595 

Kaimo filialuose – 900 

 

 

Kompiuterinės ir dauginimo priemonės 

 

 
Kompiuterių 

skaičius 

Kompiuterių naudojimas Dauginimo 

aparatai 

vartotojams 

Skirta  

vartotojams 

Skirta 

darbuotojams 

SVB 100 70 30 20 

VB 30 15 15 3 

KF 70 55 15 17 

 

XII. FINANSAVIMAS 

 

Paprastosios išlaidos: 

Darbo užmokesčiui – 380700,1 Eur. 

Dokumentams įsigyti – 33689,1 Eur. 

Knygoms – 27595,8 Eur. 

Periodikai – 5599,3,00 Eur. 

Kitiems dokumentams – 494 Eur. 

Statyboms, pastatams – 0 

Automatizacijai – 2693,00Eur. 

Kitos išlaidos – 64427,00 Eur.  

 

Pajamos ir finansavimas 

Bibliotekos steigėjo arba valstybės biudžeto lėšos: 

Iš LR Kultūros ministerijos – 26239,00 Eur 

Iš savivaldybės – 435466,00 Eur 

Gautos pajamos už mokamas paslaugas – 298 Eur 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 235,00 Eur. 

Programų, projektų lėšos – 14600,00 Eur. 
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XIII. IŠVADOS 

 

Pasiekimai 

 

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka sėkmingai vykdė užsibrėžtus tikslus.  

Bibliotekos misija: sudaryti sąlygas vietos bendruomenės informacinių ir kultūrinių poreikių 

tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvienos vartotojų grupės interesus buvo sėkmingai įgyvendinama. 

 

Sėkmingai įgyvendinti projektai, kurių metu suorganizuota daug susitikimų ir meno parodų, 

vyko edukaciniai užsiėmimai. Bibliotekininkai įgijo žinių, reikalingų viešinimui bei vartotojų 

aptarnavimui. Įsigyta naujų baldų Viešojoje bibliotekoje. 

Smagu, kad suorganizuota daug renginių rajone, kurie prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio 

gerinimo. 

Vykdomi projektai skatina skaitymo iniciatyvas, juos teigiamai vertina rajono pedagogai, 

švietimo centro darbuotojai, ikimokyklinio ugdymo darbuotojai. Dvasinis vaiko pasaulis pilnavertis 

tik tuomet, kai jis gyvena pasakų, žaidimų, muzikos, fantazijos pasaulyje ir kai tai daroma kartu su 

tėvais. 

Santykius su knyga užmezgę ankstyvoje vaikystėje, žmonės išsiugdo pomėgį skaityti taip 

nepalyginamai pagerindami viso savo gyvenimo kokybę. Pastaruoju metu pastebimos aktyvios 

jaunų tėvų pastangos, kuo anksčiau vaikus supažindinti su knygų pasauliu. 

Siekiant aktyviau skleisti informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir veiklą buvo 

sukurta paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle. 

Bibliotekos svetainėje atsirado nauja rubrika: „Virtualios parodos“, kur talpinamos virtualios 

parodos, kad bibliotekos vartotojai galėtų susipažinti su bibliotekos organizuojamomis parodomis 

virtualioje erdvėje. 

Biblioteka pateikė naują paslaugą: virtualius susitikimus su rašytojais, dailininkais.  

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. 

Kai dėl pandemijos negalima buvo atverti bibliotekos durų lankytojams ir buvo jaučiamas 

medicininių kaukių bei skydelių stygius, daugelis bibliotekininkių dirbo kilnų darbą - siuvo veido 

kaukes socialinių globos namų gyventojams, vienišiems ir senyvo amžiaus gyventojams, siekiant 

juos apsaugoti nuo viruso. Buvo pasiūta apie 500 veido kaukių ir 3D printeriu atspausdinta apie 100 

apsauginių veido skydelių. 

 

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 
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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. 

Sugrąžintos knygos buvo karantinuojamos 72 val., prieš išduodant jas kitiems skaitytojams. Vieša 

kompiuterių prieiga buvo visiškai sustabdyta. Nors karantinas tikrai nulėmė sumažėjusį bibliotekos 

lankomumą, nebeliko galimybės sudalyvauti bibliotekos renginiuose bei aplankyti parodų, 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 

 


