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BENDROJI DALIS 
 

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio 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. 

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos misija – būti modernių, prieinamai 

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

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

komunikacijos technologijomis. Savo veiklą sieti su Europos integracijos pokyčiais ir demokratiškos, 

laisvos ir atviros visuomenės kūrimo, informacinės ir žinių visuomenės plėtros bei visą gyvenimą 

trunkančio mokymosi perspektyvoje – tenkinti Pakruojo rajono gyventojų ir į jį atvykstančių svečių 

informacinius ir kultūrinius poreikius: 

- užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą; 

- diegiant naujas informacijos technologijas; 

- ugdant lankytojų informacinį raštingumą; 

- tobulinant ir plečiant teikiamas paslaugas; 

- siejant savo veiklą su visą gyvenimą trunkančiomis studijomis. 

Viešosios bibliotekos veiklos tikslas – sudaryti aptarnaujamos bendruomenės nariams kuo geresnes 

priėjimo prie informacijos sąlygas, tuo prisidedant prie informacinės visuomenės kūrimo, skirtumo tarp 

miesto ir kaimo bei socialinės atskirties mažinimo. 

Kryptys bibliotekos tikslo įgyvendinimui: 

1. Skatinti žinių visuomenės formavimąsį. 

2. Plėsti tradicinės ir modernios bibliotekos paslaugas pagal pažangios visuomenės reikmes. 

3. Gerinti lankytojų ir personalo darbo sąlygas. 

4. Plėsti bibliotekos ryšius ir užtikrinti veiklos sklaidą. 

Svarbiausi 2017 m. veiklos uždaviniai buvo šie:  

 Kryptingai organizuoti veiklą, kad Pakruojo 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 skirtingose 

laikmenose, neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų, užtikrinti galimybę dokumentų formų ir laikmenų 

įvairove pasinaudoti visiems bendruomenės nariams. 

 Plėsti tradicines, kurti naujas virtualias ir 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. 

 Suteikti galimybę  tobulinti užsienio kalbas veikiančiame „Informacijos ir užsienio kalbų 

mokymosi centre“, suteikti galimybę naudotis JAWS (akliesiems) ir MAGIC (silpnaregiams) 

programomis. Suteikti pagalbą norintiems išmokti jomis naudotis. 

 Sudaryti palankias sąlygas savarankiškai besimokantiems vartotojams. 

 Organizuoti  renginius, skirtus populiarinti knygą, skaitymą, paminėti iškilių žmonių, kraštiečių 

sukaktis, atmintinus įvykius ir datas, ypatingą dėmesį skiriant šioms, LR Vyriausybės numatytoms datoms: 

2017 – ieji LR Seimo buvo paskelbti Piliakalnių, Ievos Simonaitytės (rašytojos 120-ųjų gimimo metinių 
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minėjimo proga), Tautinio kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros, Reformacijos, Algirdo Juliaus 

Greimo, Sporto, Kazio Bradūno (minint 100-ąsias jo gimimo metines), Arkivyskupo Teofiliaus 

Matulionio metais. 

 Užtikrinti bibliotekos lankytojams galimybę interaktyviai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir 

įgyvendinti savitarną užtikrinančių technologijų diegimą dokumentų užsakymo, išdavimo /grąžinimo 

procese. 

 Vykdyti kraštotyrinę veiklą, kaupti, saugoti, sisteminti, analizuoti ar kitaip skleisti ir populiarinti 

rašytinius ir rankraštinius krašto knygos ir rašto paveldo dokumentus, duomenis ir informaciją apie juos 

elektroninėse laikmenose bei tradiciniu būdu, organizuoti kraštotyrinio pobūdžio renginius, pažymėti 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 80-metį, krašto žymių žmonių jubiliejus - kraštiečio, 

kompozitoriaus, fleitininko, dirigento, pedagogo Juozo Pakalnio 105-ąsias, paminklosaugininko, 

kraštotyrininko, visuomenės veikėjo, „Žiemgalos“ leidyklos ats. redaktoriaus Vytauto Didžpetrio 75-ąsias, 

knygnešio, daraktoriaus, visuomenės veikėjo Leonardo Daukšos 135-ąsias, Gabrieliaus Landsbergio-

Žemkalnio, dramaturgo ir publicisto 165-ąsias, kraštotyrininko Gintauto Janušonio 85-ąsias, pedagogo, 

rašytojo Leono Balčiūno 85-ąsias, aktorės, lėlių muziejaus vedėjos Elenos Židonytės Žėkienės  80-ąsias, 

choreografės, pedagogės, profesorės Jūratės Agotos Čepaitės 75-ąsias, agronomo, žurnalisto Jono Švobos 

75-ąsias, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Roberto Jurgaičio 45-ąsias, kunigo, knygelės „Lygumai“ 

(1937 m.) autoriaus, Lietuvybės skleidėjo Povilo Svilo 150-ąsias, gydytojo, neurologo, medicinos mokslų 

daktaro Aloyzo Algimanto Skaringos 75-ąsias, marketingo ir tarptautinio verslo specialisto, pedagogo, 

socialinių mokslų daktaro Sigito Urbonavičiaus 55-ąsias, advokato, visuomenės veikėjo Jono Bagdžiūno – 

Borden 135-ąsias, pedagogo, visuomenės veikėjo Antano Klupšo 135-ąsias, rašytojo, poeto, kunigo Juozo 

Šnapščio – Margalio 140-ąsias, prozininko Kazio Valiulio 85-ąsias, karininko, brigados generolo 

Klemenso Popeliučkos 125-ąsias, mokslininko, inžinieriaus statybininko, pedagogo, technikos mokslų 

daktaro Vytauto Venckevičiaus 80-ąsias, visuomenės veikėjos Jadvygos Chodakauskaitės-Tūbelienės 125-

ąsias, istorikės, pedagogės, vadovėlių autorės Aldonos Gaigalaitės 90-ąsias, agronomo, Lietuvos 

nepriklausomos valstybės atkūrimo Akto signataro Algirdo Ražausko 65-ąsias gimimo metines.  

 Toliau vykdyti LIBIS PĮ diegimą, pildyti kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų 

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

atsiradusias problemas. 

 Integruotis į socialinių partnerių projektus: „Metų knygos rinkimai“- partneris - LNB; 

„Šiaurės šalių bibliotekų  savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių asociacijų Norden sąjunga, Lietuvos 

bibliotekų dalyvavimą projekte koordinuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 

 Dalyvauti Skaitymo skatinimo, Regionų kultūros, Etninės kultūros, Vaikų ir jaunimo edukacijos,  

Nevyriausybinių organizacijų ir kt. programų konkursuose, siekiant papildomo finansavimo bibliotekų 

veikloms. 

 Dalyvauti Nacionalinėje bibliotekų savaitėje.  

 Rajono bibliotekose organizuoti Kompiuterinio raštingumo mokymus suaugusių, pagyvenusių 

žmonių grupėms, teikti konsultacijas. 

 Ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinės 

kompetencijos tobulinimui skirtuose mokymuose. 

 Plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą su rajono savivaldybe, bendruomenėmis, kultūros ir švietimo 

įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis. 

 Toliau formuoti bibliotekos įvaizdį visuomenėje. Informaciją apie bibliotekos veiklą, vykstančius 

renginius pateikti bibliotekos svetainėje www.pakruojis.rvb.lt, rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt, svetainėje www.pakruojietis.lt, įvairiuose socialiniuose tinkluose, vietinėje ir 

respublikinėje spaudoje, stenduose, informaciniuose ir reklaminiuose leidiniuose, bei lankstinukuose. 

 Gerinti bibliotekų materialinę bazę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 
 

1.1. Bibliotekų skaičius 
 

 Iš viso – 24; 

 Viešųjų bibliotekų – 1; 

 Miesto padalinių   – 1; 

o Iš jų vaikų padalinių – nėra; 

 Kaimo padalinių – 22; 

o Iš jų sujungtų su mokyklų bibliotekomis – nėra. 

 

     Rajone vidutinis nuotolis tarp padalinių – 8 km. Dėl mažo gyventojų tankumo beveik  kiekviename 

kaimo padalinio aptarnaujamame mikrorajone yra gyvenamų vietovių, nutolusių nuo  bibliotekos per 10 -

15 kilometrų. Pro tokius kaimus ir sodybas dažnai nevažiuoja ir visuomeninis transportas. Žmonės iš šių 

vietovių į biblioteką atvyksta nuosavu transportu. Tokiose vietovėse plėtojama knygnešystė. Didžiausias 

atstumas, kuriuo bibliotekos nutolusios viena nuo kitos – 17 km. Mažiausias atstumas tarp bibliotekų – 3 

km. 

     Bibliotekų tinklo tankumas – 1000 gyventojų tenka bibliotekų: 

 rajone – 0,88; 

 mieste – 2,99; 

 kaime -  0,56. 

     Bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientas: 

 1 rajono bibliotekai tenka -     882 gyventojai; 

 1 miesto bibliotekai tenka –  4481 gyventojas; 

 1 kaimo bibliotekai tenka -     555 gyventojai. 

 

Duomenys apie rajono bibliotekų tinklą 

 
Eil. 

nr. 
Padalinio 

pavadinimas 
Seniūnija Padalinio aptarnaujamo mikrorajono ypatybės 

Kaimų 

skaičius 

Gyven-

tojų 

skaičius 

Didžiausias 

nuotolis, 

skiriantis 

biblioteką ir 

jos 

aptarnauja-

mus kaimus 

/km/ 

Artimiausi 

padaliniai /km/ 

Atstu 

mas 

nuo 

bibliote

kos iki 

Pakruo

jo /km/ 

1. LINKUVOS 

MIESTO 

Linkuvos 20 2192 6 Triškoniai – 6 

Guostagalis – 8 

Rimkūnai – 8 

Ūdekai - 9 

16 

2. BALSIAI Klovainių 8 518 9 Titoniai – 7 

Klovainiai - 7 

12 

3. BARDIŠKIAI Žeimelio 12 565 8 Mikoliškis – 4 

Žeimelis –  7 

Ūdekai – 8 

Grikpėdžiai - 10 

32 

4. DEGESIAI Guostagalio 8 449 7 Guostagalis – 6 

Mikoliškis – 11 

29 

5. GAČIONIAI Klovainių 6 241 11 Žvirbloniai – 7 

Klovainiai - 10 

17 

6. GRIKPĖDŽIAI Žeimelio 14 306 5 Bardiškiai – 10 

Žeimelis – 11 

Pašvitinys – 9 

40 

7. GUOSTAGALIS Guostagalio 9 762 9 Degesiai – 6 

Linkuva – 8 

23 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

7 

 

8. KLOVAINIAI Klovainių 9 881 12 Balsiai – 7 

Gačioniai – 10 

Rozalimas - 7 

7 

9. LYGUMAI Lygumų 14 1008 10 Pamūšis – 11 

Stačiūnai - 12 

14 

10. MEDIKONIAI Rozalimo 11 406 7 Rozalimas – 8 

Šukioniai - 12  

18 

11. MIKOLIŠKIS Žeimelio 14 325 7 Bardiškiai – 4 

Degesiai – 11 

Žeimelis – 10 

36 

12. PAMŪŠIS Pašvitinio 11 485 12 Lygumai – 11 

Pašvitinys – 13 

26 

13. PAŠVITINYS Pašvitinio 17 955 10 Pamūšis – 13 

Rimkūnai – 7 

Triškoniai - 10  

31 

14. PLAUČIŠKIAI Rozalimo 4 362 3 Rozalimas – 6 

Žvirbloniai – 12 

17 

15. RIMKŪNAI Linkuvos 4 271 4 Pašvitinys – 7 

Linkuva - 8 

24 

16. ROZALIMAS Rozalimo 11 970 4 Plaučiškiai – 6 

Medikoniai – 8 

Žvirbloniai - 6  

11 

17. STAČIŪNAI Lygumų 14 530 12 Lygumai – 12 

Šukioniai - 8  

18 

18. ŠUKIONIAI Lygumų 13 500 8 Stačiūnai – 8 

Medikoniai - 12  

12 

19. TITONIAI Klovainių 7 482 5 Balsiai – 7 

Linkuva - 12 

14 

20. TRIŠKONIAI 

 

Linkuvos 7 418 4 Linkuva – 6 

Pašvitinys - 10 

22 

21. ŪDEKAI Linkuvos 6 506 6 Bardiškiai – 8 

Linkuva - 9  

24 

22. ŽEIMELIS Žeimelio 17 890 10 Bardiškiai – 7 

Grikpėdžiai – 11 

Mikoliškis - 10 

38 

23. ŽVIRBLONIAI Rozalimo 10 380 5 Rozalimas – 6 

Gačioniai – 7 

Plaučiškiai - 12 

17 

 

1.2. Tinklo pokyčiai 
 

 Uždaryta  padalinių   -  nėra; 

 Atidaryta  padalinių   -  nėra; 

 Sujungta  bibliotekų  -  nėra. 

 

1.3. Nestacionarus aptarnavimas (ekstensyvi  bibliotekos veikla) 
 

 Bibliotekinių  punktų  skaičius   -  nėra; 

 Bibliobusų  skaičius                    -  nėra; 

 Knygnešystė. 

 

     Savanoriai knygnešiai aptarnaudami senyvo amžiaus skaitytojus namuose talkina rajono bibliotekoms 

jau daugelį metų. Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų talkininkai namuose aptarnavo 151 vartotoją 

(2016 m. – 181), iš jų: miestuose – 76 (2016 m. – 78), kaimuose – 75 (2016 m. – 103). Skaitytojams į 

namus nunešta 5284 fiz.vnt. dokumentų (2016 m. – 6014 fiz.vnt.), iš jų: miestuose – 1987 fiz.vnt. (2016 
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m. – 1791 fiz.vnt.), kaimuose – 3297 fiz.vnt. (2016 m. – 4223 fiz.vnt.). Spaudinius nešė 40 knygnešių 

(2016 m. – 47). Patirtis rodo, kad tokių skaitytojų yra ženkliai daugiau ir juos aptarnauja jų šeimų nariai ar 

kaimynai, imdami knygas savo vardu.  

 

 Knygnešių skaičius 

 

Aptarnauta vartotojų Išduota dokumentų 

2017 m. 

 

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

SVB 40 47 151 181 5284 6014 

VB 2 3 71 73 1830 1720 

Linkuvos MP 5 5 5 5 157 71 

KP 33 39 75 103 3297 4223 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 
 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Pakruojo poskyrio duomenimis 

senatvės pensijų gavėjų yra 4270, invalidumo/netekto darbingumo pensijų gavėjų – 2217, iš jų: I grupės - 

215, II grupės - 1252, III grupės  – 750. 

     Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, 2018 m.  sausio 

1 d. rajone neįgalių vaikų buvo 170, iš jų: turinčių lengvą neįgalumo lygį – 58, su vidutiniu neįgalumo 

lygiu – 92, su sunkiu neįgalumo lygiu – 20.  

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 570 (10,7%) pensinio amžiaus vartotojų 

ir 201 (3,8%) neįgalusis. Daugiausia pensinio amžiaus vartotojų aptarnavo viešoji biblioteka – 176, 

Linkuvos miesto – 62, Rozalimo – 28, Bardiškių ir Mikoliškio – po 24, Lygumų ir Ūdekų – po 22 

padaliniai. Neįgaliųjų daugiausia aptarnavo viešoji biblioteka – 47, Linkuvos miesto – 27, Titonių – 15, 

Žvirblonių – 14, Guostagalio ir Mikoliškio – po 12 padaliniai.  

     Kadangi viešosios bibliotekos abonementas yra trečiame aukšte, tai turintys judėjimo sutrikimų 

neįgalieji gali pasinaudoti tik Vaikų erdvės, kuri yra įsikūrusi pirmame aukšte, paslaugomis ir fondais. 

Regėjimo negalią turintys gyventojai aptarnaujami Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių Pakruojo skyriaus 

bibliotekėlėje, kurios dokumentais naudojosi 62 vartotojai. Viešojoje bibliotekoje jiems siūloma 

pasinaudoti pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ Vaikų erdvėje įrengta kompiuterizuota darbo vieta šią 

negalią turintiems žmonėms, su specialia silpnaregiams ir neregiams pritaikyta programa (JAWS, 

MAGIC). 

             

1.5. Struktūros tobulinimas ir pokyčiai viešojoje bibliotekoje 
 
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos struktūra: 

 

Administracija 

Direktorė, tel. (8 421) 61 687, el. p. direktore@pakruojis.rvb.lt;  

Vyriausioji metodininkė, tel. (8 421) 61 687, el. p. regyna0122@gmail.com; 

Vyriausioji buhalterė, tel. (8 421) 61 687, el. p. buhalterija@pakruojis.rvb.lt.  

 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

Tel. (8 421) 61 049, el. paštas j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt  

Jį sudaro: abonementas, skaitykla, bibiliografinis ir kraštotyros padaliniai. Skyrius turi vedėją, dirba 2 

vyresniosios bibliotekininkės ir vyresnioji bibliografė. 

 

Vaikų erdvė  (nuo 2017 m. vasario 1 d. pakeistas buvęs vaikų literatūros sektoriaus pavadinimas, 

viešosios bibliotekos direktorės įsakymas Nr. 1-4, 2017-01-19). 

Tel. (8 421) 61 303, el. paštas vaiku@pakruojis.rvb.lt. Dirba 2 vyresniosios bibliotekininkės.  

Vaikų erdvėje yra įkurtas „Informacijos ir užsienio kalbų mokymosi centras”, „Verslo centras” (2014 m.), 

„IRT kilnojamasis centras” (2015 m.). 

mailto:direktore@pakruojis.rvb.lt
mailto:buhalterija@pakruojis.rvb.lt
mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
mailto:vaiku@pakruojis.rvb.lt
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Sinagoga (Pagal projektą „Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms 

reikmėms“ buvo restauruota seniausia Lietuvoje medinė sinagoga (1801 m.) ir nuo 2017 m. gegužės mėn. 

Pakruojo rajono savivaldybės sprendimu, jos patalpos buvo perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei). 

Tel. 8 675 27613, el. paštas sinagoga.biblioteka@gmail.com. Dirba 2 vyresniosios bibliotekininkės.   

 

Knygų tvarkymo ir komplektavimo skyrius 

Tel. ( 8 421) 61 039, el. p. komplektavimas@pakruojis.rvb.lt. Skyrius turi vedėją, dirba 2 vyresniosios 

bibliotekininkės. 

 

Ūkinė dalis (5 darbuotojai). 

 

23 padaliniai: 1 – Linkuvos mieste, 22 – kaimuose.                                                                  
                   

II. FONDO FORMAVIMAS 
 
2.1.  Fondo būklė 
 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. 

Iš viso rajono fonde yra 

dokumentų 

 

224420 

 

44846 

 

219651 

 

173293 

 

+4769 

VB 59163 40317 58773 40362 +390 

Linkuvos MP 22805 14073 22416 13913 +389 

KP 142452 26275 138462 119713 +3990 

 

     2017 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 2,1% dokumentų daugiau, negu 2016 m. 2,8% fondai 

padidėjo kaimo padaliniuose, 1,7% - Linkuvos miesto padalinyje, o viešojoje bibliotekoje - 0,7%. Nors 
kasmet ir stengiamasi atrinkti ir nurašyti nemažai neaktualių dokumentų, bet fonduose vis dar yra užsilikę 

nemažai tokių spaudinių, kurie vartotojams jau nebepaklausūs. 2017 m. vidutiniškai viename kaimo 

padalinyje liko 6,5 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. Fondai, ypač kaimo padaliniuose, yra seni, praradę 

aktualumą. 

 
Dokumentų fondas (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2007 – 2017 m. 

216219
212725

209727

215143

220724

210387
207606

212271

219651

224420

211224

195000

200000

205000

210000

215000

220000

225000

230000

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

    
     Rajono bibliotekų fondų sudėtis: 

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai 

leidiniai 

Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % 

SVB 224420 44846 132859 59,2 91561 40,8 21533 9,6 

VB 59163 40317 27195 46,0 31968 54,0 7079 12,0 

Linkuvos MP 22805 14073 13734 60,2 9071 39,8 1840 8,1 

KP 142452 26275 91930 64,5 50522 35,5 12614 8,9 

mailto:sinagoga.biblioteka@gmail.com
mailto:komplektavimas@pakruojis.rvb.lt
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     Rajono bibliotekų fonduose dominuoja grožinė (59,2%) literatūra. Šakinės literatūros daugiausia 

sukaupta viešojoje bibliotekoje – 54,0%, mažiausiai jos turi kaimo padaliniai – tik 35,5%.  

     Mažėja periodinių leidinių dalis fonduose – jei 2009 m. jų buvo 14,6%, tai ataskaitiniais metais beliko - 

9,6%, o išduota net 44,6%. 

 

     Rajono bibliotekų fondų sudėtis pagal dokumentų rūšis: 

 

Dokumentų rūšis Fiz. vnt. % 

 

Knygos ir serialiniai leidiniai 222132 98,9 

Rankraščiai 177 0,08 

Kartografiniai 30 0,02 

Spausdintiniai natų 401 0,2 

Vaizdiniai 3 0 

Garsiniai regimieji 1018 0,5 

Kiti dokumentai (trimačiai, grupuojamieji) 538 0,2 

Kiti skaitmeniniai 121 0,1 

     

     Bibliotekų fondai nepasižymi dokumentų rūšių įvairove – juose dominuoja knygos ir serialiniai 

leidiniai, kurie sudaro net 98,9%. Mažiausiai yra vaizdinių, kartografinių, rankraščių, kitų skaitmeninių 

dokumentų, o kaimo padaliniuose iš viso tokių leidinių yra tik vienetai. Labai mažai ir trimačių dokumentų 

– tik 0,2%, nors rajone 19 bibliotekų veikia „Žaislotekos“ ir trimačių dokumentų išdavimas yra 9,9% nuo 

visos dokumentų išduoties. 

     Didžiausią dalį fonduose užima spausdinta produkcija, daugiausia knygos, o garsiniai regimieji, 

trimačiai, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,8%.  

 

2.2.  Aprūpinimas dokumentais 
 

Aprūpinimas dokumentais 2010 – 2017 m. 

 

 Vienam 

gyventojui 

tenka 

dokumentų 

Vienam 

gyventojui 

tenka 

naujai 

gautų 

dokumentų 

Vienam 

gyventojui 

tenka 

garsinių ir 

regimųjų 

dokumentų 

Vienam 

gyventojui 

tenka 

elektroninių 

dokumentų 

Vienam 

vartotojui 

tenka 

dokumentų 

Vienam 

vartotojui 

tenka naujai 

gautų 

dokumentų 

Mies-

te 

Kai-

me 

Mies-

te 

Kai-

me 

Mies-

te 

Kai-

me 

Mies-

te 

Kai-

me 

Mies-

te 

Kai-

me 

Mies-

te 

Kai-

me 

2010  7,5 9,7 0,3 0,3 0,06 0,003 0,008 0,002 29,5 34,9 0,9 1,3 

2011 8,8 10,1 0,3 0,3 0,07 0,007 0,01 0,002 29,7 35,6 0,9 0,9 

2012 9,1 10,3 0,4 0,5 0,08 0,01 0,01 0,002 31,4 37,6 1,5 1,8 

2013 8,3 9,8 0,4 0,3 0,08 0,01 0,01 0,002 29,8 33,8 1,3 1,2 

2014 8,2 9,9 0,4 0,3 0,08 0,01 0,01 0,003 28,6 35,0 1,4 1,2 

2015 8,4 10,4 0,4 0,2 0,08 0,01 0,01 0,001 29,4 36,7 1,3 0,8 

2016 9,1 10,9 0,4 0,6 0,09 0,01 0,01 0,001 30,5 39,5 1,8 2,3 

2017 9,1 11,7 0,4 0,6 0,1 0,01 0,01 0,001 34,0 48,6 1,6 2,5 

      
     Ataskaitiniais metais vienam miesto gyventojui teko 9,1 dokumentų, o naujai gautų – 0,4. Vienam 

kaimo gyventojui teko 11,7 dokumentai, o naujai gautų - 0,6. Iš kaimo padalinių vienam gyventojui 

daugiausiai tenka dokumentų: Gačioniuose - 23,0 fiz.vnt., Medikoniuose - 17,5 fiz.vnt., Žvirbloniuose - 

15,6 fiz.vnt., Mikoliškyje - 15,4 fiz.vnt., Šukioniuose - 14,1 fiz.vnt. Mažiausiai: Klovainių padalinyje – 

7,7 fiz.vnt., Rozalimo padalinyje – 8,6 fiz.vnt., Guostagalio padalinyje – 8,9 fiz.vnt., Pašvitinio padalinyje 

– 9,0 fiz.vnt.  
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     Vienam kaimo gyventojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Gačioniuose - 1,0 fiz.vnt., 

Medikoniuose - 0,9 fiz.vnt., Balsiuose, Rimkūnuose, Žeimelyje - po 0,8 fiz.vnt., Grikpėdžiuose, 

Žvirbloniuose - po 0,7 fiz.vnt., Guostagalyje, Lygumuose, Rozalime, Šukioniuose, Triškoniuose  - po 0,6 

fiz.vnt. Mažiausiai vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: Bardiškiuose, Klovainiuose, 

Pamūšyje, Stačiūnuose, Titoniuose, Ūdekuose - po 0,5 fiz.vnt., Pašvitinyje – 0,4 fiz.vnt. 

          
     Vienam miesto bibliotekos vartotojui 2017 m. teko 34,0 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,6 

fiz.vnt. Kaimuose vienam vartotojui teko 48,6 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 2,5. Iš kaimo 

padalinių vienam vartotojui daugiausiai tenka dokumentų: Pašvitinyje – 88,7 fiz.vnt., Lygumuose – 

70,3 fiz.vnt., Stačiūnuose ir Rozalime - po 62,0 fiz.vnt., Žeimelyje - 54,5 fiz.vnt., Plaučiškiuose - 52,9 fiz. 

vnt., Ūdekuose - 47,9 fiz.vnt. Mažiausiai: Balsių ir Grikpėdžių padaliniuose – po 30,8 fiz.vnt., 

Guostagalio padalinyje – 33,3 fiz.vnt., Mikoliškio padalinyje – 34,2 fiz.vnt., Bardiškių padalinyje – 34,9 

fiz.vnt. 

     Vienam vartotojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Pašvitinyje - 4,4 fiz.vnt., 

Lygumuose - 4,3 fiz.vnt., Rozalime - 3,9 fiz.vnt., Žeimelyje - 3,4 fiz.vnt., Rimkūnuose ir Stačiūnuose – po 

2,6 fiz.vnt., Klovainiuose ir Pamūšyje – po 2,5 fiz.vnt. Mažiausiai vienam vartotojui tenka naujų 

dokumentų: Bardiškiuose, Titoniuose – po 1,7 fiz.vnt., Ūdekuose - 1,8 fiz.vnt., Grikpėdžiuose, 

Žvirbloniuose – 1,9 fiz.vnt., Gačioniuose, Šukioniuose - po 2,0 fiz.vnt., Balsiuose, Triškoniuose - po 2,1 

fiz.vnt. 

                                                                                  

2.3.  Dokumentų gautis 
 

              Dokumentų gautis    Gauti dokumentai, įrašyti į vienetinę 

              apskaitą (inventorinti) 

2017 m. 2016 m. Skirtu- 

mas 

+/- 

2017 m. 2016 m. Skirtu- 

mas 

+/- 
Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. 

SVB 11036 1486 12779 1701 -1743 5039 1469 4547 1651 +492 

VB 2778 1384 3650 1505 -872 1516 1363 1938 1353 -422 

Linkuvos MP 1062 449 1124 512 -62 489 440 513 489 -24 

KP 7196 1251 8005 647 -809 3034 1243 2096 634 +938 

    

     2017 m. rajono bibliotekose buvo gauta 15,8% dokumentų mažiau, nei 2016 m. Net 31,4% dokumentų 

gautis sumažėjo viešojoje bibliotekoje, 11,2% - kaimo padaliniuose, o Linkuvos miesto padalinyje - 5,8%.  

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta 5039 fiz.vnt. ir tai 

9,8% daugiau, nei 2016 m. Inventorintų dokumentų daugiau buvo gauta ir kaimo padaliniuose – net 

30,9%. Tačiau gautų inventorintų dokumentų skaičius sumažėjo viešojoje bibliotekoje (-422 fiz.vnt.) ir 

Linkuvos miesto padalinyje (-24 fiz.vnt.). 

     2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrus  

16648 eurus (172 eurais daugiau, nei 2016 m.) įsigyta 2468 fiz.vnt. dokumentų, 28 fiz.vnt. mažiau, nei 

praėjusiais metais. 

      Dokumentai buvo užsakomi ir perkami pagal bibliotekos finansines galimybes iš Kultūros ministerijos 

ir rajono savivaldybės skirtų lėšų, vadovaujantis „Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“. Dokumentų pirkimai buvo vykdyti per centrinę perkančiąją 

organizaciją (CPO), pasirenkant tiekėjų pasiūlytą mažiausią kainą. Buvo studijuojami leidyklų katalogai, 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro leidžiama 

„Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje“ ir renkami reikalingi dokumentai 

bibliotekų fondams komplektuoti. Ataskaitiniais metais tiekėjais buvo UAB „Alma littera sprendimai”, 

„Patogu pirkti”, UAB „VIPsupply”, UAB „Jotema“, UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB “Tyto alba“, UAB 

“Nieko rimto“ ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos. Periodiniai leidiniai buvo užprenumeruoti iš AB 

„Lietuvos paštas” ir UAB „Šiaulių kraštas”. 

      
Centralizuotai įsigyta 

Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai 

- 2468 fiz.vnt. (- 28);  

-   249 fiz.vnt.; 

Fizinių, juridinių asmenų parama (dovanoti dokumentai):                             - 2191 fiz.vnt. (- 125); 
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Agentūros Visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos 

fondo 

 

-     20 fiz.vnt.; 

Kraštietės Erikos Kižienės -       3 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Alfredo Šimkaus   -     18 fiz.vnt.; 

K. Mickevičiaus leidyklos „Briedis“ -     24 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Stasio Tumėno -       5 fiz.vnt.; 

Lietuvos žydų bendruomenės      -     16 fiz.vnt.; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 

UAB „Alma litera“ 

UAB „Vagos prekyba“ 

UAB „Žiemagra“ 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

 

Vartotojų dovanos                                                                                                                          

-   201 fiz.vnt. (t.sk. 167 fiz.vnt. 

- periodiniai leidiniai); 

- 1113 fiz.vnt.; 

-     36 fiz.vnt.; 

-     21 fiz.vnt.; 

-     20 fiz.vnt.; 

-   130 fiz.vnt. (t.sk. 84 fiz.vnt. 

– periodiniai leidiniai); 

-    328 fiz.vnt.; 

Asmenų dovanos     

 

Iš viešosios bibliotekos mainų fondo   

Iš viešosios bibliotekos atsarginio fondo                                                                                                                

-    256 fiz.vnt. (t.sk. 20 fiz.vnt. 

– periodiniai leidiniai); 

-        2 fiz.vnt.; 

-      11 fiz.vnt.; 

2017 m. gauti periodiniai leidiniai  -  5997 fiz.vnt. (- 1398); 

Patikrinimo metu rasto dokumentų trūkumo padengimas -      21 fiz.vnt.; 

Vartotojų padengtos knygos vietoj prarastųjų                              -     97 fiz.vnt. 

 
 Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 1920 fiz.vnt. dokumentų; 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys  –  327 fiz.vnt. dokumentų. 

 
Dokumentų gautis (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2001 – 2017 m. 
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     Daugelį metų besikartojantis lėšų stygius fondų komplektavimui, didele dalimi nulemia tai, kad fondai 

nuvertėja. Ypač skaitytojų poreikių atitikimą ir savo kokybinę vertę praranda kaimo bibliotekų fondai. 

Sumažinus finansavimą, naujų dokumentų gautis nuo 20154 fiz.vnt. (2008 m.) sumažėjo 54,8%.     
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Dokumentų gautis pagal turinį 

 

 Grožinė 

literatūra 

Šakinė 

literatūra 

Periodiniai leidiniai 

 

Fiz.vnt. 

 

Pav. 

 

Fiz.vnt. 

 

Pav. 

 

Fiz. vnt. 

 

Pav. 

Gauti 

nauji      

pav. 

Prenume- 

ruoti pav. 

Rajone 4063 890 976 575 5997 163 21 44 

VB 973 777 543 586 1262 163 21 44 

Linkuvos MP 357 310 132 130 573 60 9 10 

KP 2733 1040 301 203 4162 46 8 15 

      

     Pagal turinį ataskaitiniais metais daugiausiai buvo įsigyta grožinės literatūros – 36,8%, o šakinės 

literatūros, tik 8,8%. 

     Periodinių leidinių gautis ataskaitiniais metais sudaro 54,4% nuo visos dokumentų gauties.  

 Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 918 fiz.vnt. periodinių leidinių; 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys -  198 fiz.vnt. periodinių leidinių. 

 

     Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka gavo 2778 fiz.vnt., 1384 pav. dokumentų. Gauta 872 fiz.vnt. 

mažiau nei praėjusiais metais. Gauta 1516 fiz.vnt. (-422 fiz.vnt.), 1363 pav. dokumentų, įrašytų į vienetinę 

apskaitą (inventorintų) ir 1262 fiz.vnt.(-450 fiz.vnt.), 163 pav. periodinių leidinių, iš jų: 44 pav. 

prenumeruojami - rajono laikraštis „Auksinė varpa“, apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, dienraščiai 

„Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Vakaro žinios“, savaitraščiai „Mano respublika“, 

„Expresskontaktas“, „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, „Karštas komentaras“. Iš žurnalų buvo 

užprenumeruota: „Žmonės“, „Ji“ „Raktas“, “Savaitė“, “Šeimininkė“, „Legendos“, „Rasos”, „Iliustruotoji 

istorija“, „Namie ir sode“ ir kt. 46 pav. periodinių leidinių buvo gauta iš „Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo“. Tai kultūriniai, švietėjiški leidiniai, kurie nėra labai paklausūs skaitytojų tarpe. 73 pav. – 

asmenų dovanoti periodiniai leidiniai: „Savaitės leidiniai“, rajono laikraštis „Pakruojo kraštas“, laikraščiai 

„Žaliasis pasaulis“, „Kaimo laikraštis“, žurnalai - „Augalų pasaulis“, „Beatos virtuvė“, „Happy 365“, 

„Gyvenimiškos istorijos“, „Interjeras pataria“, „YOLOY“, „Savivaldybių žinios“ ir kt. Už Kultūros 

ministerijos skirtas lėšas nupirkta 856 fiz.vnt.(- 59 fiz.vnt.) dokumentų. Fizinių, juridinių asmenų paramos 

gauta 660 fiz.vnt. (- 336 fiz.vnt.). 

     Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondas papildytas naujomis knygomis: Pakutuvėnai/Jolanta Klietkutė; 

Vilniaus gatvės gyvos/Albertas Kazlauskas; Karo veidas nemoteriškas/Svetlana Aleksijevič; Salos ir jų 

žmonės/Algimantas Čekuolis; Palestina/Giedrė Steikūnaitė; Dukra/Erika Burinskaitė; Originalas/  

Tomas Kavaliauskas; Tikros ir netikros seserys/Irena Buivydaitė; Vienos vasaros emigrantai/Valdas 

Papievis; Nuostabioji draugė/Elena Ferrante; Kitokia klasė/Joanna Harris; Nakties muzika/Jojo Moyes; 

Surask ją/Lisa Gardner; Psichoterapija/Raimundas Milašiūnas ir kt. 

     Bibliografinis informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: Enciklopedinis psichiatrijos žodynas/ 

Valentinas Mačiulis, Jonas Šurkus, Aldona Lapytė; Psicholigija; Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodeksas; Lietuvos respublikos darbo kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2016 m. 

rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII – 2603, įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.; Santechniko vadovas/Alfredas 

Packevičius, Saulius Šalna; Sava Jeruzalė/Olga Lempertaitė ir kt. 

     Kraštotyros fondas papildytas: Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai/sudarė Asta 

Kaktytė, Jonas Nekrašius; Dervelių mokyklai – 80 metų/sudarytojas Vilius Tribulas; Zita Buržaitė – 

Vėžienė 20 – mečio atspindžiai (1996- 2016); Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika/Miglė Anušauskaitė; 

Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone: 2018 m. kalendorius ir kt. 

     Naujomis knygomis papildytas ir Vaikų erdvės fondas: Dingęs šunelis Maksas/Holly Webb, Su 

boružėle ant kaktos/Kazys Saja; Elena iš Avaloro, Siuntėjas/Lois Lowry, Didysis Neitas rizikuoja/Lincoln 

Peirce, Ulfas ir stebuklinga barzda/Virgis Šidlauskas ir kt. Vaikų erdvei buvo užprenumeruoti žurnalai:  

„Naminukas”, “Justė“, “Panelė“, „Rubinaitis“, „Laimiukas“. 

      Linkuvos miesto padalinys gavo 489 fiz.vnt. (-24 fiz.vnt.), 440 pav. dokumentų įrašytų į vienetinę 

apskaitą (inventorintų). Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta - 341 fiz.vnt. (-73 fiz.vnt.) 

dokumentų, o paramos būdu gauta 148 fiz.vnt. (+ 49 fiz.vnt.). Padalinio fondas papildytas naujomis 

knygomis: Takusis blogis/Zigmunt Bauman; Cinko berniukai/Svetlana Aleksijevič; Salos ir jų 
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žmonės/Algimantas Čekuolis; Palestina/Giedrė Steikūnaitė; Dukra/Erika Burinskaitė; Tavo rytoj buvo 

vakar/Liutauras Degėsys; Medžiotojai/John Flanagan; Lyderis be titulo/Robin Sharma; Smėlio pilys/Daiva 

Šabasevičiūtė ir kt. gautos naujos vaikiškos knygos: Pagrobta katytė/Holly Webb; Dingęs šunelis  

Maksas/Holly Webb; Mokšė/Jame Patterson ir Chris Trbbets; Didysis Neitas rizikuoja/Lincoh Peiree; 

Kraujas mėlynas/Undinė Radzevičiūtė ir kt. Periodinių leidinių gauta - 573 fiz.vnt. (- 38 fiz.vnt.), 60 pav., 

iš kurių 10 pav. prenumeruoti, tai: rajono laikraštis „Auksinė varpa“, apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, 

dienraštis „Lietuvos rytas“. Iš žurnalų buvo užprenumeruota: „Žmonės“, „Šeimininkė“, “Rasos“, “Keturi 

ratai“, „Panelė“, „Moters savaitgalis“ ir kt. Vaikams skirti žurnalai: „Naminukas“, „Justė“. 41 pav. gauta iš 

„Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo“, tai laikraščiai: „7 meno dienos“, “Lietuvos evangelikų 

kelias“, “Mokslo Lietuva“, „Šiaurės Atėnai“, „Tremtinys“, o iš žurnalų buvo gauta - „“Savivaldybių 

žinios“, „Rubinaitis“, “Santara“, „Literatūra ir menas“, „Pašvaistė” ir kt. 3 pav. - Lietuvos kultūros tarybos 

dotuoti periodiniai leidiniai. 6 pav. - dovanoti asmenų periodiniai leidiniai, tai: “Barbė“, rajono laikraštis 

„Pakruojo kraštas“, “Savivaldybių žinios“ ir kt. 

     2017 m. kaimo padaliniuose iš viso buvo gauta 7196 fiz.vnt., 1251 pav. dokumentų, iš kurių 

vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 343 fiz.vnt. (- 21 fiz.vnt.). Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas 

nupirkta 1271 fiz.vnt. (+104 fiz.vnt.) dokumentų, iš kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko 61 fiz. 

vnt.(+ 8 fiz.vnt.). Fizinių asmenų dovanoti dokumentai (inventorinti): 1763 fiz.vnt. (+ 884 fiz.vnt.), iš kurių 

vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko 84 fiz.vnt.(+ 42 fiz.vnt.). Per metus vidutiniškai inventorintų 

dokumentų gavo vienas kaimo padalinys – 145  fiz.vnt.(+ 50 fiz.vnt.). Nauji dokumentai paskirstomi 

atsižvelgiant į padalinio vartotojų skaičių, poreikius. Kaimo padalinių  fondai papildyti naujomis 

knygomis: Vilniaus madona/Gina Viliūnė; Smėlio pilys/Daiva Šabasevičienė; Žiebtuvėliai; Anarchistai/ 

Valdas Papievis; Mano Afrika/Andrius Pauliukevičius; Stiklo sala/Nora Roberts; Štai koks žmogus/ 

Jeffrey Archer; Karmelio kalno papėdėje/Gintaras Bleizgys; Švytintis rūkas/Doloresa Kazragytė ir kt. 

Papildyta vaikiškomis knygomis: Tetulė Ulė; Septintoji šlepetė ir mafija/Vytautas Račickas; Bobas ir 

piratų salos prakeiksmas/Carolina Lahusen, Jens Schroder; Skaityk su manim; Kapitono Bekelnio 

nuotykiai/Dav Pilkey; Pagrobta katytė/Holly Webb; Ežys ir voverėlė; Kakė Makė ir super tėčio diena/Lina 

Žutautė ir kt. 

     Ataskaitiniais metais daugiausiai inventorintų dokumentų gavo šie padaliniai: Lygumai – 253 

fiz.vnt., Žeimelis - 252 fiz.vnt., Rozalimas – 195 fiz.vnt., Bardiškiai – 155 fiz.vnt., Pašvitinys – 153 fiz.vnt. 

Mažiausiai: Triškoniai – 91 fiz.vnt., Rimkūnai – 93 fiz.vnt.,  Pamūšis – 97 fiz.vnt., Mikoliškis – 99 fiz.vnt.  

     Kaimo padaliniuose buvo gauta 46 pav. periodinių leidinių, iš kurių 15 pav. prenumeruoti. 3 

padaliniams buvo užprenumeruotas dienraštis „Lietuvos rytas“. 22 kaimo padaliniams užprenumeruota  

rajono laikraštis „Auksinė varpa“, Šiaulių apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, laikraštis „Kaimo 

laikraštis“, žurnalai: „Namie ir sode“, „Žmonės“, „Šeimininkė“, „Moters savaitė“ ir kt. Vaikams skirtas 

žurnalas „Justė“. Ataskaitiniais metais gauta 29 pav. periodinių leidinių iš „Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo“, tačiau jie nebuvo paklausūs kaimo padalinių lankytojams. Žvirblonių ž.ū. bendrovė buvo 

užprenumeravusi Žvirblonių padaliniui laikraštį „Ūkininko patarėjas“, žurnalą vaikams „Naminukas“. Iš 

UAB „Žiemagra“ skirtų lėšų Bardiškių padaliniui buvo 10 mėn. užprenumeruotas dienraštis „Lietuvos 

rytas“.  

     Dėl nuolat kylančių knygų kainų, kiekvienais metais vis mažiau yra papildomi dokumentų fondai. Ypač 

nuskriausti lieka kaimo padaliniai. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir vartotojų poreikius, ataskaitinių 

metų paskutiniame ketvirtyje iš naujai gautų knygų buvo sukomplektuoti 4 lagaminai, kurie keliauja 

po kaimo padalinius. Trijuose lagaminuose yra grožinė literatūra ir po keletą knygų vaikams, o 

ketvirtame – tik vaikams skirtos knygos. Keliaujančiuose knygų lagaminuose yra 114 fiz.vnt. Viename 

padalinyje atkeliavusio lagamino knygomis vartotojai gali naudotis 2 mėnesius. Tokie lagaminai jau 

pasiekė Balsių, Guostagalio, Stačiūnų padalinius ir labai pradžiugino jų lankytojus. 

                                                                                                                                                                                   

2.4.  Naujai gautų dokumentų proc. fonde 
 

 2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

Rajone 4,9 5,8 -0,9 

VB 4,7 6,2 -1,5 

Linkuvos MP 4,7 5,0 -0,3 

KP 5,1 5,8 -0,7 
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     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 4,9% ir tai 0,9% mažiau nei 2016 m. 

     Iš kaimo padalinių didžiausias naujai gautų dokumentų proc. fonde: Rozalime – 7,1%, Balsiuose – 

6,8%, Guostagalyje – 6,3%, Grikpėdžiuose, Žeimelyje – po 6,2%, Lygumuose – 6,1%, Klovainiuose - 

6,0%, Medikoniuose - 5,0%. Mažiausias: Ūdekuose - 3,8%, Gačioniuose, Stačiūnuose, Titoniuose, 

Žvirbloniuose - po 4,3%, Mikoliškyje - 4,5%, Bardiškiuose – 4,7%, Pamūšyje, Pašvitinyje, Plaučiškiuose – 

po 4,9%. 
                                                      

2.5.  Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 
 
 

 Gauta lėšų 

(EUR) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui 

(EUR) 

Skirtumas 

+/- 

 

LR Kultūros ministerijos skirtos lėšos 16648,00 0,79 + 0,03 

Savivaldybės skirtos lėšos 3000,00 0,14 - 0,28 

Juridinių asmenų parama 300,00 - - 

Iš viso 19948,00 0,94 - 0,26 

Fizinių ir juridinių asmenų parama, dovanos (2191 

fiz.vnt.), patikrinimo metu rasto dokumentų 

trūkumo padengimas, vartotojų padengti 

dokumentai vietoj  prarastųjų (118 fiz.vnt.), 
Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai 

(249 fiz. vnt.) 

 

18820,54 

 

0,89 

 

+ 0,09  

VISO: 38768,54 1,83 - 0,17 

   

     2017 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 19,9 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16,6 tūkst. eurų (83,5%), Bardiškių padaliniui gauta piniginė 

parama iš UAB „Žiemagra“ 300,00 eurų (1,5%), rajono savivaldybė periodinių leidinių prenumeratai skyrė 

3,0 tūkst. eurų (15,0%). 

     Ataskaitinias  metais buvo gauta 2191 fiz.vnt. dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų, dovanų, 118 

fiz.vnt. patikrinimo metu rasto trūkumo padengti dokumentai ir vartotojų padengti dokumentai vietoj  

prarastųjų, 249 fiz.vnt. finansuoti Lietuvos kultūros  rėmimo fondo, kurie pinigine išraiška sudaro 

18820,54 Eur. Iš viso buvo gauta dokumentų už 38768,54 Eur. 

                                               
Lėšos (EUR) tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 2008 – 2017 m. 
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2.6.  Dokumentų nurašymas 
 
 Nurašyta iš 

viso 

% nuo 

viso 

doku- 

mentų 

fondo 

Nurašyta iš 

viso 

Skir-

tu-

mas 

+/- 

Nurašymo priežastis 2017 m. 

2017 m. 2016 m. Susidė-

vėję ir 

varto- 

tojų 

sugadin- 

ti doku-

mentai 

Prara-

dę 

aktua- 

lumą 

doku-

mentai 

Varto-

tojų 

prarasti 

doku-

mentai 

Patikri-

nimo 

metu 

rastas 

trūku-

mas 

Fiz.vnt. Pav. Fiz.vnt. Pav. 

Rajone 6267 862 2,8 5399 346 +868 3261 2873 99 34 

VB 2388 1424 4,0 1839 242 +549 1427 931 30 0 

Linkuvos MP 673 295 3,0 803 256 -130 471 202 0 0 

KP 3206 279 2,3 2757 110 +449 1363 1740 69 34 

       

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo nurašyta 6267 fiz.vnt. dokumentų ir tai yra 2,8% nuo 

viso dokumentų fondo. Palyginus su 2016 m. dokumentų nurašyta 13,9% daugiau. Pagal nurašymo 

priežastį daugiausiai buvo nurašyta susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų - 52,0%. Praradusių 

aktualumą nurašyta 45,8%. Mažiausiai nurašyta vartotojų prarastų (1,6%) ir patikrinimų metu rastų 

trūkstamų (0,6%) dokumentų. 

     Dokumentų nurašymas vykdomas vieną kartą metuose (sausio mėn.) neviršijant metinės praėjusių metų 

gauties (fiz.vnt.).  

 

2.7.  Fondo naudojimas 
 
 Fondo apyvartos rodiklis Skirtumas 

+ / - 

Fondo panaudojimo koeficientas 

2017 m. 2016 m. Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių 

Rajone 0,75 0,79 -0,04 0,64 0,43 4,65 

VB 0,69 0,76 -0,07 1,35 0,41 1,33 

Linkuvos MP 0,74 0,77 -0,03 0,61 0,60 4,85 

KP 0,78 0,80 -0,02 0,45 0,42 6,28 

   
     Bibliotekos fondo naudojimą geriausia atspindi fondų apyvarta. Ataskaitiniais metais fondo apyvartos 

bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,04 karto. Taip pat 0,07 karto sumažėjo viešojoje 

bibliotekoje, 0,03 karto Linkuvos miesto padalinyje ir 0,02 karto kaimo padaliniuose. Tam įtakos turi tiek 

subjektyvios priežastys – prastas fondų aprūpinimas naujais dokumentais ir vis didėjanti butinybė nurašyti 

pasenusią, nebeaktualią literatūrą, ir objektyvios aplinkybės – prastėjantys skaitymo įgūdžiai bei 

mažėjantis skaitymo poreikis.  
 

Dokumentų fondo apyvarta rajono bibliotekose 2013 – 2017 m. 
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     Bibliotekos fondo naudojimą atspindi ir jo naudojimo koeficientas. Pastaruosius metus situacija  

nesikeičia – didžiausią paklausą turi periodiniai leidiniai, kurių naudojimo koeficientas išliko didžiausias 

(4,65), palyginti su grožinės (0,64) ir šakinės (0,43) literatūros naudojimu. Kaimo padaliniuose periodinių 

leidinių naudojimo koeficientas yra didžiausias – net 6,28. Periodiniai leidiniai yra viena paklausiausių 

fondo dalis, kurių įsigyjimas reikalauja nemažos dalies fondo komplektavimui skirtų lėšų, kad būtų galima 

užtikrinti vartotojams galimybę laiku gauti informaciją apie aktualijas, todėl ir paklausiausi yra nauji 

periodiniai leidiniai, kurių įsigyjimas ataskaitiniais metais sudaro 54,4% nuo visos dokumentų gauties. 

Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka gavo 1262 fiz.vnt.(- 450 fiz.vnt.), 163 pav. periodinių leidinių, iš 

jų: 44 pav. prenumeruojami, 46 pav. gauti iš „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo“, 73 pav. – 

asmenų dovanoti periodiniai leidiniai. Linkuvos miesto padalinys periodinių leidinių gavo 573 fiz.vnt.  

(- 38 fiz.vnt.), 60 pav., iš kurių 10 pav. prenumeruoti, 41 pav. gauti iš „Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo“, 3 pav. - Lietuvos kultūros tarybos dotuoti periodiniai leidiniai, 6 pav. - dovanoti asmenų 

periodiniai leidiniai. Kaimuose gauta 46 pav. periodinių leidinių, iš kurių 15 pav. prenumeruoti. 3 

padaliniams buvo užprenumeruotas dienraštis „Lietuvos rytas“. 22 kaimo padaliniams užprenumeruota  

rajono laikraštis „Auksinė varpa“, Šiaulių apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, laikraštis „Kaimo 

laikraštis“, žurnalai: „Namie ir sode“, „Žmonės“, „Šeimininkė“, „Moters savaitė“ ir kt. Vaikams skirtas 

žurnalas „Justė“. Ataskaitiniais metais gauta 29 pav. periodinių leidinių iš „Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondo“, tačiau jie nebuvo paklausūs kaimo padalinių lankytojams. Žvirblonių ž.ū. bendrovė buvo 

užprenumeravusi Žvirblonių padaliniui laikraštį „Ūkininko patarėjas“, žurnalą vaikams „Naminukas“. Iš 

UAB „Žiemagra“ skirtų lėšų Bardiškių padaliniui buvo 10 mėn. užprenumeruotas dienraštis „Lietuvos 

rytas“. 

     Einamaisiais metais grožinės literatūros fondo naudojimas rajono bibliotekose buvo 0,21 karto 

intensyvesnis nei šakinės, viešojoje bibliotekoje – net 0,94 karto. Rajone komplektavimo prioritetai 

teikiami grožinei literatūrai (gauta 36,8%). Naujų šakinio fondo leidinių per metus įsigyjama labai mažai 

(ataskaitiniais metais gauta 8,8%), tad ir fondų atnaujinimas vyksta labai lėtai ir tai yra viena iš pagrindinių 

menko šio fondo naudojimo priežasčių. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.8.  Saugyklos  fondas 
 

     Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje saugyklos nėra. Dėl patalpų stokos jos buvo atsisakyta.  
 

2.9.  Mainų  fondas 
               
     Mainų fonde yra: 1130 fiz. vnt., 564 pav. 

                         Iš jų:  lietuvių k. – 877 fiz.vnt.; 

                                   rusų k.       – 253 fiz.vnt.  
    Didžiausią fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 599 fiz.vnt., 53,0%. 
     Iš šakinės literatūros: Bendrasis skyrius – 264 fiz.vnt. – 23,4%; Kalbotyra. Literatūros mokslai – 63 

fiz.vnt. – 5,6%; Matematika. Gamtos mokslai – 41 fiz.vnt. - 3,6%; Taikomieji mokslai. Medicina. 

Technika. Žemės ūkis – 41 fiz.vnt. – 3,6%.  

     Mažiausiai mainų fonde Filosofijos. Psichologijos – 7 fiz.vnt., 0,6% ir ikimokyklinio amžiaus 

literatūros - 7 fiz.vnt., 0,6%. 

     Per ataskaitinius metus iš mainų fondo buvo perduota 2 fiz.vnt. spaudinių viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvei. 

 

2.10.  Atsarginis  fondas 
 

     Atsarginio fondo tikslas – kaupti dokumentus pagrindiniams ar pagalbiniams fondams pildyti ir 

atnaujinti, pakeisti dingusius, vartotojų prarastus ar sugadintus bei susidėvėjusius dokumentų 

egzempliorius.  

     Atsarginiame fonde saugomų dokumentų paklausa analizuojama bent kartą per 3 - 5 metus, nustatant jų 

tolesnio saugojimo šiame fonde tikslingumą.  

     Atsarginį fondą sudaro  2075 fiz.vnt., 1429 pav. spaudinių.   

             Iš jų: lietuvių k. – 2038 fiz.vnt.; 

                      anglų k.     -       7 fiz.vnt.; 

                      prancūzų k.-      1 fiz.vnt.; 

                      rusų k.        -    29 fiz.vnt.        
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     Atsarginio fondo didžiausioji dalis - grožinė literatūra – 796 fiz.vnt., 38,4%; Menas. Fotografija. 

Sportas – 349 fiz.vnt., 16,8%; Taikomieji mokslai. Medicina - 286 fiz.vnt., 13,8%; Geografija. Biografijos. 

Istorija – 164 fiz.vnt., 7,9%; Visuomenės mokslai - 147 fiz.vnt., 7,1%. Mažiausiai yra ikimokyklinio 

amžiaus - 11 fiz.vnt., 0,5%  ir Religijos. Teologijos skyriaus – 20 fiz.vnt., 1,0% literatūros.  

     Per ataskaitinius metus iš atsarginio fondo buvo perduota 11 fiz.vnt. spaudinių viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvei. 

 
III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

 
3.1.  Vartotojų telkimas   
 

 Rajono  gyventojų  skaičius 

     Pakruojo rajono savivaldybė yra viena šiauriausių savivaldybių šalies šiaurėje. Pakruojo rajonas užima  

1316 kv.m. teritoriją. Pakruojo rajono savivaldybė yra ketvirta pagal dydį Šiaulių apskrities savivaldybė. 

Šiaurinė rajono dalis ribojasi su Latvijos siena, rytuose – su Pasvalio ir Panevėžio rajonais, pietuose – su 

Radviliškio rajonu, o vakaruose su Šiaulių ir Joniškio rajonais. 

     Rajone yra 2 miestai – Linkuva ir Pakruojis, 5 mažesni miesteliai - Klovainiai, Lygumai, Pašvitinys, 

Rozalimas, Žeimelis bei 374 kaimai. Rajoną sudaro 8 seniūnijos: Guostagalio, Klovainių, Lygumų, 

Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio. Pakruojo rajono administracinis centras – Pakruojo 

miestas, turintis gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais. 

     Gyventojų skaičius savivaldybėje kasmet mažėja. 2017 m. pabaigoje Pakruojo rajone gyveno 20311 

gyventojų*. Palyginus su 2016 m. gyventojų sumažėjo 3,2%. 1996 - 2017 metų laikotarpiu Pakruojo 

rajone gyventojų skaičius sumažėjo 33,58%. 2011-2017 m. laikotarpiu gyventojų skaičius sumažėjo 

14,83%. Tėvų kartą keičia beveik perpus mažesnė vaikų karta, o dėl darbo vietų trūkumo, nepakankamos 

galimybės užsidirbti žmonės priversti ieškoti darbo svetur.  

     Gyventojų mažėjimo tendencija artimiausius metus nesikeis. Dėl emigracijos bei kitų priežasčių stipriai 

nukentės didesnė dalis šalies regionų. Šios niūros prognozės pateikiamos Vilniaus universiteto Geografijos 

ir kraštotvarkos katedros docento Rolando Tučo atliktame prognostiniame gyventojų kaitos tyrime. Kaip 

Lietuva atrodys po penkerių metų? Kuriuose šalies miestuose bei rajonuose gyventojų daugės, o kurie bus 

pasmerkti lėtai agonijai? Šiuos klausimus nagrinėjęs mokslininkas, paskelbė nieko gera nežadančias tyrimo 

išvadas. Jo skaičiavimais, per penkerius metus šalis neteks 5,43% gyventojų, o 2022 metais Lietuvoje bus 

galima suskaičiuoti tik 2 mln. 693 tūkst. 160 žmonių. Rolando Tučo demografinės prognozės ir Pakruojo 

rajoną priskiria labiausiai ištuštėsiančioms vietovėms.Teigiama, kad per per penkerius metus pakruojiečių 

sumažės dar 12,9%.  
     Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičius Šiaulių apskrityje sudaro tik 7,51% nuo visų apskrities 

gyventojų. 2017 m. rajone gyvų gimusių kūdikių skaičius – 199, o mirusių gyventojų išregistruota net 

306. Natūrali gyventojų kaita – minus 107.               
     Miestuose (Pakruojis, Linkuva) gyvena 29,4% ir kaimuose – 70,6% gyventojų. Pagal lytį gyventojai 

pasiskirsto taip: moterų – 53,1% (10782), vyrų – 46,9% (9529). Mažesnį vyrų skaičių lemia trumpesnė 

vyrų gyvenimo trukmė. Pagal amžiaus grupes rajone daugiausiai gyvena darbingo amžiaus gyventojų – 

60,3% (12244), pensinio amžiaus – 24,8% (5037), 0 – 15 m. amžiaus gyventojų yra 14,9% (3030). 

          *Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 
https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1 
    

 Rajono  gyventojų  sutelkimo  procentas            

o SVB                                     - 25,2% (- 3,3); 

o VB                                       - 27,1% (- 3,1); 

o Linkuvos miesto padalinyje - 26,3% (- 1,8); 

o Kaimo padaliniuose             - 24,0% (- 3,6). 
 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 25,2% rajono gyventojų. Palyginus su 

2016 m. gyventojų sutelkimas rajone sumažėjo net 3,3%. Didžiausias gyventojų sutelkimo sumažėjimas 

yra kaimo padaliniuose - 3,6% ir viešojoje bibliotekoje - 3,1%. Linkuvos miesto padalinyje gyventojų 

sutelkimas sumažėjo 1,8%. 

     Iš kaimo padalinių gyventojų daugiausiai sutelkta Gačioniuose - 49,8%, Mikoliškyje – 44,9%, 

Grikpėdžiuose – 39,2%, Medikoniuose – 37,9%, Balsiuose – 37,8%, Žvirbloniuose - 34,2%, Rimkūnuose 
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– 31,7%.  Mažiausiai: Pašvitinyje – 10,2%, Lygumuose – 14,9%, Rozalime – 15,9%, Klovainiuose – 

18,2%, Pamūšyje  – 19,4%. 
 

Gyventojų telkimas rajono bibliotekose 2007 - 2017 m. 
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2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Rajone VB Linkuvoje Kaimuose

 

 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rajone 21,9 21,5 23,4 26,4 28,9 28,1 27,6 28,4 28,4 28,5 25,2 

VB 20,5 29,3 25,9 26,5 31 30,6 27,5 28,2 28,7 30,2 27,1 

Linkuvoje 19,1 30,5 22,8 21,4 26,3 25,5 28,9 30,3 28,8 28,1 26,3 

Kaimuose 23 18,4 22,5 27,6 28,3 27,4 28,9 28,2 28,2 27,6 24,0 

     

 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai   
o Rajone   -      882;   

o Mieste    -   4481;   

o Kaime    -     555.  

 

3.2.  Vartotojų aptarnavimas 
 
                    Registruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2017 m. 

 

 Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai užregistruoti 

vartotojai 

Viso 

vartotojų 

Palyginimas 

su 2016 m. 

+/- Skaičius % Skaičius % 

SVB 3773 70,6 1569 29,4 5342 -826 

VB 1611 87,9 221 12,1 1832 -214 

Linkuvos MP 504 87,4 73 12,6 577 -39 

KP 1658 56,5 1275 43,5 2933 -573 

      

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta net 15,5% vartotojų mažiau. 19,5% vartotojų 

sumažėjo kaimo padaliniuose, 11,7% - viešojoje bibliotekoje ir 6,8% - Linkuvos miesto padalinyje.  
     Rajone naujų vartotojų buvo užregistruota 29,4%, perregistruota – 70,6%. Daugiausiai naujų vartotojų 

sulaukta kaimuose (1275) ir viešojoje bibliotekoje (221). Kaimo padaliniuose didelį naujų vartotojų skaičių 

lėmė tai, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio 

padaliniai pradėjo dirbti su LIBIS SAP, todėl visi vartotojai buvo registruojami naujais.  

     Iš kaimo padalinių (dirbusių ne su LIBIS SAP) daugiausiai naujų vartotojų sulaukta Bardiškiuose – 

46, Stačiūnuose – 31, Gačioniuose – 30, Šukioniuose ir Titoniuose – po 28. 

     Didžioji dalis vartotojų skaito kaimuose – 54,9%  ir viešojoje bibliotekoje – 34,3%, o Linkuvos miesto 

padalinyje – 10,8% nuo visų vartotojų.  
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KAIMO PADALINIAI PAGAL VARTOTOJŲ SKAIČIŲ 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Biblioteka 

 

Iki 100 vart. 

 

101-200 vart. 

 

201-300 vart. 

 

301-400 vart. 

 

401 – 501 

vart. 

 

 

+ 

- 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Balsiai - - 196 - - 215 - - - - -19 

2. Bardiškiai - - 183 182 - - - - - - +1 

3. Degesiai - 80 - - - - - - - - 0 

4. Gačioniai - - 120 122 - - - - - - -2 

5. Grikpėdžiai - - 120 125 - - - - - - -5 

6. Guostagalis - - - - 204 212 - - - - -8 

7. Klovainiai - - 160 - - 201 - - - - -41 

8. Lygumai - - 150 - - 261 - - - - -111 

9. Medikoniai - - 154 163 - - - - - - -9 

10. Mikoliškis - - 146 145 - - - - - - +1 

11. Pamūšis 94 - - 116 - - - - - - -22 

12. Pašvitinys 97 - - 137 - - - - - - -40 

13. Plaučiškiai 88 - - 112 - - - - - - -24 

14. Rimkūnai 86 - - 101 - - - - - - -15 

15. Rozalimas - - 154 - - 254 - - - - -100 

16. Stačiūnai - - 106 108 - - - - - - -2 

17. Šukioniai - - 149 150 - - - - - - -1 

 18. Titoniai - - 136 130 - - - - - - +6 

19. Triškoniai - - 113 117 - - - - - - -4 

20. Ūdekai - - 141 163 - - - - - - -22 

21. Žeimelis - - - - 206 260 - - - - -54 

22. Žvirbloniai - - 130 152  - - - - - -22 

 VISO: 4 1 15 15 2 6 - - - - - 

 % 19,1 4,5 71,4 68,2 9,5 27,3 - - - - - 

 

     Rajone yra 4 (19,1%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų; turinčių 101 – 200  vartotojų yra 15 

(71,4%) bibliotekų; 201 – 300  vartotojų - 2 (9,5%);  301 - 400 vartotojų - nėra; 401 – 500 vartotojų – nėra. 

     Daugiausiai  kaimo padalinių (15), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 71,4%. 

     Kaimuose vartotojų skaičius išaugo tik 3, o sumažėjo net 18 padalinių. Didžiausias vartotojų 

sumažėjimas yra tuose padaliniuose, kurie ataskaitiniais metais pradėjo dirbti LIBIS SAP. Palyginus su 

2016 m. Guostagalio padalinyje vartotojų sumažėjo 3,9%, Klovainiuose – 25,6%, Lygumuose - 74%, 

Pašvitinyje – 41,2%, Rozalime – 64,9%  ir Žeimelyje – 26,2%.  

     Daugiausiai vartotojų sutelkta Žeimelyje – 206, Guostagalyje – 204, Balsiuose – 196, Bardiškiuose – 

183, Klovainiuose - 160. Mažiausiai  vartotojų yra Rimkūnuose – 86, Plaučiškiuose – 88, Pamūšyje – 94, 

Pašvitinyje – 97, Stačiūnuose - 106. 

 

Vartotojų telkimas 2001 – 2017 m. 
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     Rajone nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 24,9%, kaimo padaliniuose – 43,5% ir Linkuvos miesto 

padalinyje – 22,4%. 4,1% vartotojų daugiau sutelkta tik viešojoje bibliotekoje. Rajono bibliotekose 

vartotojų mažėjimui įtakos turi gyventojų skaičiaus mažėjimas, kuris nuo 1996 metų jau sumažėjo net 

33,58%. 2011-2017 m. laikotarpiu gyventojų skaičius sumažėjo 14,83%. Taip pat vyksta ir aktyvi 

gyventojų migracija ir emigracija, vertybių kaita, spartus senėjimas.  

     Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Pakruojo rajone gyventojų skaičiaus mažėjimui didelės įtakos turi 

vidaus ir tarptautinė migracija. Pagrindinės emigracijos priežastys susijusios su darbo ir materialinės 

gerovės paieškomis ne tik užsienyje, bet ir didesniuose miestuose. Vidaus ir tarptautinės migracijos neto 

parodo, kad Pakruojo rajone išvykusiųjų skaičius gerokai lenkia atvykusiųjų. 2017 m. vien dėl vidaus ir 

tarptautinės migracijos Pakruojo rajone sumažėjo daugiau nei 2 proc. gyventojų. 

     Kasmetinis vaikų skaičiaus mažėjimas įtakoja didėjantį demografinės senatvės koeficientą, kuris parodo 

pagyvenusių (60 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.  

Demografinės senatvės koeficientas nuo 2010 m. Pakruojo rajone padidėjo  nuo 114 iki 151. Tai rodo, kad 

visuomenė Pakruojo rajone sparčiai senėja. Tam įtakos turi mažas gimstamumas ir didelis mirtingumas 

(2017-aisiais rajone gimė 199 kūdikiai, o mirė 306 žmonės), kas rodo demografinės pusiausvyros 

praradimą – neatsinaujinantį gyventojų skaičių ir sparčiai senėjančią visuomenę. Be to, kiekvienais metais 

bibliotekoms reikia išgyventi iš vis mažėjančių lėšų, o naujų spaudinių ir periodinių leidinių stoka labai 

sumenkino vartotojų poreikius.  
       
3.3.  Vartotojų sudėties pokyčiai 

 

 Vartotojų sudėtis rajono bibliotekose 2017 m. 
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29%

30,2%
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     Esminių vartotojų sudėties pokyčių per aptariamuosius metus nebuvo. Skaičiai atspindi demografinius 

ir socialinius visuomenės pokyčius – didžioji dalis vartotojų yra vaikai (30,2%), dirbantieji (29%) bei 

studentai ir moksleiviai (13,7%), o mažiausiai bibliotekose lankosi kitų (3,6%) ir neįgaliųjų (3,8%). 

 
       Pagal sudėtį viešojoje bibliotekoje skaitė sekančiai: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2017 metai 2016 metai 

Vaikai (23,9%) 438 406 +32 

Studentai, moksleiviai (15,4%) 282 329 -47 

Dirbantieji (37,2%) 682 782 -100 

Pensininkai (9,6%) 176 184 -8 

Neįgalieji (2,6%) 47 52 -5 

Kiti (3,6%) 65 101 -36 

Bedarbiai (7,7%) 142 192 -50 

VISO: 1832 2046 -214 
 

     2017 m. viešojoje bibliotekoje dominuojančios vartotojų grupės buvo dirbantieji (37,2%), vaikai 

(23,9%) ir studentai, moksleiviai (15,4%). Mažiausiai lankosi neįgaliųjų (2,6%) ir kitų (3,6%) vartotojų.    

Palyginus su 2016 m., sumažėjo dirbančiųjų, bedarbių, studentų, moksleivių, kitų ir neįgaliųjų grupių 

vartotojų, o padidėjo tik vaikų. 
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     Nuo 2010 m. gegužės mėnesio buvo įdiegta savitarna grąžinant leidinius (DGĮ). Tai – aktyviųjų 

abonentų grupė. DGĮ įrenginys gautas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą 

„Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams užsakyti bei gauti LIBIS viešosiose bibliotekose, 

plėtra“. Minėtą projektą vykdo nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Kol kas tokia dėžė rajone 

vienintelė. 2010  metais ja pasinaudojo tik  55 vartotojai, 2011 metais – 211, 2012 metais – 280, 2013 

metais – 290, 2014 metais – 304, 2015 metais – 361, 2016 metais – 528, o 2017 m. aktyviųjų abonentų 

gretos sumažėjo iki 414 (- 114). 

     Pagal lytį: moterys sudaro 68,9% (1263), o vyrai – 31,1% (569). 

 

     Vartotojų sudėtis Linkuvos miesto padalinyje: 

 

Vartotojų grupės Vartotojų 

skaičius 

% 

9-10 kl. moksleiviai 29 5,0 

11-12 kl. moksleiviai 34 5,9 

Moksleiviai, besimokantys kitose 

mokymo įstaigose, studentai 
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3,3 

Dirbantieji 134 23,2 

Pensininkai 8 1,4 

Pensininkai >65 m. 54 9,4 

Neįgalieji 27 4,7 

Bedarbiai 52 9,0 

Vaikai  198 34,3 

Kiti 22 3,8 

VISO: 577  

 

     2017 metais sutelkta 39 vartotojų mažiau nei 2016 m. Aktyviausi padalinio vartotojai - vaikai, kurie 

sudaro beveik pusę vartotojų skaičiaus – 34,3%. Pagal aktyvumą, toliau seka dirbantieji – 23,2%, 

pensininkai >65 m. – 9,4% ir bedarbiai – 9,0%. Mažiausiai bibliotekoje yra pensininkų (1,4%) ir 

moksleivių, besimokančių kitose mokymo įstaigose, studentų (3,3%) grupių vartotojų.   

     Vartotojų sudėtis pagal lytį: moterys sudaro 61,8% (353), o vyrai – 38,2% (224).                                                                                       
 

     Vartotojų sudėtis kaimo padaliniuose: 
 

Vartotojų grupės Vartotojų 

skaičius 2017 m. 

% Vartotojų 

skaičius 2016 m. 

Skirtumas 

+/- 

Vaikai 977 33,3 1383 -406 

Moksleiviai, studentai 366 12,5 454 -88 

Dirbantieji 735 25,1 682 +53 

Pensininkai 332 11,3 367 -35 

Neįgalieji 127 4,3 127 0 

Bedarbiai 289 9,9 358 -69 

Kiti 107 3,6 135 -28 

VISO: 2933  3506 -573 
 

     Kaimuose daugiausia lankosi vaikai (33,3%), dirbantieji (25,1%)  ir moksleiviai bei studentai (12,5%). 

Mažiausiai yra kitų (3,6%) ir neįgaliųjų (4,3%) vartotojų. Palyginus su 2016 m., ataskaitiniu laikotarpiu 

labai sumažėjo vartotojų vaikų (net 41,6%), taip pat ir moksleivių, studentų, bedarbių, pensininkų ir kitų, o 

padaugėjo tik dirbančiųjų grupės vartotojų. 

     Vartotojai pagal lytį: 
 moterys  - 1777 (60,6%); 

 2016 m. - 2028 (57,8%); 

 vyrai       - 1156 (39,4%); 

 2016 m. - 1478 (42,2%). 
 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

23 

 

3.4.   Apsilankymų  skaičius ir lankomumas 
           

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

Per 

dieną 

2017 

m. 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 95676 101844 -6168 434,9 17,9 16,5 +1,4 

VB 34014 32232 +1782 165,1 18,6 15,8 +2,8 

Linkuvos MP 10297 12794 -2497 46,2 17,9 20,8 -2,9 

KP 51365 56818 -5453 224,3 17,5 16,2 +1,3 

Balsiai 4093 4176 -83 18,0 20,9 19,4 +1,5 

Bardiškiai 3020 3516 -496 13,3 16,5 19,3 -2,8 

Degesiai 0 287 0 0 0 3,6 0 

Gačioniai 1263 1682 -419 5,6 10,5 13,8 -3,3 

Grikpėdžiai 2422 1964 +458 10,8 20,2 15,7 +4,5 

Guostagalis 2918 3002 -84 12,9 14,3 14,2 +0,1 

Klovainiai 2005 2755 -750 8,8 12,5 13,7 -1,2 

Lygumai 3787 5085 -1298 19,3 25,3 19,5 +5,8 

Medikoniai 3015 3553 -538 13,3 19,6 21,8 -2,2 

Mikoliškis 1572 1725 -153 7,1 10,8 11,9 -1,1 

Pamūšis 2802 2957 -155 12,8 29,8 25,5 +4,3 

Pašvitinys 850 1404 -554 3,7 8,8 10,3 -1,5 

Plaučiškiai 1275 1038 +237 5,5 14,5 9,3 +5,2 

Rimkūnai 837 1303 -466 3,6 9,7 12,9 -3,2 

Rozalimas 2659 4115 -1456 13,0 17,3 16,2 +1,1 

Stačiūnai 3246 2420 +826 13,5 30,6 22,4 +8,2 

Šukioniai 4242 4303 -61 18,1 28,5 28,7 -0,2 

Titoniai 1487 1941 -454 6,6 10,9 14,9 -4,0 

Triškoniai 1854 999 +855 8,3 16,4 8,5 +7,9 

Ūdekai 2019 2471 -452 8,9 14,3 15,2 -0,9 

Žeimelis 3621 4087 -466 16,0 17,6 15,7 +1,9 

Žvirbloniai 2378 2035 +343 11,3 18,3 13,4 +4,9 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,6 tūkst. lankytojų. Daugiausiai lankytojų 

sulaukta viešojoje bibliotekoje - 35,6% ir Linkuvos miesto padalinyje - 10,8% nuo visų lankytojų. Kaimo 

padaliniuose vidutiniškai apsilanko 2,3 tūkst.  

     Palyginus su 2016 m. lankytojų skaičius sumažėjo 6,5%. 24,3% lankytojų mažiau sulaukta Linkuvos 

miesto padalinyje, 10,6% - kaimo padaliniuose. Kaimuose lankytojų skaičius sumažėjo net 16-oje 

padalinių. Lankytojų skaičius 5,2% padidėjo tik viešojoje bibliotekoje ir 5-iuose kaimo padaliniuose – 

Grikpėdžių, Plaučiškių, Stačiūnų, Triškonių ir Žvirblonių. 

     Iš kaimo padalinių daugiausiai lankytojų turėjo Šukionių padalinys – 4242, Balsių padalinys – 4093, 

Lygumų padalinys – 3787, Žeimelio padalinys – 3621, Stačiūnų padalinys  - 3246, Bardiškių padalinys – 

3020, Medikonių padalinys - 3015. Mažiausiai lankytojų buvo Rimkūnuose – 837, Pašvitinyje – 850, 

Gačioniuose – 1263, Plaučiškiuose – 1275, Titoniuose – 1487, Mikoliškyje – 1572. 

     2017 m. vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 17,9 karto (2016 m. – 16,5), viešojoje 

bibliotekoje – 18,6 (2016 m. – 15,8), Linkuvos miesto padalinyje – 17,9 (2016 m. – 20,8) ir kaimo 

padaliniuose – 17,5 (2016 m. – 16,2). Kaimuose lankomumas padidėjo 11-oje padalinių, o sumažėjo - 10-

yje. 
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Rajono bibliotekų lankytojai 2008 - 2017 
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     Lankytojų augimo sparta labai susijusi su nuo 2008 m. pradėtu dalyvavimu vykdomame 

nacionaliniame projekte „Bibliotekos pažangai“, kurio dėka labai pagerėjo bibliotekų techninis 

aprūpinimas: įrengta/pagerinta vieša interneto prieiga visose rajono bibliotekose, gauti nauji kompiuteriai, 

daugiafunkciniai aparatai, kas suteikė galimybę atlikti daugiau paslaugų, buvo organizuoti mokymai 

darbuotojams, pagerintas interneto ryšys, gyventojams organizuojami nemokami kompiuterinio 

raštingumo ir interneto išteklių mokymai.  

     Rajono bibliotekos tapo gyventojų traukos centrais ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dėka, kuris 

startavo 2013 m., suteikdamas bibliotekoms galimybę tapti tvariomis bendruomeninėmis institucijomis, 

galinčiomis pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Projektas suteikė galimybę parengti ir įgyvendinti projektą 

„IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“, kurio dėka įsigyta 

naujų pažangių technologijų įrangos, bibliotekose atsirado aibė naujų pramogų, užsiėmimų, kurie pagerino 

lankytojų ir į mokyklas važinėjančių vaikų popamokinę veiklą bei laisvalaikio praleidimo galimybes ir 

sąlygas. Organizuoti darbo su naujomis technologijomis mokymai davė naujų žinių ir įgūdžių ne tik 

bibliotekininkams, bet ir lankytojams. Vaikams, jaunimui ir suaugusiems daug teigiamų emocijų suteikė 

galimybė išbandyti 3D spausdintuvą, pjaustymo/ ploteriavimo aparatą, žaidimų konsolę, interaktyvų stalą, 

planšetinius kompiuterius, priemones žalingų įpročių prevencijai. Vaikai žaidė įvairius lavinamuosius ir 

sportinius žaidimus, šoko, dalyvavo atvirukų, knygų skirtukų, sveikinimų draugams, mamytėms darymo 

kūrybinėse dirbtuvėse, video filmukų kūrimo procese, išbandė priemones žalingų įpročių prevencijai ir 

klausėsi paskaitų apie tai, sužinojo daug svarbių dalykų apie sveikos gyvensenos naudą.  

     Atsiradusios naujos partnerystės skatina sėkmingą veiklą, bendradarbiavimą. Pakruojo rajono vaikai 

bibliotekose gavo puikius įrankius, padedančius kovoti su polinkiu į žalingus įpročius, patyčias, ugdančius 

komandinio darbo gebėjimus, skatinančius fizinį aktyvumą ir meninę saviraišką.  

     IRT kilnojamojo centro veikla buvo tęsiama ir 2017 m. ir vykdoma viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

ir Balsių, Bardiškių, Gačionių, Guostagalio, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, Pašvitinio, 

Rimkūnų, Stačiūnų, Titonių ir Žeimelio padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais biblioteka gavo unikalią dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę 

Sinagogą (1801 m.). Jos prikėlimą naujam gyvenimui inicijavo Pakruojo rajono savivaldybė, kuri buvo 

projekto „Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ 

vykdytoja. Sinagogai restauruoti, pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (angl. EEA 

Grants) programą „Kultūros ir gamtos paveldas ir išsaugojimas“, buvo skirta Norvegijos, Islandijos, 

Lichtenšteino parama ir Lietuvos valstybės biudžeto bei Pakruojo rajono savivaldybės lėšos. Rajono 

savivaldybės sprendimu, Sinagogos patalpos buvo perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei. Gauta 

dovana įpareigojo pateisinti bibliotekos lankytojų bei rajono vadovų lūkesčius – tikslingai naudoti naujas 

erdves. Tai lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei paslaugų sukūrimą.     

     Įspūdingas Sinagogos interjeras, puiki akustika, anot lankytojų, teigiama aura, suburia daug dalyvių į 

organizuojamus ne tik bibliotekos, bet ir savivaldybės, muzikos mokyklos, kitų rajono įstaigų renginius.  

Nuo pat Sinagogos atidarymo dienos buvo užregistruota net 8894 lankytojai. Įvairaus amžiaus žmonių 

grupėms pravesta 41 užsakomoji ekskursija. Dalyvavo 940 lankytojų. 
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3.5.  Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % 

 

SVB 168969 100 105682 62,6 63287 37,4 

VB 40539 24,0 30056 74,1 10483 25,9 

Linkuvos MP 16936 10,0 10650 62,9 6286 37,1 

KP 111494 66,0 64976 58,3 46518 41,7 

 
     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vartotojams buvo išduota 168969 fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2016 m., išduotis sumažėjo 4054 fiz.vnt. (2,4%). Viešojoje bibliotekoje išduota 40539 fiz.vnt. 

Tai 4227 fiz.vnt. (10,4%) mažiau nei 2016 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 16936 fiz.vnt. Palyginus 

su 2016 m., išduotis sumažėjo 1,5% (257 fiz.vnt.). Kaimo padaliniuose išduota 111494 fiz.vnt. dokumentų. 

Tai 430 fiz.vnt. arba 0,4% daugiau nei 2016 m.  

     Daugiausia dokumentų nuo visos išduoties išduodama kaimo padaliniuose – 66,0%, o viešojoje 

bibliotekoje – 24,0% ir Linkuvos miesto padalinyje – 10,0%. 

     Dokumentų į namus išduodama 62,6%, o vietoje – 37,4%.  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai literatūros išduota Lygumuose – 9284 fiz.vnt., Medikoniuose – 9251 

fiz.vnt., Klovainiuose – 7686 fiz.vnt., Žeimelyje – 7676 fiz.vnt., Šukioniuose – 7283 fiz.vnt., Guostagalyje 

– 7192 fiz.vnt. Mažiausias literatūros išdavimas buvo Rimkūnuose – 1817 fiz.vnt., Plaučiškiuose -  2141 

fiz.vnt., Pašvitinyje – 2404 fiz.vnt., Triškoniuose – 2585 fiz.vnt., Grikpėdžiuose – 2959 fiz.vnt.  
 

Dokumentų išduotis rajono bibliotekose 2001 – 2017 m. 
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     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 27,4% (46308 fiz.vnt.). Dokumentų 

išduoties mažėjimo priežastys: naujos literatūros trūkumas, mažas naujos grožinės, šakinės literatūros 

pasirinkimas, sumažėjęs  periodinių leidinių padaliniuose skaičius, didėjantis vartotojų, besinaudojančių 

virtualia informacija, skaičius. 

 

Dokumentų išduotis pagal turinį 

 

 Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai 

Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % 

 

SVB 64119 38,0 29405 17,4 75445 44,6 

VB 25189 62,1 8861 21,9 6489 16,0 

Linkuvos MP 6226 36,8 4051 23,9 6659 39,3 

KP 32704 29,3 16493 14,8 62297 55,9 

                         

     Vertinant vartotojų skaitymo prioritetrus, daugiausiai išduota periodinių leidinių - 44,6% ir grožinės 

literatūros – 38,0%. Mažiausiai – šakinės literatūros - 17,4%. Kaimo bibliotekų skaitytojai prioritetą teikia 

periodinių leidinių skaitymui, kurių išduota - 55,9%, o grožinės literatūros išduota - 29,3%. Vartotojų 
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požiūriu šakinis kaimo padalinių fondas yra gerokai pasenęs, todėl ir šakinės literatūros išduotis tik 14,8%. 

Šakinės literatūros daugiausiai išduota Linkuvos miesto padalinyje - 23,9%. 

     Aptariant viešosios bibliotekos skaitytojų poreikius vieniems ar kitiems dokumentams, galima išskirti 

tokias grupes, kaip skaitantys savo pomėgiui ar laisvalaikio pramogai, bei tuos, kurie mokosi ar kelia savo 

kvalifikaciją. Šios grupės yra pastovios ir pagrindinės. Analizuojant vartotojų skaitomas knygas ir knygų 

paklausą, pastebima, kad jau kelinti metai vis dar populiarios išliko Paulo Coelho, Aleksandros 

Marininos, Jodi Picoult, Harlano Cobeno, Darjos Doncovos, Irenos Buivydaitės, Tatjanos Ustinovos, 

Noros Roberts, Vytauto Ažušilio, Sandros Brown, Viktoro Suvorovo  knygos. Didelės eilutės susidaro prie 

Tess Gerritsen detektyvų. Iš naujų autorių  paklausios Thomo Rosie „Kašmyro šalis“, Galgrait Robert 

„Gegutės šauksmas“, Riley Lusindos „Levandų sodas“,  taip pat Joe Nesbo, Lizos  Marklund, Lisos 

Gardner, Jojo Moyes, Karin Slaughter, Porter Jane, Simon Becett  ir kitų autorių knygos. Didžiulę įtaką 

padaro reklama per televiziją, periodinius leidinius, informacija rasta interneto puslapiuose apie naujai 

išleistas knygas. Mėgstamos ir vertinamos knygos iš serijų  “Svajonių romanai”, “Savaitgalio detektyvas”, 

“Jausmų klasika”, „Kriminalinis romanas“, „Metodika“. Vis dar labai paklausios leidyklos „Obuolys“ 

išleistos knygos: „Karo liūdesys ir grožis“, Max Brooks „Pasaulinis Z karas“, Tierman Cate „Amžinai 

tavo“, Robert Ludlum „Prometėjo apgaulė“. 

     Einamaisiais metais labai skaitomos buvo lietuvių autorių Rūtos Vanagaitės, Nijolės Narmontaitės, 

Ginos Viliūnės, Kristinos Sabaliauskaitės, Irenos Buivydaitės, Dalios Jazukevičiūtės,  Elenos de Strozzi, 

Vytauto Ažušilio, Daivos Vaitkevičiūtės, Raimondo Kašausko, Grigorijaus Kanovičiaus, Apolinaro 

Čepulio, Gražinos Karaliūnės, Doloresos Kazragytės, Gražinos Dauguvietytės  knygos.  

     Populiarios buvo ir šios knygos: Gera mergaitė/Mary Kubica; (Marcipano valandos); Basas ir 

laimingas/ Saulius Šaltenis; Švyturys tarp dviejų vandenynų/M. L. Stedman; Dramos. Sonetai/Viljamas 

Šekspyras; Provincijos detektyvas/Danas Sėlis; Paryžiaus katedra/Viktoras Hugo; Kalnas tarp 

mūsų/Charles Martin; Milijonas nuodėmingų malonumų/C. L. Parker; Mūsų melas/Diane Chamberlain; 

Dabarties akimirka/ Guillaume Musso; Riba/Sandra Brown; Tarp pilkų debesų/Ruta Sepetys; 

Aklumas/Karin Slaughter.  

     Skaitomiausių knygų skaičius bibliotekose nėra didelis, todėl džiugu, kad buvo išleisti pakartotini 

knygų leidimai. Be to, vyresnioji karta išlaiko išugdytą poreikį skaitymui, atiduodami pirmenybę knygai, 

poilsiui su ja. Tokio stipraus ryšio jaunoji karta jau neturi, priešingai, nei pastarieji, atiduoda pirmenybę  

informacinėms technologijoms, kurių pagalba, galima viską  rasti ir per labai trumpą  laiką.  
     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos vartotojai skaitė ir periodinius leidinius, kurių buvo išduota 

16% nuo visos dokumentų išduoties. Populiarūs buvo šie žurnalai: „Būrėjos magija“,  „Žolynų žurnalas“, 

„Beatos virtuvė“, „Močiūtės žolelės“, „Verdu ir kepu“, „Natūralioji medicina“, „Psichologija tau“, „VMG. 

Ikona“, „Užkalnio“, „Iliustruotoji istorija“, „Laima vevlvet“, „Moters savaitgalis“, „Ji“, „Edita“, „Būrėja“, 

„Moteris“, „Laima“, „Mano sodyba“, „Raktas“, “Žmonės“, „Žmonės. Legendos“, „Planetos paslapys“, 

“Mįslės ir faktai“, „Gyvenimiškos istorijos“, „Ko gydytojai tau nepasako“, „Namie ir sode“, „Sodo 

spalvos“, “Stilius“, „Savaitė su TV“, „Rasos“. Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, labiausiai skaitė: 

„Šiaulių kraštą“ (paimta 527 kartus), „Auksinę varpą“ (paimta 508 kartus), „Lietuvos rytą“ (paimta 456 

kartus), „Vakaro žinias“ (paimta 390 kartų), „Lietuvos žinias“ (paimta 336 kartus), „Akistatą“ (paimta 165 

kartus), „Pakruojo kraštą“ (paimta 159 kartus), „Express kontaktą“ (paimta 148 kartus), „Valstiečių 

laikraštį“ (paimta 128 kartus), „Laisvą laikraštį“ (paimta 127 kartus). 

     Aptariant kaimo padalinių skaitytojų poreikius, galima teigti, kad dauguma jų, skaito savo malonumui, 

laisvalaikio pramogai, todėl dažniausiai renkasi romantinę literatūrą, detektyvus. Analizuojant vartotojų 

skaitomas knygas ir knygų paklausą, pastebima, kad jau kelinti metai vis dar populiarios išliko 

Aleksandros Marininos, Harlano Cobeno, Darjos Doncovos, Irenos Buivydaitės, Noros Roberts, Vytauto 

Ažušilio, Sandros Brown, Tess Gerritsen, Simono Becketo, Jude Deveraux, Betty Mahmoody, Doris 

Glück, Indrės Vakarės, Santa Montefiore, L. Riley ir kitų autorių knygos. 

     Iš naujų autorių paklausios buvo D. Jefferie, E. Amber, J. Herlyn, S. J. Naughton, L. Spell ir kt. autorių 

knygos. Mėgstamos yra knygos iš serijų “Svajonių romanai”, ,,Jausmų klasika”. Lankytojai taip pat prašo 

F. Taunytės, V. Petkevičiaus, Zitos Vėžienės knygų, Broniaus Nainio knygos ,,Lietuva – mano širdis ir 

siela”, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pašvitinys“. Skaitytojai vyrai renkasi A. Ramanausko-

Vanago ,,Daugel krito sūnų”, J. Lelešiaus-Grafo ,,Partizanų kapeliono dienoraštis” ir kitas panašaus turinio 

knygas. Yra skaitytojų moterų, kurioms patinka S. Nėries, P. Širvio, Maironio, Vytauto Mačernio poezija, 

Nijolės Laukavičienės ,,Širdies daina mamai”. Vyresnieji bibliotekų lankytojai mėgsta skaityti kaimo 

tematika, tad rašytojų R. Granausko, A. Čepulio, V. Ažušilio knygos visada populiarios.   
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     Vyresniųjų klasių mokiniai skaitymui renkasi programinę literatūrą – V. Juknaitės, R. Granausko, B. 

Radzeviciaus, Džordžo Orvelo, V. Šekspyro, B. Sruogos, I. Šeiniaus, K. Donelaičio, K. Borutos, A. 

Vaičiulaičio ir kt. autorių kūrinius. Laisvalaikiu vyresniųjų klasių mokiniai domisi nuotykių, fantastine, 

siaubo literatūra. Todėl skaitomos buvo R. Hagardo, M. Shelley, S. Kingo, I. Asimovo, Skomanto ir kt. 

knygos. Mažieji skaitytojai vis dar ištikimi Knister knygoms apie Raganą Lilę, jų širdeles pavergia H. 

Webb knygos, pilnos nuostabių istorijų ,,Zombio dienoraštis”, ,,Nuotykiai Minecraft pasaulyje”. 

Paklausios jaunųjų skaitytojų tarpe ir lietuvių autorių knygelės, kurias dovanoja bibliotekoms labdaros ir 

paramos fondas „Švieskime vaikus". Ataskaitiniais metais vaikai skaitė V. Šidlausko, L. Žutautės, A. 

Jurašiaus, I. Zarambaitės, N. Dangvydės ir kitų jaunųjų rašytojų knygas. 

     Periodinių leidinių pasirinkimą pirmiausia lemia informacijos apie savo kraštą aktualumas, (pirmenybė 

yra teikiama apskrities laikraščiui ,,Šiaulių kraštas” ir rajoniniams laikraščiams: ,,Auksinė varpa”, 

,,Pakruojo kraštas”), informacijos naudingumas ir pritaikomumas gyvenime (skaitomas ,,Ūkininko 

patarėjo” leidinys „Kaimo laikraštis“, žurnalai: ,,Namie ir sode”, ,,Moters savaitė”), domėjimasis Lietuvos 

ir užsienio pramogų pasaulio aktualijomis (žurnalas ,,Žmonės”). Žurnalas „Justė” aktualus paauglėms, nes 

čia kalbama apie madą, brendimą, meilę, mokyklą, santykius su tėvais ir draugais, pasaulio įdomybes bei 

įžymybes. Populiarumu nepasižymėjo ,,Kultūros barai“, ,,Gyvieji šaltiniai“ bei ,,Žiemgala“, skaitytojai 

pasigedo leidinių apie pomėgius, mokslo ir technikos leidinių. 

     Kasmet vis mažiau skaitytojus domina mokslo šakų literatūra. Ataskaitiniais metais  skaitomiausios 

knygos buvo „Konservavimas“, R. Rudaitienės „Iš kelionių užrašų“, A. Gilytės „Spintologija“, L. 

Šurnaitės „Maži įpročiai - dideli pokyčiai“. 

     Paklausos neturėjo visuomenės mokslų ir ,,Horizontų“, ,,Zenito“, ,,Tėvų bibliotekos; TB“ serijų 

literatūra. Nepaklausi buvo ir senų leidimų grožinė literatūra. 

     Tenkinant skaitytojų poreikius, kaimo padalinių bibliotekininkės vis dažniau knygas skolinasi iš 

viešosios bibliotekos ir aplinkinių padalinių. 

     Dėl nuolat kylančių knygų kainų, kiekvienais metais vis mažiau yra papildomi dokumentų fondai. Ypač 

nuskriausti lieka kaimo padaliniai. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir vartotojų poreikius, ataskaitinių 

metų paskutiniame ketvirtyje iš naujai gautų knygų buvo sukomplektuoti 4 lagaminai, kurie keliauja 

po kaimo padalinius. Trijuose lagaminuose yra grožinė literatūra ir po keletą knygų vaikams, o 

ketvirtame – tik vaikams skirtos knygos. Viename padalinyje atkeliavusio lagamino knygomis vartotojai 

gali naudotis 2 mėnesius. Tokie lagaminai ataskaitiniais metais pasiekė Balsių, Guostagalio, Stačiūnų 

padalinius ir labai pradžiugino jų lankytojus. Skaitomiausios knygos buvo: T. Stone „Mano graikiška 

vasara“, C. Mccullough „Saldžiai kartu“, K. Millay „Ramybės jūra“, N. Roberts „Apsėdimas“. 

Nepopuliarios – D. Kazragytės „Ramybės nerimas“, L. Tolstojaus „Išminties kalendorius“. 
            

     Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui –  5280 fiz.vnt. (2016 m. – 5581 

fiz.vnt.).  
 

3.6.  Skaitomumas 
 

 Skaitomumo rodiklis Skirtumas 

+/- 2017 m. 2016 m. 

SVB 31,6 28,1 +3,5 

VB 22,1 21,9 +0,2 

Linkuvos MP 29,4 27,9 +1,5 

KP 38,0 31,7 +6,3 

              

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (38,0) ir Linkuvoje (29,4). Mažiausiai 

dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (22,1), kur išdavimas 9,5 karto mažesnis ir už 

bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

     Palyginus su 2016 metais, bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 3,5 karto. 

Skaitomumas net 6,3 karto padidėjo kaimo padaliniuose, 1,5 karto - Linkuvos miesto padalinyje ir 0,2 

karto – viešojoje bibliotekoje.  
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3.7. Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 
 

 Darbo vietų skaičius vartotojams Kompiuteri-

zuotų darbo 

vietų 

skaičius 

darbuoto-

jams 

Iš viso Iš jų: kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius 

 

Iš viso Prijungtų 

prie 

tinklo 

Su 

interneto 

prieiga 

SVB 193 105 104 104 40 

VB 31 12 12 12 16 

Linkuvos MP 13 6 6 6 2 

KP 163 87 86 86 22 

  

     Rajono bibliotekose vartotojams yra skirtos 193 darbo vietos, iš kurių - 105 yra kompiuterizuotos. 

Darbuotojams yra skirta 40 kompiuterizuotų darbo vietų. 

           

3.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 
 

 Ekskursijos, apmokymai, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais, 

elektroninėmis paslaugomis, kompiuterinio raštingumo apmokymai ir konsultacijos 

Ekskursijos Apmokymai, kaip 

naudotis fondu, 

paslaugomis, 

informaciniais 

ištekliais (konsultacijos 

neįtraukiamos) 

Apmokymai, kaip 

naudotis 

elektroninėmis 

paslaugomis 

KOMPIUTERINIO 

RAŠTINGUMO 

APMOKYMAI, 

KONSULTACIJOS 

Trukmė/ 

val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

Mokymų 

trukmė/val. 

Dalyvių 

skaičius 

63 704 187 793 189 239 529 1750 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo organizuojamos ekskursijos, kurių pravedimui sugaišta 

63 val. ir jose dalyvavo 704 dalyviai. 

     Bibliotekų darbuotojų pravestų apmokymų, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais, 

bendra trukmė – 187 val. Dalyvių skaičius – 793.  

     Apmokymuose, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis, dalyvavo 239 dalyviai ir buvo sugaišta 189 

val. 

     Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, rajono bibliotekose nuo 2009 m. lapkričio mėn. vykdomi 

grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai. Kompiuterinio raštingumo 

kursus jau baigė 2,5% rajono gyventojų. Mokymo grupės sudarytos atsižvelgiant į pačių vartotojų 

poreikius, jiems patogų laiką. Mokymui skirta po 18 val. Temos parinktos pagal projekto „Bibliotekos 

pažangai“ išleistas knygas „Išmokime dirbti kompiuteriu“, „Mano interneto kelrodis“, „E paslaugos 

patogesniam gyvenimui“, „Saugus ir draugiškas internete“, „Kuriu elektroninį nuotraukų albumą“. Kursų 

dalyviai susipažino su kompiuteriu, rašymui skirta programa MS Office Word, MS Office Excel. Mokėsi 

rinkti ir redaguoti tekstą, įkelti paveikslėlius, braižyti lenteles, sukurti aplankus. Dalyviai  mokėsi ieškoti 

informacijos internete, susikurti pašto dėžutę, rašyti laiškus ir juos išsiųsti adresatui, naudotis Skype 

programa, sužinojo konkrečius interneto adresus  buičiai, laisvalaikiui, apie sveikatą. Buvo norinčių 

išmokti naudotis elektroninės bankininkystės, prekybos paslaugomis, užsiregistruoti pas gydytoją, saugiai 

naudotis internetu, mokėsi kurti elektroninį nuotraukų albumą naudojant programą PICASA. 

     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 1750 lankytojų, trukmė – 529 val.    
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 Gyventojų mokymo ir konsultavimo apskaita (duomenys iš erdve.sharepoint.com/mokymai) 

 
 

 

 

 

2017 metai 

 

 

 

 

Laikotarpis 

Gyventojų skaičius (dalyvavysių 

mokomuosiuose renginiuose) 

 

 

 

 

VISO 

Gyventojų 

skaičius 

(pateikusių 

skaitmenininio 

raštingumo 

užklausas) 

Gyventojų 

skaičius 

(dalyvavusių 

skaitmeninio 

raštingumo 

renginiuose) 

Gyventojų 

skaičius 

(dalyvavusių 

kituose 

mokomuosiuose 

renginiuose) 

 

 

 

 

 

 

 
Gyventojų 

skaičius 

Sausis 3 8 11 247 

Vasaris 3 9 12 213 

Kovas 2 15 17 241 

I ketvirtis 8 32 40 701 

Balandis 4 10 14 175 

Gegužė 5 40 45 212 

Birželis 0 59 59 177 

II ketvirtis 9 109 118 564 

Liepa 5 27 32 112 

Rugpjūtis 3 30 33 105 

Rugsėjis 7 0 7 185 

III ketvirtis 15 57 72 402 

Spalis 8 22 30 182 

Lapkritis 7 14 21 190 

Gruodis 10 5 15 180 

IV ketvirtis 25 41 66 552 

VISO (per metus) 57 239 296 2219 

VISO (per metus apmokyti ir 

konsultuoti gyventojai) 

 

2515 

      
     Viešojoje bibliotekoje skaitmeninėmis technologijomis laisvai naudotis galėjo įvairaus amžiaus ir 

išsilavinimo žmonės. Norintiems išmokti kompiuterinio raštingumo, buvo organizuoti skaitmeninio 

raštingumo pradmenų mokymai. Apie rengiamus nemokamus mokymus, gyventojai informuoti bibliotekos 

skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje. Gyventojų pageidavimu, mokymai vykdyti individualiai, 

atsižvelgiant į jiems patogų laiką, turimas žinias, aktualumą, įdomumą. Individualiai apmokyta 11 

lankytojų. Dalis lankytojų mokėsi naudotis nešiojamu kompiuteriu. Juos domino naršymas socialiniuose 

tinkluose, paieškos vykdymas Google, el. bankininkystė, elektros ir dujų savitarnos svetainė 

www.manogile.lt, SODROS teikiamos paslaugos, bendravimas Skype, elektroniniu paštu, Facebook. 

Mokėsi užsiregistruoti pas gydytoją, sumokėti mokesčius elektroniniu būdu, darbo paieškos klausimais, 

žiūrėti televizijos laidų kartojimus, tiesiogines transliacijas, naudotis Microsoft Office Word (teksto 

rinkimo) programa. Visiems suteikta žinių apie saugumą naršant internetinėje erdvėje.     

     Visus metus kompiuterio vartotojams teiktos skaitmeninio raštingumo konsultacijos. Užklausos 

lankytojų buvo pateiktos pačios įvairiausios. Stokojantiems įgūdžių, teiktos konsultacijos naršymo 

internete, bendravimo elektroniniu paštu, Skype, Facebook, naudojimosi socialiniais tinklapiais, vykdant 

paiešką Google, naudojimosi elektronine bankininkyste, elektros ir dujų savitarnos svetaine 

www.manogile.lt, SODROS teikiamomis paslaugomis, registruojantis pas gydytoją, mokant mokesčius 

elektroniniu būdu, darbo paieškos klausimais, peržiūrint televizijos laidų kartojimus, žiūrint tiesiogines 

transliacijas, naudojimosi Microsoft Office Word (teksto rinkimo) programa. Teikta informacija apie 

internete slypinčius pavojus. Skaitmeninio raštingumo mokymai, užklausos registruoti 

3erdve.sharepoint.com/mokymai. Duomenys pateikti kas mėnesį. 
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3.9.  Prieiga ir darbo sąlygos 
 

     Visi vartotojai, užsiregistravę bibliotekoje, turėjo laisvą prieigą prie informacinių technologijų. Visi 

vartotojai registruoti projekto „Bibliotekos pažangai“ svetainės vartotojų registracijos ir statistikos 

sistemoje – suteikiant individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Vėliau tuos pačius duomenis gali 

naudoti jungiantis prie kompiuterio, bet kurioje bibliotekoje, kur įdiegta vartotojų registracijos ir statistikos 

sistema. Vartotojai su bibliotekininko pagalba, gali ieškoti informacijos prenumeruojamose elektroninėse 

duomenų bazėse,  suvestiniame kataloge OPAC.  

     Vartotojai naudojosi kompiuteriuose įdiegtomis Microsoft Office programomis. Surinktą tekstą, rastą 

informaciją internete, vartotojai gali atsispausdinti juodai baltu lazeriniu spausdintuvu, įsirašyti į CD, USB 

atmintį.  Reikiamą dokumentą galima nuskenuoti.  

     Daugėja vyresnio amžiaus lankytojų, kurie vis daugiau domisi kompiuteriais. Nemažėja ir jaunimo. Jie 

domėjosi naujienų, bendravimui skirtais internetiniais puslapiais. Padaugėjo lankytojų, kurie interneto 

pagalba ieškojo darbo, užsisakinėjo lėktuvų bilietus.  

     Lankytojams sudarytos sąlygos ne tik mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų, bet ir praleisti laiką 

bendraujant virtualiai skirta programa Skype. Naudojant šia programą, vartotojai galėjo bendrauti garsiai 

kalbant, susirašinėti, siųsti failus. Naudojosi prie kompiuterių pajungtomis vaizdo kameromis. Norintys 

galėjo naudotis elektroninio parašo skaitytuvu, ieškoti informacijos elektroninėse duomenų bazėse, 

internete, elektroniniuose bibliotekų kataloguose, klausytis muzikos. Rastą informaciją įsirašyti į atsineštą 

laikmeną, atsikopijuoti. Informacijos skaitykloje yra galimybė lankytojams laisvai naudotis belaidžiu 

internetu (turintiems nešiojamą kompiuterį su belaidžio interneto įranga). Visi kompiuteriai turi garso 

ausines, vaizdo kameras.                

     Prie kiekvienos kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams pateikta: 

o interneto skaitykla naudojimosi taisyklės (taisyklės patvirtintos 2014 m.); 

o informacija apie teikiamas mokamas paslaugas;  

o informacijos paieškos galimybės prenumeruojamose elektroninėse duomenų bazėse, bibliotekos 

elektroniniame kataloge, LIBIS suvestiniame kataloge;  

o bibliotekoje kaupiamų informacinių CD sąrašai.                                                                       

Vartotojams nebuvo leidžiama skaityti erotinio, pornografinio, smurtinio pobūdžio informacijos. 

 

DUOMENŲ BAZĖS: 

     Vartotojams buvo siūloma naudotis:  

     - lietuviškomis duomenų bazėmis:   CD-ROM  - Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės 

straipsnių bazės 1994–2002 m. archyvu (CD-ROM), LIBIS suvestiniu katalogu  (knygų paieška),  

NBDB (Nacionalinės Bibliografijos Duomenų Bankas) - einamoji valstybinė bibliografija (garso ir vaizdo 

įrašų, kartografinių dokumentų, serialinių leidinių, knygų, grafikos dokumentų, elektroninių dokumentų 

bibliografiniai įrašai (nuo 1998 m.).  

     - prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis:  

     EBSCO Publishing DB paketu (8 atskiros DB). Tai visateksčių serijinių ir kitų leidinių straipsnių 

duomenų bazių paketas, kuriame yra šios atskiros duomenų bazės: Academic Search Complete,  Business 

Source, ERIC, GreenFILE, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition,  

Library, Information Science & Technology Abstracts Library. Šia DB buvo galima naudotis visuose 

bibliotekos padaliniuose. Visiems bibliotekos lankytojams, norintiems naudotis DB, suteikti individualūs 

slaptažodžiai naudotis ne bibliotekoje.   

     NAXOS Music Library - tai klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, 

roko muzikos įrašai, kompozitorių ir atlikėjų biografijos, muzikos terminų žodynas, daugiau nei 700 operų 

apžvalgos ir libretai bei kita informacija (1 DB). 

- prenumeruojama lietuviška duomenų baze Infolex Praktika  (1 DB). Prieigą prie teisinės duomenų 

bazės turėjo Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos lankytojai. Atlikta 4318 paieškų. 

     Iš užsienio prenumeruojamų duomenų bazių populiariausia buvo EBSCO Publishing. Atlikta 480 

paieškų. Licencijuotomis duomenų bazėmis naudojosi 52 nutolę bibliotekos lankytojai.  

     Mažiau paklausi duomenų bazė Naxos Music Library. Šia duomenų baze bibliotekos lankytojai turėjo 

galimybę naudotis nuo 2014 m.  

     Apie prenumeruojamas duomenų bazes lankytojai informuoti bibliotekos skelbimų lentoje, bibliotekos 

internetiniame puslapyje bei pateikta informacija prie kiekvieno kompiuterio. Ieškantys informacijos  

duomenų bazėse konsultuoti individualiai, pateiktas duomenų bazės paieškos vadovas.  

http://www.libis.lt:8082/
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     Visus 2017 metus, tiek bibliotekos lankytojai, tiek darbuotojai, turėjo galimybę nuotoliniu būdu 

svetainėje www.pluralsight.com. anglų kalba nemokamai mokytis ar pagilinti žinias darbo su IT 

technologijomis, programavimo srityse, užsiimantys 3D ar grafiniu dizainu. Licenciją šiai prieigai suteikė 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka iš BP2 projekto lėšų. Šia pasiūlyta galimybe 

pasinaudojo 2 bibliotekos lankytojai. 

     Nuo balandžio mėnesio Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka pasirašė 

sutartį su VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“. Gyventojai, bendraudami 

telefonu, Skype, turėjo galimybę gauti nemokamas teisines konsultacijas, 

konfidencialiai gauti jiems parengtus teisinius dokumentus. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje  bibliotekoje 2016 metais skaitytojams 

suteikta galimybė naudotis skaitmenine „Vyturio“  biblioteka, kurioje buvo galima 

pasirinkti elektronines knygas vaikams ir jaunimui iš daugiau nei 170 „Vyturio“ 

katalogo knygų. Skaitytojai, atėję į viešąją biblioteką ir prisijungę prie svetainės 

www.vyturys.lt  per bibliotekos bevielio ryšio tinklą,  galėjo nemokamai skaityti 

pateikiamus kūrinius per asmeninius mobiliuosius įrenginius bei kompiuterius (planšetinius, nešiojamus). 

 

Darbo valandos  
 

     Administracijos darbo laikas: 

     Pirmadieniais – ketvirtadieniais - 8.00 – 17.00 val.  

     Penktadieniais – 8.00 – 15.45 val. 

     Pietūs – 12.00 – 12.45 val.            

     Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.   

     Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbo laikas: 

     Pirmadieniais – penktadieniais - 8.00 – 17.00 val.  

     Pietūs – 12.00 – 13.00 val.            

     Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.      

     Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – 

penktadieniais 8.00 –18.00. Šeštadieniais 9.00 – 17.00. Poilsio diena – sekmadienis. Per savaitę vartotojai 

aptarnaujami 58 val. 

     Vaikų erdvėje vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – penktadieniais 9.00 –18.00. Šeštadieniais 9.00 – 

17.00. Poilsio diena – sekmadienis. Per savaitę vartotojai aptarnaujami 53 val. 

     Vaikų erdvėje – Sinagogoje lankytojai aptarnaujami: antradieniais – penktadieniais 9.00 – 18.00. 

Šeštadieniais 9.00 – 16.00. Sekmadieniais – 10.00 – 16.00. Poilsio diena – pirmadienis. Per savaitę 

lankytojai aptarnaujami 49 val. 

     Linkuvos miesto padalinyje vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 18.00. 

Šeštadieniais 9.00 – 15.00. Poilsio diena – sekmadienis. Per savaitę vartotojai aptarnaujami 51 val. 

     Kaimo padaliniuose, kuriuose darbuotojai dirba pilnu etatu (Balsiai, Bardiškiai, Grikpėdžiai, 

Guostagalis, Klovainiai, Lygumai, Medikoniai, Rozalimas, Ūdekai, Žeimelis), vartotojai aptarnaujami: 

pirmadieniais – penktadieniais 9.00 – 18.00. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00. Poilsio dienos – šeštadienis, 

sekmadienis. 

     Gačionių ir Pamūšio padaliniuose (0,75 etato) vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – penktadieniais 

12.00 –18.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 

     Kaimo padaliniuose, kuriuose darbuotojai dirba 0,5 etato (Degesiai, Mikoliškis, Plaučiškiai, Stačiūnai, 

Šukioniai, Titoniai, Triškoniai, Žvirbloniai), vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – penktadieniais 14.00 

–18.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.  

     Pašvitinio padalinyje (0,5 etato) vartotojai aptarnaujami: antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 

9.00 –18.00. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 

     Rimkūnų padalinyje (0,5 etato) vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9.00 –18.00. 

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 

     Visos bibliotekos nedirba valstybinių švenčių dienomis. Prieššventinę dieną dirba viena valanda 

trumpiau. 
               

Darbo dienos 
 

     Viešojoje bibliotekoje ataskaitiniais metais vartotojai aptarnauti 293 darbo dienas. Liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais vartotojai šeštadieniais neaptarnaujami. 

http://www.pluralsight.com/
https://www.vyturys.lt/user/dashboard
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     Linkuvos miesto padalinyje vartotojai buvo aptarnauti 293 darbo dienas. Du vasaros mėnesius, kai 

bibliotekininkės atostogauja, vartotojai neaptarnaujami šeštadieniais. 

     Kaimo padaliniuose, kuriuose darbuotojos dirba pilnu etatu (Balsiai, Bardiškiai, Grikpėdžiai, 

Guostagalis, Klovainiai, Lygumai, Medikoniai, Rozalimas, Ūdekai, Žeimelis), vartotojai vidutiniškai 

aptarnauti 232 darbo dienas. Gačionių padalinyje (0,75 etato) vartotojai aptarnauti 226 darbo dienas. 

Pamūšio padalinyje (0,75 etato) vartotojai aptarnauti 219 darbo dienų. Padaliniuose, kuriuose darbuotojos 

dirba 0,5 etato (Degesiai, Mikoliškis, Pašvitinys, Plaučiškiai, Rimkūnai, Stačiūnai, Šukioniai, Titoniai, 

Triškoniai, Žvirbloniai), vartotojai vidutiniškai buvo aptarnauti 240 darbo dienų. 

 

3.10. TBA 
                

 Vartotojų, 

pasinaudo-

jusių TBA 

paslauga, 

skaičius 

Išsiųsta 

užklausų 

kitoms 

bibliotekoms 

Gauta dokumentų Neigiami 

atsakymai  

Iš viso 

 

Originalų 

 

Kopijų 

SVB 2 112 125 108 17 0 

VB 1 110 121 106 15 0 

Linkuvos MP 0 0 0 0 0 0 

KP 1 2 4 2 2 0 

                     

     TBA paslauga kasmet praranda savo populiarumą ir ja pasinaudoja vis mažiau vartotojų: jei 2007 m. šia 

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2017 m. - tik 2. TBA populiarumo sumažėjimo priežastis - brangios 

pašto išlaidos. Vidutiniškai pašto išlaidos siekia apie 3,00 EUR.  

     2017 m. iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaityklos fondų buvo 

užsakyta kolekcija anglų kalba, kurią sudarė knygos bei DVD. Kolekcija buvo skirta Pakruojo rajono anglų 

kalbos mokytojams ir „Žemynos“ pagrindinės mokyklos vyresnių klasių moksleiviams. Amerikos 

skaityklos koordinatorė Roma Barisaitė pristatė šių leidinių kolekciją bei pažintiniais filmais anglų kalba, 

pateikė informaciją apie JAV. Viešosios bibliotekos skaitykloje šių leidinių paroda veikė nuo balandžio 26 

d. iki rugsėjo 5 d.   

           

3.11.  Renginiai 
 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 786 167 230 389 0 14879 

VB 115 41 25 49 0 3330 

Linkuvos MP 34 5 3 26 0 1043 

KP 637 121 202 314 0 10506 

 

     Renginiai – operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma. Ataskaitiniais metais rajono 

bibliotekose buvo surengti 786 renginiai (2016 m. – 872), kuriuose apsilankė 14879 lankytojai (2016 m. 

– 13553). Iš visų renginių, net 81,04% organizuoti kaimuose. 

 

                             
Renginių organizavimas rajono bibliotekose  2017 m. 

29,2%

0% 21,3%

49,5%

Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs
 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

33 

 

     Rajono bibliotekose net 49,5% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. Žodiniai 

renginiai sudaro 29,2%, kompleksiniai  – 21,3%. Ataskaitiniais metais virtualių renginių nebuvo 

organizuota. 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose organizuoti renginiai, skirti populiarinti knygą, skaitymą, 

paminėti iškilių žmonių, kraštiečių sukaktis, atmintinus įvykius ir datas. Ypatingas dėmesys skirtas 

šioms, LR Vyriausybės numatytoms datoms:  

     2017 – ieji LR Seimo buvo paskelbti Piliakalnių metais, kadangi piliakalniai yra baltų kultūros ir 

ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas 

ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, 

kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės. 

     Seimas, įvertindamas tai, kad Ieva Simonaitytė yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, 

unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi 

Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, nutarė 2017-uosius paskelbti Ievos Simonaitytės metais ir 

patvirtinti rašytojos 120-ųjų gimimo metinių minėjimo programą. 

     Viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir 

kultūrinio savitumo išsaugojimas, todėl buvo nutarta 2017-uosius paskelbti ir Tautinio kostiumo metais, 

pabrėžiant "tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės 

kultūros išraiškos formos svarbą". 

     Seimas, norėdamas pabrėžti moksleivių lietuvių kalbos žinių prastėjimą, parodyti lietuvių kalbos 

unikalumą ir originalumą, jos svarbą visuomenei, 2017 metus paskelbė ir Lietuvių kalbos kultūros 

metais. 
     Atsižvelgiant į tai, kad 2017 metais didelė dalis krikščioniškų šalių švęs 500-ąsias Reformacijos 

metines, kai 1517 m. Martynas Liuteris paskelbė savo tezes, buvo nutarta 2017 metus paskelbti 

Reformacijos metais, kadangi Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių asmenybių, kūrusių kalbą, 

veikusių raštijos ir kultūros srityje, formavusių švietimo sistemą (Martyno Mažvydo „Katekizmas“, 

Kristijono Donelaičio „Metai“, Jono Bretkūno pirmą kartą išversta „Biblija“, Abraomo Kulviečio veikla), 

paskatino naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius didelį pėdsaką ir 

Lietuvoje. 

     Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. bus minimos pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų 

kalbininko, mitologo, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos 

įkūrėjo A. J. Greimo 100-osios gimimo metinės, metus paskelbė ir Algirdo Juliaus Greimo metais. 

     Taip pat buvo priimtas nutarimas metus paskelbti ir Sporto metais. Taip norėta pabrėžti sporto naudą 

žmogui ir visuomenei, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną. 

     Seimas jau prasidėjusius 2017-uosius paskelbė išeivijos poeto Kazio Bradūno metais, minint 100-

ąsias jo gimimo metines. 

     Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. Katalikų Bažnyčia garbingą lietuvių 

tautos sūnų, ganytoją, sovietinių represijų kankinį, arkivyskupą Teofilių Matulionį paskelbs palaimintuoju, 

vertindamas šio istorinio įvykio svarbą Lietuvos valstybei ir tai, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje 

iškilminga beatifikacija vyks būtent Lietuvoje, pabrėždamas, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 

asmenybė simboliškai atstovauja visiems nuo sovietų valdžios represijų nukentėjusiems lietuviams ir kitų 

tautybių Lietuvos piliečiams – tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams, nutarė paskelbti 2017 metus 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai ataskaitiniai metai buvo jubiliejiniai, biblioteka 

minėjo įkūrimo 80-metį. Ta proga, lapkričio 24-ąją Pakruojo sinagogoje surengtas viešosios bibliotekos 

80-ojo gimtadienio renginys, kuris į vieną didelį būrį sukvietė buvusius ir esamus darbuotojus, knygos 

mylėtojus.      

     Ataskaitiniai metai buvo turtingi iškilių Pakruojo krašto žmonių jubiliejais. Paminėtos iškilaus 

kraštiečio, kompozitoriaus, fleitininko, dirigento, pedagogo Juozo Pakalnio 105-osios gimimo metinės, 

paminklosaugininko, kraštotyrininko, visuomenės veikėjo, „Žiemgalos“ leidyklos ats. redaktoriaus 

Vytauto Didžpetrio 75-metis, knygnešio, daraktoriaus, visuomenės veikėjo Leonardo Daukšos 135-osios 

gimimo metinės, Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio, dramaturgo ir publicisto 165-osios gimimo metinės, 

kraštotyrininko Gintauto Janušonio 85-metis, pedagogo, rašytojo Leono Balčiūno 85-metis, aktorės, lėlių 

muziejaus vedėjos Elenos Židonytės Žėkienės  80-metis, choreografės, pedagogės, profesorės Jūratės 

Agotos Čepaitės 75-metis, agronomo, žurnalisto Jono Švobos 75-metis, istoriko, humanitarinių mokslų 

daktaro Roberto Jurgaičio 45-metis, kunigo, knygelės „Lygumai“ (1937 m.) autoriaus, Lietuvybės 

skleidėjo Povilo Svilo 150-metis, gydytojo, neurologo, medicinos mokslų daktaro Aloyzo Algimanto 
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Skaringos 75-metis, marketingo ir tarptautinio verslo specialisto, pedagogo, socialinių mokslų daktaro 

Sigito Urbonavičiaus 55-metis, advokato, visuomenės veikėjo Jono Bagdžiūno – Borden 135-metis, 

pedagogo, visuomenės veikėjo Antano Klupšo 135-metis, rašytojo, poeto, kunigo Juozo Šnapščio – 

Margalio 140-osios gimimo metinės, prozininko Kazio Valiulio 85-osioms gimimo metinės, karininko, 

brigados generolo Klemenso Popeliučkos 125-osios gimimo metinės, mokslininko, inžinieriaus 

statybininko, pedagogo, technikos mokslų daktaro Vytauto Venckevičiaus 80-metis, visuomenės veikėjos 

Jadvygos Chodakauskaitės-Tūbelienės 125-metis, istorikės, pedagogės, vadovėlių autorės Aldonos 

Gaigalaitės 90-metis,       agronomo, Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo Akto signataro Algirdo 

Ražausko 65-osios gimimo metinės.  

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje buvo surengta 115 renginių, kuriuose apsilankė 3330 

lankytojų. 

     Kiekviename padalinyje 2017 m. vidutiniškai buvo surengta 15 žodinių renginių ir 16 literatūros  

parodų.  
     Rajono kaimai yra saviti su savo tradicijomis, papročiais, jame gyvenančiais žmonėmis, todėl ir  

juose esančioms bibliotekoms tenka organizuoti ir knygos populiarinimo renginius, ir renginius,  

atitinkančius bendruomenės poreikius. Kaimo žmonėms populiariausi tokie renginiai, kaip Joninės, 

Užgavėnės,Velykos, Kalėdos, įvairios vakaronės, bendros šventės, sueigos, pokalbiai, diskusijos,  

viktorinos ir konkursai įvairiomis temomis, susitikimai su vietos bendruomenėje gyvenančiais ir  

kuriančiais žmonėmis, valstybinėms šventėms skirtos literatūrinės – muzikinės kompozicijos, naujų  

knygų pristatymas. Žodiniai renginiai kaimo padaliniuose dažniausiai rengiami kartu su mokyklomis,  

kaimų bendruomenėmis ir Kultūros centrais. Džiugu, kad kai kurios kaimų bibliotekininkės organizuoja  

tikrai įdomius ir gražius renginius. 

         

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai 

 
     Lietuvos bibliotekininkų draugija 2017 metų balandžio 24 – 30  

dienomis paskelbė 17-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę 

“#tuesibiblioteka”. Visi bibliotekininkai ir bibliotekų misiją 

įgyvendinti padedantys specialistai buvo kviečiami į šių metų temą 

pažvelgti skaitytojų, lankytojų, vartotojų akimis. Kokie žmonės 

ateina į bibliotekas? Ko jie tikisi? Kuo domisi? Visi jie skirtingi ir 

svarbūs: atviri, įdomūs, išmintingi, akiniuoti, žili, juokingi, draugiški, mokslininkai, mezgantys, 

pokštaujantys, keisti, greiti, kūrybingi, gražūs, nuoširdūs, linksmi, smalsūs, protingi, liūdni, žaismingi… 

Bibliotekos turi ir gali būti tokios, kokių reikia įvairiems į jas ateinantiems lankytojams.      

     Šios savaitės metu rajono bibliotekos kvietė savo skaitytojus, bendruomenės narius, partnerius ir 

rėmėjus dalintis nuomonėmis ir idėjomis, kokios bibliotekos šiandien jiems reikia, kokia ji galėtų būti ir 

kaip kiekvienas galėtų prisidėti ir kurti šiuolaikinę biblioteką kartu. Visose bibliotekose vyko įvairūs, 

bendruomenę sutelkiantys renginiai, susitikimai su rašytojais, leidėjais, politikais, žiniasklaidos atstovais. 

     Savaitės metu buvo skelbiamos akcijos:  „Padovanokite naują knygą bibliotekai“; „Savaitė be 

delspinigių“;  Jaunimo diena bibliotekoje: „Apsilankyk,  tau atviros durys“;  „Skirkite 2% pajamų 

mokesčio savo bibliotekai“. 

     17-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 

įvyko 70 renginių. 

      

     Tarsi įžanginis renginys buvo Pakruojyje įvykęs 

jaunųjų poetų festivalis „Literatūrinės slinktys“, 

kuriame poezijos mylėtojai turėjo progą susitikti su 

poetais Simonu Bernotu, Mariumi Povilu Eliju 

Martynenko, Monika Baltrušaityte, Ernestu Noreika, 

Mantu Balakausku, Juozu Žitkausku bei dainų 

autoriumi ir atlikėju Gyčiu Ambrazevičiumi.  

     Susitikimo metu poetai pristatė ką tik iš 

spaustuvės atkeliavusį festivalio rinkinį, sudarytą iš 

penkių jaunųjų autorių knygų. Savo eilėraščiais ir 

prozos tekstais dalinosi ir jaunieji Pakruojo krašto 

kūrėjai. Pirmą kartą poezijoje debiutuojanti Pakruojo 
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“Žemynos“ pagrindinės mokyklos septintokė Beata Vaitiekūnaitė ir Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistė 

Austėja Miknevičiūtė. Kūrybinio bendravimo jungtyje prie moksleivių vienijosi ir Pakruojo literatų klubo 

“Židinys“ narė Žydrūnė Gasaitienė. 

     Renginio metu Gytis Ambrazevičius atliko dainas iš debiutinio savo albumo „Mano miestas“. 
     Balandžio 24 d. viešojoje bibliotekoje kelmiškis rašytojas Vladas Kalvaitis pakruojiečiams pristatė 

savo naujausią knygą – eiliuotą rinktinę „Striukos pasakėčios bet kam“. Popietėje dalyvavo ir Kelmės 

literatų klubo „Vieversys“ pirmininkas Viktoras Gulbinas. Praėjusiais metais išleista V. Kalvaičio knyga 

gausiai iliustruota, skirta įvairaus amžiaus skaitytojams. Ir ją, ir visą rašytojo kūrybą apžvelgė „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Regina Gasparavičienė. Susitikimo metu autorius 

pasakojo, kaip atsiranda kūrinių idėjos – tai, kas sugula į popieriaus lapą, jis dažniausiai būna patyręs pats. 

Abu kelmiškiai literatai Pakruojyje lankėsi nebe pirmą kartą. Dešimties įvairių literatūrinių premijų 

laureatas V. Kalvaitis jau ir anksčiau rajono skaitytojams yra pristatęs išgarsėjųsį novelių romaną 

„Sustiprinto režimo barakas“.  

     Balandžio pabaigoje  šiaulietė tapytoja Birutė 

Kuicienė (kūrybinis slapyvardis Bitė Kuic) 

bibliotekos lankytojams atvežė paveikslų parodą 

„Rojus“. Autorė, ne tik tapanti, dėstanti dailę, bet ir 

rašanti, atskleidė savąją rojaus sampratą: tai – vieta čia ir 

dabar, kurioje rojų sukuria žmonės. Taip pat, tai – kelias,  

įveikiamas, ieškant atsakymų į gyvenime iškylančius 

klausimus.  

     Atėjusius į parodos atidarymą, dailininkė suintrigavo, 

siūlydama dalyvauti loterijoje. Joje buvo lošiamas vienas 

naujausių B. Kuicienės paveikslų, nepakliuvusių į 

ekspoziciją bibliotekoje. Laimingiausias loterijos bilietas 

teko pakruojietei Nidai Zederštremienei.  

     Antras, tarsi dailininkės  pratęstas parodos ciklas,  įvyko gegužės pabaigoje „Žmogaus kodas“, kaip 

meno terapijos valandėlė. Dailininkė supažindino su piešinio reikšmės šifravimu ir  nusakė kiekvieno 

žmogaus individualybės braižą, bei charakterį. 

     Balandžio 26 d. Šiaulių Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos Amerikos skaityklos koordinatorė Roma 

Barisaitė surengė pedagogams ir moksleiviams 

integruotą anglų kalbos pamoką. Joje pristatyta 

keliaujanti Amerikos leidyklų knygų paroda, pažintiniai 

filmai apie šitą šalį įvairaus amžiaus vaikams. Žinias 

apie JAV viešnia siūlė pasitikrinti, žaidžiant įvairioms 

žmonių grupėms skirtus intelektualius stalo žaidimus: 

„Word on the Street“, „Smart Mouth“, „All Around the 

USA“, „U.S. Presidents“, „Great States“. Renginio metu 

dalyviai ne tik išbandė žaidimus, bet sudalyvavo ir 

konkurse – viktorinoje „The Great American State quiz“. 

Teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus mokiniams 

buvo įteiktos JAV ambasados Lietuvoje Amerikos centro 

paruoštos atminimo dovanėlės apie JAV. 

     Organizuotas tarpžinybinis susitikimas-diskusija „Biblioteka jaunimui“. Susitikimo-diskusijos 

tikslas – didinti jaunų žmonių ir socialiai pažeidžiamų grupių vaikų užimtumą bibliotekose, skatinant atvirą 

darbą su jaunimu ir suteikiant naujas galimybes jaunimo laisvalaikiui. Susitikimą organizavo Pakruojo 

rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, bendradarbiaudama su Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, Jaunimo reikalų taryba ir Pakruojo rajono 

savivaldybės Juozo Paukštelio viešąja biblioteka. Dalyviai - bibliotekų, Jaunimo reikalų tarybos, jaunimo 

organizacijų, organizacijų, dirbančių su jaunimu, ir jaunimo atstovai. Susitikime dalyvavo Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus 

Kultūrinės veiklos vadybininkė ir atviros jaunimo erdvės vadovė Malvina Zimblienė. Vadovė pristatė 

jaunimo erdvės veiklą, jaunimo galimybes bei pasidalino darbo su jaunimu gerąja patirtimi. Diskusijoje 

aptartas jaunų žmonių užimtumas Pakruojo rajono bibliotekose, jaunimo poreikiai ir lūkesčiai, pristatyti 

apklausos dėl mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje poreikio ir galimybių rezultatai, aptartos 
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galimybės įkurti atviras jaunimo erdves bibliotekose, ieškota efektyvesnių jaunimo užimtumo bibliotekose 

būdų. Nustatytos rekomendacijos dėl efektyvesnio bibliotekų darbo ir jaunų žmonių užimtumo: ryšio su 

jaunimu stiprinimas; naujausių technologijų naudojimas; bibliotekų dalyvavimas konkursuose 

papildomoms lėšoms pritraukti; bendradarbiavimas su rajono ugdymo įstaigomis, jaunimo 

organizacijomis, kaimo bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėms organizacijomis; atvirų jaunimo 

erdvių kūrimas bibliotekose; efektyvesnis jaunų žmonių informavimas ir bibliotekose organizuojamų 

veiklų viešinimas. 

     Balandžio pabaigoje  pristatyta knyga 

„Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. Praeitis ir 

dabartis“. Susitikimą su knygos mylėtojais 

pradėjusi bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė 

pasidžiaugė, kad knygos pristatymas – tai vienas iš 

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtų 

renginių, kurių, kaip ir kiekvienais metais, būna 

didelė įvairovė. Inga Ušinskaitė, viena iš knygos 

rengėjų, dalijosi knygos rašymo patirtimi. Knygos 

bendraautorė mokytoja Joana Skirmantienė dalijosi, 

kaip sekėsi rašyti didelės apimties skyrių apie 

mokyklos užklasinės veiklos momentus, rengiant ir 

redaguojant buvusių mokinių ir mokytojų 

prisiminimus.  

     Popietėje su skaitytojais dalyvavo ir atsiminimais apie mokyklą dalijosi buvusi mokyklos auklėtinė, 

ilgametė Rozalimo vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Janina Slanksnytė – 

Mykolaitienė. Pakruojietė VIII laidos Pakruojo  mokyklos abiturientė Genovaitė Damalakaitė – 

Stankevičienė kuklinosi pasakodama, kaip gimė jos atsiminimų pluoštelis knygai. Ponia Genovaitė 

paskaitė savo atsiminimų ištraukas, pasidžiaugė, kad, praėjus šešiasdešimt metų po mokyklos baigimo, 

klasės draugai renkasi į susitikimus. Gimnazijos direktorius Kęstutis Razumas kalbėjo apie metų tėkmę ir 

pokyčius mokykloje, mokinių ir mokytojų pasiekimus, kuriais didžiuojasi „Atžalyno“ gimnazija.  

     Istorijos mokytojas, “Atžalyno“ gimnazijos muziejaus įsteigėjas ir vadovas, knygos sudarytojas Vidutis 

Skirmantas trumpai apžvelgė mokyklos istoriją. Knyga dienos šviesą išvydo 2016 metų lapkričio 10 dieną, 

likus vos parai iki gražaus Pakruojo gimnazijos jubiliejaus. Knygos pristatymo popietėje dalyvavusieji 

turėjo galimybę įsigyti šią knygą ir gauti jos sudarytojų autografus. 

 

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bibliotekininkės organizavo skaitytojų poreikių tyrimą „Apie 

knygas ir biblioteką“.  

     Balandžio 26 dieną vyko popietė „Pakruojo piliakalniai“, 

kurioje dalyvavo buvusi rajono kultūros paveldo vyr. specialistė 

Valentina Alekseriūnaitė. Ji papasakojo apie mūsų rajono 

piliakalnius, kitus svarbius gamtos ir žmogaus sukurtus 

paminklus. 

     Balandžio 27 dieną vyko rajoninis moksleivių piešinių 

parodos pristatymas „Vanduo – gyvybės šaltinis, vartok ir 

saugok“. 
     Balandžio 28 dieną vyko renginys „Kaip padėti pamėgti 

knygutes?“. Lankėsi Linkuvos vaikų l/d „Šaltinėlis“ pedagogų 

metodinė taryba. Pasidalinta gerąja darbo su  darželinukais 

patirtimi. Aktyviausių skaitytojų galerija, patogūs baldai knygoms ir žaislams,– viskas domino darželio 

darbuotojas. O atskubėjusi Lapė, susipažino su viešniomis ir pakvietė į pamoką, kur mokinosi rašyti žąsies 

plunksna ant beržo tošies ir išbandė klūpėjimą ant žirnių. Po pamokos, pedagogės dalyvavo pasakos 

„Meškos trobelė“ vaidinime. Parodyti, skaidrėse įamžinti, paskutiniųjų kelerių metų renginiai su 

darželinukais, papasakota, kaip vaikus stengiamasi sudominti knyga. Taip pat buvo pristatytos grojančios, 

šviečiančios, vandens nebijančios, turinčios stebuklingas lazdeles ir kitos knygos. Domėtasi projektine 

veikla. Pristatytas naujas stendas „Žąsies plunksna ant beržo tošies“. 

 

     Paminėtini ir Nacionalinės bibliotekų savaitės metu padaliniuose organizuoti renginiai:  Bardiškių 

padalinys į renginį pakvietė aktyviausius bibliotekos lankytojus. Bibliotekininkė Gitana Norgailienė 
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pateikė 2016 m. ataskaitą. Pristatytos Daivos Katlauskienės paveikslų iš karoliukų paroda ir Regimanto 

Petraičio kaklaraiščių parodos. Prie kavos ir arbatos diskutuota apie biblioteką. Aptartos perskaitytos 

knygos. Padėkota rėmėjams UAB „Žiemagra“. Mažiesiems bibliotekos lankytojams parodytas vaidinimas 

„Trys mažytės voverytės“, apdovanoti aktyviausi knygučių skaitytojai ir bibliotekos lankytojai.  

     Gačionių padalinyje vyko popietė „Laiškas bibliotekai“, kur lankytojai buvo pakviesti parašyti laiškus, 

kaip jie mato bibliotekos darbą, ko tikisi atėję į biblioteką. Akcija ,,Bibliotekininkė valandai“, suteikė 

galimybę susipažinti su bibliotekininko darbu, aptarnauti vartotojus. Vyko literatūriniai skaitymai 

,,Atverskime knygą, skriskim saulėtais takais“. Lankytojai klausėsi Vandos Jakavickienės skaitomų Justino 

Marcinkevičiaus eilėraščių, kurie visada verčia pagalvoti apie gyvenimo prasmę.  

     Guostagalio padalinyje parengta kraštotyros leidinių ir darbų paroda „Žvilgsnis į praeitį“. Surengta 

popietė-diskusija „Biblioteka visiems ir kiekvienam“. Popietės dalyviai dalinosi nuomonėmis, kokios 

bibliotekos šiandien jiems reikia, kokia ji galėtų būti bei, kaip kiekvienas galėtų prisidėti ir kurti 

šiuolaikinę biblioteką kartu, nes bibliotekos turi būti tokios, kokių reikia skirtingiems į jas ateinantiems 

žmonėms. Vaikai išsakė nuomonę, kad bibliotekoje turi būti daugiau įvairių pramogų: žaidimų konsolės, 

interaktyvūs stalai, nauji stalo žaidimai, tik labai gaila, kad nei vienas nepaminėjo naujų knygų stygiaus, 

nes vaikai kiekvienais metais skaito vis mažiau. Jų nuomone, į biblioteką jie dažniau užsuktų, jei 

mokykloje būtų mažiau pamokų.  

     Klovainių padalinyje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu sukurtas ir 

pristatytas video filmukas „Biblioteka – būdas pažinti“. Filmuke – įvairių 

metų bibliotekos veikla, siūlomos naujos paslaugos ir t.t. Mažiausi 

klovainiečiai buvo pakviesti į popietę „Bibliotekoje linksma“, kurios metu 

susipažino su bibliotekos funkcijomis, klausėsi pasakos ir žaidė 

žaislotekoje esančiais žaisliukais, stalo žaidimais. 

     Lygumų padalinyje popietė „Padėka geriausiems 2016–ųjų metų 

skaitytojams“, sukvietė geriausius skaitytojus, jų buvo 9. Padėkos įteiktos patiems geriausiems – Angelei  

Vidginienei, Janinai Vaitiekūnienei, Vladislavui Vaitiekūnui, Silvai Gulbinaitei, Elenai Kaminskienei, 

Linui- Antanui Dauniui, Vilchelmui Elskiui, Pranui Mikšiui, Joanai Radauskienei. Popietės metu diskusija 

vyko apie knygas, kurių šiems skaitytojams Lygumų bibliotekoje labai trūksta. Skaitytoja Angelė 

papasakojo turinti sukaupusi namuose savo naujų knygų biblioteką, pas kurią užsuka jų pasiimti ne tik 

draugai... Šių skaitytojų poreikis - užsienio autorių detektyvai.  

     Medikonių padalinys LNB savaitę minėjo kartu su skaitytoju klubu „Baltasis Topolis“. Susitikimo metu 

viktorina, žaidimu, literatūros skaitymais buvo paminėtas viešosios bibliotekos 80-metis, Kalbos kultūros 

metai, K. Bradūno gimimo 100-metis. 

     Mikoliškio padalinyje Nacionalinei bibliotekų savaitei paruoštas renginys ,,Knyga širdžiai -kompiuteris 

darbui”. Skaitytojai supažindinti su naujomis išleistomis knygomis. Aptarta, kokių autorių knygas norėtų 

skaityti. Skaitytojai dalinosi prisiminimais iš perskaitytų knygų. 

     Šukioniuose suorganizuotas skaitinių vakaras „Reveransas Birutės Lengvenienės, Marijos 

Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos, Vlado Dautarto, Antano Gustaičio, Edvardo Uldukio, Juozo Jaro, 

Gintaro Margelio, Juozo Požėros, Romualdo Lankausko, Antano Giedriaus- Giedraičio, Antano Žukausko-

Vienuolio poetiniam ir proziniam žodžiui“ (su trumpais kūrybos pristatymais, užduotimis apžvalgai, 

minėtų poetų ir rašytojų jubiliejinėms sukaktims paminėti).  

     Žeimelio padalinyje šiai savaitei skirti renginiai: 

Diskusija prie arbatos „Ką man duoda naujausios 

technologijos?“. Diskutuota apie naujas technologijas, kaip 

jomis naudotis, apie planšetinius kompiuterius, jų galimybes. 

Kaip vyresnio amžiaus lankytojams priprasti prie šių 

technologijų. Žeimelio mažieji skaitytojai į biblioteką kviesti  

klausytis pasakos. Bibliotekoje vaikai taip pat piešė, žaidė 

žaidimus, susipažino su pasakos herojumi. Bibliotekoje vyko  

popietė „Aš  esu  biblioteka“. Jos metu buvo sukurtas 

plakatas, kuriame vaikai rašė savo mintis apie tai, kokią 

biblioteką jie norėtų matyti ateityje.  
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Projektas „Mes drauge su Europa“ 
 

     Įgyvendintas projektas „Mes drauge su Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Projektą parengė 

viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. Projektas 

paremtas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje (1000,00 EUR).  

             
     Gegužės 5 d. Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

vyko susitikimas su eurokomisaru Vyteniu Povilu 

Andriukaičiu ir jo eseistikos knygos  „Justino 

Marcinkevičiaus laikas" pristatymas. Susitikimo 

metu svečias kalbėjo apie Europos dienos prasmę ir 

kvietė žmones šią dieną švęsti džiugiai. Eurokomisaras 

akcentavo tai, kad Europos Sąjunga yra stipri, vieninga 

ir solidari tiek, kiek mes esame stiprūs, vieningi ir kiek 

pagarbos turime vienas kitam.   

     Kartu su eurokomisaru Vyteniu Povilu Andriukaičiu 

lankėsi ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 

Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė Laimutė 

Pilukaitė bei leidyklos „Santara“ vadovas Romualdas 

Norkus. R. Norkus pakruojiečiams pristatė eurokomisaro knygą „Justino Marcinkevičiaus laikas“. 

     Susitikime dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės, Pakruojo seniūnijos atstovai, mokytojai, 

moksleiviai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai, rajono žmonės, žiniasklaidos atstovai. Renginyje 

dalyvavo 60 žmonių. 

      Gegužės 9 d. Pakruojo miesto Vienybės aikštėje 

vyko Europos dienos paminėjimo šventė. Ji 

prasidėjo  Europos Sąjungos himnu, kurį atliko 

profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras 

„Panevėžio garsas“ (vadovas Laimutis Raziūnas).  

     Su Europos diena pakruojiečius ir į šventę 

atvykusius svečius pasveikino Pakruojo rajono 

savivaldybės meras Saulius Gegieckas, Pakruojo 

savivaldybės administracijos direktorė Erika 

Kižienė, Pakruojo miesto seniūnas Saulius Margis, 

Seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėjėjas Gintaras 

Šurna. 

     Po sveikinimų, pakruojiečius džiugino 

jaunatviškumu bei spalvingumu žavinčios ir 

pučiamųjų orkestro pasirodymą papildančios orkestro šokėjos (šokių vadovė Diana Ciobanu). Nuotaikingų 

melodijų skambesiui pritarė ir maži, ir suaugę šventės dalyviai. Vaikai, atkartodami šokėjų atliekamų 

kompozicijų judesius, šoko ratelius. 

     Viešosios bibliotekos knygų komplektavimo ir 

tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkės Gražina  

Vilemaitė ir Birutė Maksimavičienė kvietė renginio 

dalyvius pasitikrinti žinias – dalyvauti viktorinoje „Ar 

pažįsti Europos Sąjungą?“. Visi viktorinos dalyviai 

gavo įvairių prizų, saldainių, informacinės literatūros 

apie Europos Sąjungą bei suvenyrų, kuriuos pagamino 

bendrijos „Pakruojo Viltis“ lankytojai. 

     Susidomėjimo sulaukė Europos Sąjungos 

žemėlapis. Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė 

Vida Grigaliūnienė kvietė jame pažymėti aplankytas 

Europos šalis. Renginio dalyviai prie žemėlapio 

prisiminė kur, kas pabuvojo. Vieni prisiminė, kaip ir 

kur keliavo darbo reikalais, kiti - kaip turistai, o dar kiti vyko pasisvečiuoti pas užsienio šalyse 

gyvenančius artimuosius. Pakruojo jaunimas prisiminė susitikimus su užsienio šalių jaunimu, dalyvaudami  

tarptautiniuose projektuose. 
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     Viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė už aktyvų dalyvavimą Europos dienos šventėje, 

įteikė padėkos raštus Pakruojo nevalstybiniam katalikų lopšeliui-darželiui „Varpelis“ (direktorė Ingrida 

Vaičeliūnienė), Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos trečių klasių moksleiviams (mokytojos Asta 

Aperavičienė, Žibutė Pileckienė ir Daiva Damauskienė), sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 

„Pakruojo Viltis“ lankytojams (vadovė Justina Juškaitė). 

      Po šventinio pučiamųjų orkestro „Panevėžio 

garsas“ pasirodymo, vyko įvairūs smagūs 

žaidimai. Vaikai pūtė muilo burbulus, piešė 

kreidelėmis ant grindinio, smaginosi. Vyresnio 

amžiaus žmonės džiaugėsi, turėdami galimybę 

pabendrauti, pabūti kartu. Visi kartu vaišinosi 

Guostagalio kaimo bendruomenės pirmininkės 

Virginijos Jocienės išvirta gardžia koše. 

     Europos diena Pakruojo mieste paminėta 

džiaugsmingai, simbolizuojanti taiką ir vienybę. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai 

bibliotekai įgyvendinant projektą „Mes drauge 

su Europa“, dalyvavo šie partneriai: Pakruojo 

rajono savivaldybė, Pakruojo seniūnija, 

„Žemynos“ pagrindinė mokykla, Kultūros 

centras, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo Viltis“, nevalstybinis katalikų lopšelis 

darželis „Varpelis“, laikraščiai „Auksinė varpa“, „Pakruojo kraštas“, žiniasklaidos atstovai. 

     Europos dienos paminėjimo šventėje dalyvavo 400 žmonių. 
     Gegužės 9 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos lankytojai dalyvavo „Europos 

egzamine“ - žinių apie ES patikrinimo konkurse, kurio dalyviai turėjo atsakyti į įvairaus sudėtingumo 

klausimus, susijusius su ES raida, veikimu, valstybėmis narėmis, politika ir aktualijomis. Šiame konkurse 

dalyvavo 5 pakruojiečiai, iš jų – 3 bibliotekos darbuotojai ir 2 lankytojai. Sėkmingiausiai sekėsi viešosios 

bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei. Ji buvo apdovanota diplomu ir įgijo teisę dalyvauti 

antrajame egzamino etape.      
 

Literatūriniai, muzikiniai, edukaciniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 

     Viešojoje bibliotekoje metų pradžioje organizuota popietė „Žmogaus misterija”. Dedikacija Vincui 

Kudirkai. Aktorė Virginija Kochanskytė skaitė poeziją, satyras, publicistiką, laiškus, prisiminimus. 

     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė sveikatos valandėlę. 

Sveikatos tema pasirinkta neatsitiktinai. Sveikata - didžiausias žmogaus turtas, todėl ją turime saugoti, 

branginti. Valandėlė surengta sausio 20 d. Ją vedė ir apie organizmo valymą bei stiprinimą sibirietiškais 

medicinos produktais papasakojo ne pirmą kartą su pakruojiečiais bendraujanti kompanijos „Sibiro 

sveikata“ konsultantė Rimutė Butrimienė. Malonią staigmeną pateikė ir mūsų kraštietis, į 98-uosius įkopęs  

linkuvis, buvęs Sibiro tremtinys, folkloro ansamblio „Linkava“ ilgametis dalyvis, armonikininkas ir 

pasakorius Albertas Jūras. Jis, nepabūgęs žiemos žvarbos, lydimas jį prižiūrinčios poetės Karolinos 

Kazlauskienės, atvyko į renginį. Atvyko ne tam, kad įsigytų reklamuojamų maisto papildų, bet tam, kad 

savo buvimu visiems dovanotų gerą nuotaiką. Senolis pagrojo armonika keletą liaudiškų melodijų, 

paporino linksmą istoriją. Jautėsi žvalus, energingas, pasidžiaugė, kad po užklupusios ligos baigia atgauti 

jėgas. O, praėjus, daugiau kaip mėnesiui po apsilankymo, išėjo į Amžinybę. 

     Vasario mėn.  pristatyta Ingos Liutkevičienės knyga 

„15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?". 

Po penkiolikos darbo ir draugystės metų su režisiere, 

autorė parašė dar vieną knygą, užpildydama Dauguviečių 

giminės biografijos spragas, atsakydama į daugelį 

klausimų. Žurnalistė I. Liutkevičienė – aštuoniolikos 

biografinių, populiariosios psichologijos, medicinos 

knygų autorė. Pasak jos, ne kartą Galina  Dauguvietytė jai 

yra sakiusi, kad, taip gerai, kaip ji, režisierės beveik 

niekas nepažįsta ir tikėjosi, jog kada nors apie ją 

parašysianti biografinę knygą. Be kita ko, abi sutariusios, 
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kad geros biografinės knygos svarbiausias kriterijus – skaitant neturi būti nuobodu... Knygoje autorė aprašė 

ir neparadinę Galinos pusę – tą, kurios nematė visuomenė. 

     Trečiąjį kartą viešoji biblioteka dalyvavo VšĮ Pilietinės minties instituto organizuotame Nacionalinio 

diktanto konkurse. Konkursas vyko vasario 24 d. Dalyvių rašyti diktantai išsiųsti Nacionalinio diktanto 

konkursui. Diktantą rašė 2 žmonės. 

     Kovo pradžioje viešojoje bibliotekoje lankėsi Pakruojo “Žemynos“ pagrindinės mokyklos 7 – 8 kl. 

moksleiviai kartu su anglų kalbos mokytoja Violeta Zabielaite. Apsilankymo tikslas - projektinė - 

tiriamoji veikla "Jungtinė Karalystė ir JAV". Moksleiviai apžiūrėjo bibliotekoje veikiančią knygų apie 

JAV parodėlę, išklausė skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Juditos Jereckienės kelionės po JAV 

įspūdžius,  apžiūrėjo nuotraukas, dalyvavo trumpų pažintinių filmų apie JAV įžymius miestus peržiūroje   
     Birželio 13 d. kartu su rajono savivaldybe, Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Pakruojo skyriumi surengtas Gedulo ir vilties dienos 

paminėjimas. Ta proga pakviesta Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė 

Birutė Mar. Kultūros centro mažojoje salėje ji pristatė kūrybos vakarą 

„Tremties atmintys“. Jo programoje - aktorės tėvų ir kitų tremtinių 

atsiminimai, fragmentai iš D. Grinkevičiūtės ir E. Gudonytės  knygų, 

tremtinių poezija ir dainos. Spektaklis nepaliko abejingų. Jo dalyviai kartu 

su aktore džiaugėsi ir liūdėjo, tikėjo ir mylėjo. 

     Gegužės pabaigoje viešojoje bibliotekoje atidaryta mažeikiškio 

Virginijaus Sungailos fotografijų paroda „Atspindžiai ant vandens“. 

Parodos atidarymo metu buvo pristatyta ir jo poezijos knyga „Paslapties 

piligrimas“, išleista 2016 

m. Virginijus Sungaila – 

autorius, eilėmis 

fiksuojantis akimirkos nuotaiką – panašiai, kaip ir 

eksponuojamose fotografijose. Ir eilėraščiai – fotografiški, 

prieš skaitytojo akis atveriantys vienokį ar kitokį peizažą. 

Dažniausiai – miesto: pastatų, gatvių, apšviestų tekančios 

saulės, mėnulio pilnaties ar žvaigždžių. Tą popietę 

pakruojiečius lankė ir eilėmis, ir nuotraukomis, bei poeto 

siurprizas  - tai kartu atvykęs jo draugas bardas Renatas 

Selenis. Jie kartu dalyvauja bendruose projektuose, taip 

pat atskleidė iš ko gimė pirmasis spektaklis pagal 

autoriaus kūrybą „Langas“.  Renatas Selenis dovanojo 

dainas pagal poeto žodžius bei savo kūrybos.  

     Valstybės dienos paminėjimui pakruojiečiai rinkosi į ką tik 

po restauravimo atidarytą ir Pakruojo viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvės naudojimui atiduotą sinagogą. Liepos 5-ąją čia 

pristatyta žinomos mokslininkės, habilituotos socialinių 

mokslų daktarės, ilgametės Vilniaus universiteto profesorės 

Onos Voverienės knyga „Dalia Grybauskaitė - Tautos 

Prezidentė“. Į knygos pristatymą atvyko jos autorė. Profesorė 

papasakojo apie knygos atsiradimo aplinkybes, apie tai, kuo ją 

imponuoja Prezidentės Dalios Grybauskaitės asmenybė, apie 

Prezidentės darbus Lietuvai ir jos žmonėms. Renginį dainomis 

apie Lietuvą pagyvino Pakruojo moterų vokalinis ansamblis 

„Sidabrinė šarma“ (vadovas Methardas Zubas). 

     Rugpjūčio 10 d. Pakruojo sinagogoje ypatingai jaukų ir malonų 

vakarą pakruojiečiams dovanojo kraštietė, bibliotekos globėja, teatro 

režisierė, filologė, Tauragės asociacijos „Mažoji scena“ prezidentė 

Genovaitė Urmonaitė. Gausiai susirinkusiems renginio dalyviams 

pristatyta poetinė – muzikinė kompozicija „Ilgiuosi Tavo balso“ 

(pagal J. Marcinkevičiaus eiles).  

     Genovaitė yra paruošusi poetines – muzikines kompozicijas pagal 

Salomėją Nėrį, Maironį, Dalią Teišerskytę, Joną Meką bei kitų 

autorių kūrinius. 
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     Prieš keturis dešimtmečius baigusi Pakruojo vidurinę mokyklą, kraštietė kraštiečiams kasmet pristato 

naujus spektaklius, rengia poezijos vakarus, pakviečia į savo gimtinę profesionalių Lietuvos menininkų. 

     Paprasta, nuoširdi, o kartu ir energija bei gyvenimo džiaugsmu trykštanti režisierė užbūrė klausytojus 

gyvu eiliuotu žodžiu. Smuiką virkdė bei saksofonu grojo Pakruojo miesto menininkai: smuikininkė Ligita 

Stravinskienė  ir saksofonistas Vytautas Lukošiūnas. 

     Vaikystės namų ir klasės šviečiantys langai Genovaitei rodo kelią gimtinėn. Tad net neabejojame, kad 

kelias dar ne kartą atves į Pakruojį su spektakliais, poezijos skaitymais, prasmingais ir įdomiais  

susitikimais. 

     Rugpjūčio 23 d. Lietuvoje – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena. Minint šią svarbią mūsų tautai datą, 

Pakruojo sinagogoje vyko istorinė – poetinė atminimo valanda „Sunkus kelias į laisvę“. 

     Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena – mūsų tautos išsivadavimo istorija. Nenuostabu, kad renginyje 

sulaukta gausaus būrio dalyvių. Poeto J. Marcinkevičiaus eilėmis „Dainuoju Lietuvą“ susirinkusius 

pasveikino ir su įvykiais, kurie atvedė Baltijos šalis į Nepriklausomybę, supažindino bibliotekininkė 

Gitana Maasienė. 

     Renginio metu skambėjo Latvijos kompozitoriaus B. Reznikꞌo Baltijos kelio himnas „Bunda jau 

Baltija“. Tęsiant atminimo valandą, skirtą Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti, susirinkusieji 

buvo pakviesti į režisieriaus Donato Ulvydo kino filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017) peržiūrą. 

     Rugpjūčio 25-27 d. Pakruojo miesto šventės kultūrinių 

renginių sąrašą papildė Pakruojo sinagogoje vykęs 

Žiemgalos krašto ilgakasių ir barzdočių konkursas. 
     Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos organizuotame 

konkurse užsiregistravo net dvidešimt aštuonios Žiemgalos 

krašto ilgakasės, galinčios didžiuotis įspūdingais plaukais 

ir, barzdočių konkurse ketinantys rungtyniauti, trys šaunūs 

vyrai - barzdočiai. Konkurso dalyvių pasirodymą vertino, 

plaukų ilgumą matavo ir rezultatus fiksavo kompetentinga 

komisija: viešosios bibliotekos direktorė Romualda 

Kulšytė, vyresn. bibliografė Genė Urbienė, kirpėja Loreta 

Griniuvienė, Pakruojo rajono savivaldybės vyriausioji 

kalbos tvarkytoja Rita Nikalajevienė ir viešojo administravimo specialistas Raimundas Tamašauskas. 

Ilgakases prieš konkursą drąsino ir renginį vedė Pakruojo kultūros centro jaunimo šokių kolektyvo 

„Reketys“ vadovė, choreografė Sigutė Malinauskienė. 

     Žiemgalos krašto ilgakasėmis paskelbtos: grupėje iki 14 metų – Miglė Pociutė, nuo 15 iki 29 m. – 

Austėja Dovydonytė, virš 30 m. – ponia Kristina Liauciuvienė. Jauniausiai konkurso dalyvei – trijų metukų 

Urtei Bulskytei – skirta žavingiausios ilgakasės nominacija. Suskaičiavus publikos balsavimo lapelius 

paaiškėjo, kad visus labiausiai sužavėjo ir publikos simpatiją pelnė keturmetė Gabija Špakytė. Komisijos 

narės Loretos Griniuvienės įsteigtą specialųjį prizą laimėjo Auksė Sabalienė, konkurse dalyvavusi kartu su 

dukra Agne Sabalyte. 

     Garsiais salės plojimais sutikti, antroje renginio dalyje susirungė trys šaunūs barzdočiai. Publikos 

barzdočiumi ir konkurso nugalėtoju tapo vilnietis, „Barzdų klubo“ prezidentas Valdas Samkus. 

Simpatiškiausias barzdočius – šmaikštumo nestokojęs Jonas Jocius. Vešliausios barzdos savininku 

nominuotas Kasparas Kižys šypsojosi, kad barzdą auginąs vos ketveri metai. Minėtina, kad konkurso 

komisija vertino ne tik ilgakasių plaukų bei barzdočių barzdų ilgį, bet visą dalyvių prisistatymo bei 

dalyvavimo konkurse visumą. 

     Tikimąsi, kad startavęs šaunus Žiemgalos krašto ilgakasių ir barzdočių konkursas nepaliks pakruojiečių 

abejingais. Ateityje taps miesto kultūrinių renginių dalimi bei švente, kuri paskatins merginas nekirpti 

kasų, vyrus – puoselėti barzdas ir kasmet suburs vis daugiau bendraminčių. 

     Rugsėjo 13 dieną Pakruojo sinagogoje atidaryta 

kraštiečio teisininko, žinomo Lietuvoje kultūrologo, 

kraštotyrininko, fotografo, keliautojo bei publicisto Jono 

Nekrašiaus fotografijų paroda „Indija – sanskrito 

tėvynė“. Parodos atidaryme dalyvavo ir jos autorius. 

Fotoparodoje įamžintos akimirkos, kurias Jonas Nekrašius 

patyrė, išgyveno, dalyvaudamas 2013 m. lapkričio mėnesį 

surengtoje ekspedicijoje „Indijaꞌ13 A. Poškos keliais“. 

Ekspediciją organizavo Lietuvos ambasada Indijoje, 
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Lietuvos/Indijos forumas, Lietuvos keliautojų sąjunga, Žurnalistų sąjungos kelionių ir pramogų klubas. 

Anot Jono Nekrašiaus, tąkart po Indiją ir Andamanų salas keliauta lėktuvais, traukiniais, automobiliais ir 

laivais. Eksponuojamos fotografijos leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie matytą šalį ir žmones, istoriją, 

tradicijas, papročius bei prisiliesti prie Indijos ištakų ir kultūrinio palikimo. Ekspedicijos misija - garsiojo 

keliautojo Antano Poškos (1903-1992) atminimo įamžinimas bei jo vardo Lietuvoje ir Indijoje garsinimas. 

Renginio metu parodytas ir vaizdo filmas „Keliautojo Antano Poškos keliais po Indiją“. Jo kadrai taip pat 

užfiksuoti minėtos ekspedicijos metu. 

     Parodos autorius, kuriam teko laimė pažinti šį keliautoją, su juo bendrauti, linkėjo renginio dalyviams 

(tarp jų buvo gausus būrys „Atžalyno“ gimnazijos moksleivių) ieškoti savo ištakų, didžiuotis kraštu, 

kuriame gimė ir lietuvių kalba, kuri išlaikė primityviosios arijų šnekamosios kalbos grynumą nuo to tolimo 

antikinio laikotarpio iki šių dienų. Anot svečio, mes, lietuviai, kartais net nesusimąstome, kokia savita ir 

pasaulyje tituluojama kalba šnekame. 

     Rugsėjo pabaigoje  įteikta rašytojo Juozo Paukštelio 

literatūrinė premija. 17 – osios premijos laureate tapo 

prozininkė, humanitarinių mokslų (filosofija) magistrė, ne 

vieno filosofijos – etikos vadovėlio autorė ar 

bendraautorė Rasa Aškinytė. Grožinės literatūros 

mylėtojams  ji pažįstama iš romanų „Rūko nesugadinti“ 

(2009), „Lengviausias“ (2011), „Žmogus, kuriam nieko 

nereikėjo“ (2013). Romanas „Žmogus, kuriam nieko 

nereikėjo“ 2014-aisiais Metų knygos rinkimuose 

suaugusiųjų kategorijoje tapo nugalėtoju. Juozo 

Paukštelio premiją autorei pelnė 2016 m. išleistas 

romanas „Glesum“.  

     Viešnagės pradžioje laureatė apsilankė Titoniuose, J. 

Paukštelio memorialiniame kambaryje. Bibliotekininkė Virginija Auksutienė pristatė J. Paukštelio 

ekspoziciją, Nijolės Žiaunienės mišrus ansamblis padainavo keletą dainų. Vėliau rašytoja viešėjo Balsių 

pagrindinėje mokykloje, kur susitiko su mokyklos bendruomene, atsakė į moksleivių klausimus. Premijos 

įteikimo ceremonija vyko sinagogoje. Rašytoją pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 

direktorė Erika Kižienė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė, Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Naujoji premijos laureatė papasakojo, kaip 

gimė romano idėja, o vėliau - kaip ji tapo kūnu. R. Aškinytė teigė, kad romanas remiasi istoriniais faktais, 

bet jo nereikia priimti, kaip istorinės knygos. „Rašydama stengiausi neperkrauti romano istorinėmis 

detalėmis. Labiau siekiau parodyti aisčių gyvenimo kasdienybę, kuri daug kam, manau, pasirodys 

netikėta“. Knyga nukelia skaitytoją į II amžiaus aisčių gentis, pasakoja genties žmonių gyvenimo istorijas 

bei likimus. Renginio metu grojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokinės Domantė 

Beliackaitė ir Vakarė Vasiliauskaitė (koncertmeisterė Svajonė Geležėlienė). 

     Spalio pradžioje vyko istoriko Juozo Brazausko knygos „Trumpas žydėjimas“ (2017), apie jauną 

tarpukario dailininkę Marcę Katiliūtę, pristatymas ir video spektaklio „Marcė“, filmuoto Gataučių 

pagrindinėje mokykloje prieš dešimtį metų, peržiūra. Renginyje dalyvavo autorius. Simboliška, šiemet 

švenčiantis 65-ąjį gimtadienį,  Juozas Brazauskas papildė savo išleistų leidinių sąrašą  65-ąja knyga, 

biografine apybraiža „Juozo Keliuočio drama“ (2017). Artėjant Lietuvos atkūrimo šimtmečiui Juozo 

Brazausko biografinė apybraiža „Trumpas žydėjimas“ (2017) išleista, siekiant atminti lietuvius 

menininkus, kurie prisidėjo prie valstybės atkūrimo, kultūros puoselėjimo ir stiprinimo. 

      Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje  spalio 9 d.  

atidaryta Tarptautinė ekslibrisų parodą „M. K. 

Oginskis - 250“, skirta M. K. Oginskio 250-osioms 

gimimo metinėms. Parodoje įprasmintas ne tik LDK 

politiko ir kompozitoriaus M. K. Oginskio jubiliejus, 

bet ir asmenybės bei institucijos, kurios vienokiu ar 

kitokiu būdu populiarina M. K. Oginskio veiklą ir jo 

palikimą. Parodoje eksponuojamas 191 ekslibrisas, 

kurių autoriai yra 88 dailininkai iš 24 šalių. Ekslibrisai 

buvo pateikti tarptautiniam konkursui. Paroda buvo 

tikrai graži ir vertinga bei įdomi, ir tarsi pratęsianti 

2016 metais, kartu su Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos 
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mokykla, surengtą įspūdingą renginį, minint jo jubiliejų. Parodos organizatorius dailininkas A. Čepauskas.  

     Parodoje apsilankė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 1a ir 1c klasių moksleiviai su mokytoja Simona 

Čemoškaite. Po skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Juditos Jereckienės pristatymo, mokytoja vedė 

netradicines dailės pamokas ir džiaugėsi, kad turi nerealią galimybę pristatyti šią grafikos kryptį 

moksleiviams.  

      „Šalom!“ Tai - neįprastas žurnalisto, 

Šiaulių televizijos prodiuserio, pakruojiečiams 

žinomos laidos “Gyvenimas šalia Kruojos“ 

kūrėjo, fotografo ir tapytojo Gedimino 

Beržinio parodos pavadinimas. Kaip sakė pats 

autorius – sveikinuos su visu pasauliu. 

Pagarbiai sveikinuosi su Pakruoju.  

     Medinė sinagoga – garbinga vieta, traukos 

centras, kuriame spalio 11 d. Gediminas 

Beržinis pristatė dvylika savo kūrybos darbų. 

Autoriaus sumanymas padaryti kitokį parodos 

pristatymą - pavyko. Dalyvavo  Pakruojo 

kultūros centro suaugusiųjų dailės studijos lankytojos ir kartu su juo tapė paveikslus drobėse. Autorius 

rodė  ir skaidres iš įvairių dailės plenerų, autorinių parodų. Renginio metu dainavo Pakruojo Juozo 

Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja Sandra Gegieckienė. 

      Spalio 25-osios vakarą, kai lauke karaliavo niūrus ruduo, 

Pakruojo sinagogoje skambėjo muzika ir meninis žodis. Čia buvo 

pristatyta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Gyvenimą 

dainuojanti širdis“. Ištraukas iš rašytojo Rėjaus Bredberio romano 

„Pienių vynas“ skaitė pakruojietė mokytoja senjorė Angelė 

Statkuvienė, o smuiką virkdė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos 

mokyklos vyresn. mokytoja Ligita Stravinskienė. Buvo jautru, šilta, 

įtaigu. Renginiui pasibaigus, jo dalyviai nesiskirstė namo. Jie 

dėkojo skaitovei ir pageidavo, kad panašūs skaitymai vyktų ir 

ateityje. Skaitymų iniciatorė vyr. bibliotekininkė kraštotyrai Genė 

Juodytė jau planuoja, kad 2018-aisiais juose dominuos ne tik 

muzika ir literatūra, bet ir dailė.                     
     Lapkričio pradžioje viešojoje bibliotekoje paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. Šioje pilietinėje 

akcijoje dalyvavo Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos penktų - aštuntų klasių mokiniai, mokytojai  

V. Kleinotaitė, J. Vėdaras ir mokyklos bibliotekininkės A. Adomavičienė, A. Sutkienė. 

     Mokytoja V. Kleinotaitė su mokiniais kalbėjo apie toleranciją. Ar mes gyvename tolerantiškoje 

visuomenėje, ar mes esame tolerantiški vienas kitam? Moksleiviai žiūrėjo dokumentinį filmą „Čia mūsų 

namai“ (rež. R. Bružas). Po filmo peržiūros dalyvavusieji įvardijo tolerantiško žmogaus bruožus ir 

vertybes, kurių turime mokytis. Vaišinosi saldainiais ir linkėjo vieni kitiems būti draugiškais. 

     Šiai dienai paminėti bibliotekos informacijos skaitykloje buvo parengta literatūros paroda „Pagarba, 

draugiškumas, gėris – visada kartu“. 

     Lapkričio 17 d. organizatoriai -  Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešoji biblioteka ir  Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų 

asociacija (LiMViLA) -  miesto gyventojus ir svečius pakvietė į 

Pakruojo knygų mugę. Atidarymo metu susirinkusius pasveikino ir 

svečius pristatė Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Sveikinimo žodį tarė 

ir garbūs svečiai: LR Seimo narys Vitalijus Gailius, Pakruojo rajono 

savivaldybės meras Saulius Gegieckas, LR Seimo nario Arūno 

Gumuliausko padėjėjas Pakruojyje Alvydas Žuvininkas, Lietuvos mažų 

ir vidutinių leidėjų asociacijos prezidentė Ramutė Žandarienė.  

     Mugėje dalyvavo leidyklos: Algarvė, Algimantas, Andrena, 

Charibdė, Eglė, Gelmės, Kauko Laiptai, Lieparas, Mijalba, Raidynėlis, 

Žara.  
     Mugės metu vyko įvairūs renginiai. Į susitikimus atvyko rašytoja 

Liuda Petkevičiūtė, poetai Viktoras Rudžianskas ir Viktoras Gulbinas, 
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kritikė Kristina Bačiulienė. Visą dieną sinagogoje leidykla „Raidynėlis“  kvietė vaikučius ir jų tėvelius į 

edukacinį užsiėmimą „Aprenk lėlę tautiniais drabužėliais“. Poezijos gerbėjus subūrė Viktoro Rudžiansko 

„Juodoji dėžutė“ ir Viktoro Gulbino „Veidu į vakarą“ poezijos knygų pristatymai. Susitikimą su poetais 

vedė ir jų kūrybą apžvelgė kritikė Kristina Bačiulienė.Vytauto Petkevičiaus kūrybos gerbėjai turėjo 

galimybę dalyvauti jaukioje popietėje „Rašytojas ir žmogus žmonėms“, kurioje apie tėvo kūrybą ir tarnystę 

tautai kalbėjo rašytoja Liuda Petkevičiūtė. Viešnia pasidalino savo vaikystės atsiminimais bei niekur 

neskelbtais Vytauto Petkevičiaus gyvenimo faktais. 
     Pasibaigus knygų mugei, buvo rodomas režisieriaus Whit Stillman kino filmas „Meilė ir draugystė“ 

(2016) – komiška Jane Austen romano „Ledi Sjuzana“ ekranizacija, apkeliavusi kelias dešimtis festivalių 

visame pasaulyje ir išleista į 30-ies šalių kino teatrų ekranus.  
     Džiugu, kuomet renginiai, skirti knygai, suburia tiek daug bendraminčių. Tikimasi, kad ir ateityje 

Pakruojo knygų mugės bus tikra kasmetinė kultūrinė šventė bibliotekos bendruomenei, jaunimui, visiems 

knygos mylėtojams. Tai antroji, mieste surengta knygų mugė, kurioje dalyvavo ne tik leidėjai, bet ir 

rašytojai. Knygų siūlyta patiems įvairiausiems skaitytojams – nuo spalvingų vaikiškų iki specialiosios 

literatūros medikams, pedagogams, kitų sričių atstovams. 

       Bardiškių padalinyje tradiciškai minimos kalendorinės šventės, minėjimai. Tai sausio 13-oji, 

Užgavėnės, Atvelykis, tarptautinė vaikiškos knygos diena. Rugsėjo 30 d. Bardiškių kultūros namų folkloro 

ansamblis „Beržutėlis“ atšventė veiklos 25–metį. Ansamblio įkūrėja ir viena iš vadovų D. Legeza 

papasakojo kolektyvo susikūrimo istoriją. Prisiminti, jau anapilin išėję, dainų pateikėjos E. Daunorienė, T. 

Kiržienė, S. Macevičiūtė ir ansamblio dalyviai A. Breimelienė, S. Petronavičienė ir E. Bubelis. Nuo pat 

ansamblio įsikūrimo, visus 25 metus dainuojanti S. Blavaščiūnienė uždegė atminimo žvakutes. Šventėje 

dalyvavo pats pirmasis vadovas S. Zuokas, 17 metų ansambliui vadovavusi I. Nogobodienė, buvusios 

ansamblio dainininkės. Svečiavosi Pasvalio rajono Vaškų ir Linkuvos folkloro ansambliai, Ūdekų 

dainininkės ir Žeimelio muzikantai. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių 

skyriaus vedėja B.Vanagienė dainininkėms įteikė atminimui po knygą „Žiemgala“, o S. Blavaščiūnienei ir 

G. Norgailienei - padėkas už krašto tradicijų populiarinimą ir folkloro žanro puoselėjimą.       
     Spalio pradžioje bibliotekoje įvyko Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ fotografijos būrelio 

„Blykstė“ parodos „Gražus mūsų kraštas rudenį“ 

pristatymas. Renginį pradėjo nepaprastai gražaus balso 

dainininkė, gimnazistė Danielė Lekavičiūtė. Būrelio 

vadovė Larisa Kazakevičienė papasakojo apie 

fotografavimo techniką, metodus. Renginio dalyvius 

savo kepiniais vaišino bardiškietės senjorės. 

     Prasidėjus didžiajam Šv. Kalėdų laukimui, gruodžio 

15 d. visi buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą 

„Šviesk, Betliejaus žvaigždele“, kuriame darytos 

kalėdinės eglutės, kompozicijos.   

     Gačionių padalinyje kartu su Gačionių kaimo bendruomene rengtos keturios vakaronės: ,,Užgavėnės”, 

,,Joninės“, ,,Nusilenkime žemei ir duonai“ (Derliaus šventė) ir ,,Naujus pasitinkant“. Vyko naujų knygų 

aptarimas ,,Knyga - pasaulį girdanti upė“. Aptartos knygos - Vaidos Rykštaitės ,,Trisdešimt“, Kristinos 

Sabaliauskaitės ,,Silva Rerum“, Michael Connelly ,,Juodoji dėžė“, Michelle Gable ,,Susitiksime 

Paryžiuje“. 

     Guostagalio padalinyje paminėta Tarptautinė 

gimtosios kalbos diena. Vasario mėn. surengta popietė „O, 

mūs šventas lietuviškas žodi!“, kurios metu kalbėta, kad 

turime saugoti, gerbti ir mylėti savo kalbą, todėl vasario 

21-oji Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautine gimtosios 

kalbos diena. Šia proga Guostagalio padalinio dramos 

mėgėjų kolektyvas pakvietė į premjerą – E. Untulio 

ironišką šeimos dramą „Medžiai ant stogo. Spektaklio 

premjerą šiltai sutiko žiūrovai, apdovanoję artistus 

aplodismentais ir gėlėmis. Renginį stebėjo 92 žiūrovai. 

     E. Untulio komedija „Medžiai ant stogo“ parodyta 

Linkuvos soc. globos namuose ir Triškonių kaimo bendruomenėje – kartu surengtas Motinos dienos 

paminėjimas. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena paminėta su Degėsių  kaimo bendruomenės ir 

Žeimelio daugiafunkcinio centro lankytojais, kuriems taip pat parodytas dramos kolektyvo vaidinimas. 
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Bibliotekos dramos kolektyvas dalyvavo Bardiškiuose vykusioje teatrų šventėje „Auksinis kiaušinis“, taip 

pat savo pastatytą spektaklį parodė ūdekiečiams, bendruomenės ataskaitinio susirinkimo metu. 

     Grikpėdžių padalinyje buvo parengtas renginių ciklas ,,Prisiminimai apie Lietuvą“. Renginiuose galėjo 

dalyvauti įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojai, tačiau daugiau sulaukta vaikų. Vasario 3 d. buvo 

prisiminti Lietuvos valdovai, jų nuopelnai Lietuvai. Vasario 10 d. vyko pokalbis apie Vilnių – Lietuvos 

sostinę, prisiminta legenda apie Vilniaus įkūrimą, tam tikslui internete žiūrėtos nuotraukos su Vilniaus 

vaizdais. Na, o vasario 15 d. pristatyta spaudinių paroda ,,Jie kūrė valstybę“, kurioje buvo eksponuojama 

Lietuvos nepriklausomybės akto kopija, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų 

nuotraukos, kiti leidiniai. Renginių ciklas ,,Prisiminimai apie Lietuvą“ atsispindėjo bendrame vaikų darbe 

– plakate ir piešiniuose. 

     Rugpjūčio 14 d. bibliotekoje vyko edukacinis 

užsiėmimas ,,Augalų antspaudai“, skirtas Žolinės šventei 

paminėti. Prieš pradedant užsiėmimą, prisimintos Žolinės 

tradicijos ir papročiai, ypatingas dėmesys skyrtas 

susipažinimui su augalais, iš kurių rišama Žolinės puokštė.  

     Lankytojams buvo surengtas renginių ciklas ,,Šviesus 

Kalėdinis džiaugsmas“ – nuo gruodžio 4 iki 9 d. 

bibliotekoje vyko kūrybinis užsiėmimas ,,Kalėdinis 

atvirukas“, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus 

grikpėdiečiai. Visi, norintys sukurti savo kalėdinį atviruką, tą savaitę galėjo atvykti į biblioteką jiems 

patogiu laiku su draugais, šeimos nariais ar vieni. Visą savaitę bibliotekoje vyko ne tik kūrybinis darbas, 

bet ir šiltas malonus bendravimas. Gruodžio 22 d. bibliotekoje vyko popietė - susitikimas ,,Iš knygų ateina 

Kalėdos“. Į ją buvo sukviesti mažieji Grikpėdžių bendruomenės gyventojai, jų tėveliai, seneliai. Popietėje 

buvo skaitomi eilėraščiai apie Kalėdas, klausomasi kalėdinių dainelių, šokami rateliai. Renginį padėjo vesti 

Snieguolė (daugelio kalėdinių pasakų veikėja), atvyko ir pats Kalėdų senelis su didžiuliu maišu dovanų. 

      Klovainių padalinyje žodiniai renginiai organizuoti bendradarbiaujant su kultūros namais, šeimos 

klubu, bendruomene ir kt. Dirbant bendrai, pritraukiama daugiau dalyvių, renginiai didesni, solidesni. 

Minimos valstybinės bei tautinės šventės. Daroma daug edukacinių užsiėmimų (paveldas, amatai, 

žaidimai, tradicijos), nes jie sudomina įvairaus amžiaus gyventojus, pradedant pradinių klasių 

moksleiviais, baigiant senjorais; skatina pačius dalyvius kurti, ieškoti. Rengiant renginius atsižvelgiama į 

vietos gyventojų poreikius, pomėgius, pageidavimus.  

     Tokie renginiai, kaip Kaziuko turgelis, Oninės, romansų šventė – tai lyg Klovainių miestelio vizitinė 

kortelė, žinomi ne tik vietoje. Šių renginių organizavimui susibėga bemaž visos organizacijos bei įstaigos. 

     Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos paminėjimas vyko 

Klovainių kultūros namuose. Visiems susirinkusiems prisegti 

neužmirštuolių žiedeliai. 

     Kovo mėnesį vyksta tradicinis renginys „Kaziuko turgelis“, 

į kurį susirenka daugiau nei 100 dalyvių (pardavėjų bei 

pirkėjų). Renginys sutraukia ne tik miestelio, bet ir rajono 

amatininkus, tautodailininkus ir visus gražiadarbius. Yra 

parengiamos kelios nominacijos (jas rengia biblioteka), 

kuriomis apdovanojami šauniausi renginio dalyviai.  

     Birželio 11 d. bažnyčios šventoriuje paminėta Gedulo ir 

Vilties diena. 1941 metų birželio 14 d., Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo organizuotus 

masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į atokias šiaurines  Sovietų Sąjungos teritorijas. Į baisiuosius 

sąrašus pateko ir buvo ištremta nemažai šeimų iš Klovainių bei aplinkinių kaimų. Tačiau birželio 14-oji, ne 

tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi,  sugrįžti į Tėvynę, vilties išvysti savo artimuosius. 

Jau tapo tradicija, kad po šv. Mišių visi susirenka prie šventoriuje esančio paminklo Klovainių krašto 

tremtiniams. Klovainių folkloro ansamblio dainininkių lūpose suskamba tremties dainos, trumpai 

primenama skaudi istorija. 

     Biblioteka prisideda ir rengiant Lietuvos valstybės atkūrimo, Nepriklausomybės atkūrimo, karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienų paminėjimus, Užgavėnes, Jonines. 

     Birželio mėnesį šeimos klubas ir biblioteka organizavo Jonines Daugyvenės pakrantėje (kultūros namų 

organizuojamos Joninės vyko miestelio centre). Prisiminti senieji šventės papročiai, bendrauta prie laužo, 

plukdyti vainikėliai.  
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     Liepos mėnesį vyksta pagrindinis ir didžiausias metų renginys – miestelio šventė Oninės. Metų virtinėje 

(2017 m. švenčiamos 20 kartą)  susiformavo  tradicijos, tad dabar nebeįsivaizduojama be kvietimo į šventę, 

įvairių sportinių varžybų, gražiausių sodybų apdovanojimo bei Onučių pagerbimo. Per tuos 20 metų buvo 

pačių įvairiausių atrakcijų, bet kiekvienais metais organizatoriai vis dar suranda naujovių. Renginyje (2 

dienų) dalyvavo apie 1000 dalyvių. 

     Spalio mėnesį paminėta Senjorų diena. Klovainiečiai, jauni ir pagyvenę, buvo pakviesti jaukiai 

pasisėdėti prie arbatos puodelio, pašokti, palinguoti kartu su svečiais - Pakruojo kultūros centro šokių 

grupe „Laja" (vad. L. Juodagalvienė), pasidalinti prisiminimais, peržiūrint nuotraukas iš Klovainių 

miestelio kultūrinio gyvenimo, paragauti atsineštų mėgstamiausių patiekalų, pasidalinti jų receptais bei 

gaminimo patirtimi. Renginį organizavo Klovainių kultūros namų, bibliotekos darbuotojai, šeimos klubo 

nariai; dalyvavo 40 dalyvių.      

     Edukaciniai renginiai, organizuojami 

bendradarbiaujant su šeimos klubu, kultūros namais bei 

bendruomene. Jie gan populiarūs, sutelkia daug 

lankytojų. Ataskaitiniais metais organizuota 12 

edukacinių renginių (iš jų du - skirti vaikams). 

Renginiuose sudalyvavo daugiau nei 200 lankytojų. 

Didžioji dalis šių renginių vyko kultūros namuose, kur 

yra didelė erdvė renginiams - salė, dideli stalai, 

patogios kėdės. Kai į renginį susirenka daugiau, nei 6 

lankytojai, bibliotekoje pritrūksta vietos jiems sutalpinti 

(bibliotekos erdvė – du nedideli stalai ir 6 kėdės). 

„Siurprizas moters dienos proga“ – lankytojai kviesti 

naudojantis skrebinimo aparatu padaryti sveikinimo atviruką. Edukacinio renginio „Velykinio stalo 

dekoracijos“ metu daryti „oliziukai“. „Pavasariniai papuošalai“ - moterys ir merginos buvo kviečiamos 

pasisiūti sages iš filco bei senų užtrauktukų. Edukacinis renginys „Sagės iš dirbtinio šilko“, taipogi buvo 

skirtas moterims bei merginoms. Siūtos puošnios sagės. Edukacinio renginio „Popierinių gėlių darymas“ 

tikslas buvo išmokyti paprasčiausiomis priemonėmis pagyvinti namų interjerą, sukurti bendros erdvės 

jaukumą. „Dėžutės dekoravimas“ - mokyta, kaip senai batų dėžutei suteikti naują gyvenimą, padarant 

dovanų dėžutę, ją dekoruojant servetėlėmis. „Darome Angelą“ - pakviesta profesionali mokytoja, pamokė 

susirinkusius, kaip pasidaryti mielą angeliuką, kuris pradžiugintų vaiko širdutę (padovanojus), papuoštų 

namus arba kalėdinę eglutę. „Kaip padaryti lėlytę“ – edukacinis renginys, kurio metu lankytojai pasitelkę 

fantaziją kūrė miniatiūrines lėlytes. Atšalus orams organizuotas edukacinis renginys „Sagė rudeniui iš 

vilnos“. Renginuko metu darytos unikalios sagės. „Kad būtume saugūs kelyje“ - daryti atšvaitai, kuriuos 

tamsiuoju metų laiku patogu (ir gražu!) įsisegti į palto atlapą, prikabinti prie rankinės.  
     Laukiant gražiausių žiemos švenčių bibliotekoje veikė kūrybinės dirbtuvėlės „Laukiame šv. Kalėdų“. 

Mėnesį laiko buvo galima ateiti ir daryti šventinius sveikinimus, dekoruojant atvirukus. Džiugu, kad 

paslauga pasinaudojo ne tik klovainiečiai, bet ir kaimynai iš gretimų kaimų. Tokiu pat pavadinimu - 

„Laukiame šv. Kalėdų“ - buvo organizuota kūrybinė-edukacinė popietė. Jos metu lankytojai darė kalėdines 

puokštes, kuriomis papuošė namus. Tai tradicinis renginys, organizuojamas kasmet nuo 2010 m. 

     Lygumų padalinyje paminėta Tarptautinė rašytojų diena „Aptardamas knygą, pagerbsiu rašytoją!“. 

Popietėje aptarta rašytojos Irenos Buivydaitės biografija, jos išleistos ir išverstos knygos iš anglų kalbos. 

Nutarta apsistoti prie knygos „Nebaigta kalnų sakmė“. Skaitytojos pasidalino savo mintimis, išgyvenimais 

apie perskaitytą knygą. Pasidžiaugta, kad Irena Buivydaitė 2013 m. bibliotekų skaitytojų buvo pripažinta 

populiariausia grožinės literatūros rašytoja. Lygumų bibliotekos skaitytojai tiek jaunesnės, tiek vyresnės 

kartos, taip pat labai vertina šios rašytojos knygas.  

     Medikonių padalinyje įdomus kompleksinis renginys 

buvo pavadintas „Renkame geriausią poezijos knygą“. 

Bibliotekininkė Vida Kuzminskienė parašė paraišką ir 

gavo Lietuvos geriausių poezijos knygų penketuką. 

Bibliotekos lankytojai skaitė, nagrinėjo poetų eilėraščius, 

o susirinkę į biblioteką, aptarė ir išrinko labiausiai 

patinkančią ir balsavo portale www.skaitymometai.lt. 

Veikė geriausių poezijos knygų paroda. 
     Mikoliškio padalinio lankytojai noriai dalyvauja 

kompleksiniuose renginiuose. Padedant kaimo 

http://www.skaitymometai.lt/
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bendruomenei ir kultūros centrui buvo suorganizuotas renginys „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“. 

Bibliotekoje buvo ta tema paruošta paroda. Su palyda vaikščiota po kaimus. Vėliau deginta „Morė“, buvo 

žaidžiami žaidimai prie laužo ir vaišintasi karšta arbata bibliotekos kieme. 

     Kitas kompleksinis renginys buvo skirtas Šv. Velykoms „Jau Velykos, jau Velykos ir kiaušinių pilnos 

gryčios“, kuris organizuotas Pasvalio krašto muziejuje. Edukacinėje pamokėlėje mokintasi vašku ir 

peiliuku išraižyti kiaušinius. Buvo žaidžiami velykiniai žaidimai, suptasi ant sūpynių. Apžiūrėta didelė 

velykinių kiaušinių paroda.  

     Pašvitinyje vasario 16 d. vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Vienas žodis – Lietuva“. 

Šventinis minėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Pašvitinio bažnyčioje. Po mišių, laisvalaikio salėje, 

vyko šventinis minėjimas. Susirinkusieji žiūrovai ir svečiai sugiedojo tautišką giesmę. Pranešimą apie 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos svarbą ir jos istoriją perskaitė bibliotekininkė Jovita Martišienė. 

Gražiausias dainas susirinkusiems dovanojo svečiai - Vaškų liaudiškos muzikos kapela. Po koncerto 

sveikinimo žodį tarė seniūnė Rima Krištopaitienė ir mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis.  

     Vasario 28 dieną Pašvitinio miestelio aikštėje šurmuliavo užgavenių šventė – „Žiema, žiema – bėk iš 

kiemo“. Įvairiomis kaukėmis pasipuošę į aikštę rinkosi Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokiniai ir 

miestelio gyventojai. Buvo žaidžiami tradiciniai šios šventės žaidimai, šokama, vyko Lašininio ir 

Kanapinio kova, Morės deginimas. Gardžiais blynais vaišino seniūnijos ir bibliotekos darbuotojos, koše ir 

arbata – mokyklos virėjos. Persirengėlius už pasirodymą saldžiomis dovanėlėmis apdovanojo seniūnė. 

     Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną, seniūnijos, bendruomenės, bibliotekos atstovai ir miestelio 

gyventojai patraukė į kapines prie paminklo tremtiniams. Ten  pamerkta gėlių, uždegtos žvakutės, mirusieji 

pagerbti tylos minute. Bendruomenės pirmininkė J. Mockūnienė priminė skaudžiausius XX a. įvykius. 

Prisiminimais dalijosi tremtiniai. Daugelio jų atmintyje išlikęs pro gyvulinio vagono langelį matytas 

raudonomis aguonomis žydinčios pievos vaizdas. Aplankyti ir mirusių pašvitiniečių tremtinių kapai, 

uždegtos žvakutės.  

     Šiemet, Valstybės dienos proga, buvo skelbiama 

iniciatyva „Tautiška giesmė nuo 100 piliakalnių“. Taip 

simboliškai paminėta ir Valstybės atkūrimo šimtmečio 

pradžia. Pakruojiškiai prisijungė prie šios iniciatyvos ir 

himną giedojo ant Peleniškių piliakalnio. Čia Valstybės 

dienos proga sveikinimo žodį tarė Pakruojo rajono 

savivaldybės mero pavaduotojas J. Juozapaitis, Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja B. 

Vanagienė, Pašvitinio seniūnė R. Krištopaitienė, koncertavo 

Linkuvos kultūros centro Pašvitinio skyriaus 

saviveiklininkai, Pašvitinio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Jovita Martišienė skaitė pranešimą apie šios 

dienos istoriją. 

     Liepos 6 d. Pašvitinio seniūnijos salėje buvo atidaryta Kamilės Čėsnaitės kūrybos paroda „Burketina“. 

Parodos autorė, Juliaus Janonio gimnazijos mokinė K. Čėsnaitė – itin perspektyvi menininkė. 

Bibliotekininkė pristatė parodos autorę, dainavo Pašvitinio moterų ansamblis. Apie jaunąją menininkę 

kalbėjo jos mama, sesuo, mokytoja, draugė. Pašvitinio gyventojai visą mėnesį galėjo gerėtis unikaliais 

Kamilės grafikos darbais. 

     Ant vienintelio Pakruojo rajone esančio Peleniškių piliakalnio minima Baltų vienybės diena, jau tapo 

visų apylinkių žmonių ir kraštiečių švente. Ji minėta ir 2017 metų rugsėjo 22 dieną. Vienybės laužas Pele-

niškių piliakalnio papėdėje šiemet buvo uždegtas devintą kartą. Prie piliakalnio susirinko nemažas būrys  

žmonių iš Pašvitinio, Peleniškių, Draudelių, Grikpėdžių, Rimkūnų ir kitų aplinkinių kaimų. Minėjimas 

prasidėjo bibliotekininkės Jovitos Martišienės pranešimu apie Baltų vienybės dieną ir jos reikšmę. Koncer-

tavo Balsių liaudiškos muzikos kapelos saviveiklininkai, Pašvitinio vokalinio ansamblio dainininkės. Baltų 

vienybės dienos minėjimas ant piliakalnio, kiekvienais metais sulaukia vis didesnio visuomenės dėmesio. 

     Rozalime vyko minėjimas, skirtas rašytojai Ievai Simonaitytei „Mano nieks neišgalvota, visa, kas 

parašyta – matyta, girdėta, viskas skaudžiai pačios išgyventa“ (Ieva Simonaitytė) ( Rašytojai Ievai 

Simonaitytei – 120 metų). Parengta ir dokumentų paroda. 

     Stačiūnuose visi didesni renginiai rengiami bendradarbiaujant su Stačiūnų mokyklos - daugiafunkcio 

centro darbuotojais bei kaimo bendruomene. Organizuotos Užgavėnių linksmybės, vyko lašininio ir 

kanapinio varžytuvės, blynų vaišės, morės deginimas. Bendruomenės salėje vyko Pavasarinis turgelis. Į jį 

sugūžėjo įvairaus amžiaus stačiūniečiai. Ant prekystalių puikavosi pyragai, kiaušiniai, sūriai, dešros, 
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vantos, sveikuoliška arbata, megztos pirštinės, kojinės ir šlepetės, augalai, meniški darbai. Visiems 

koncertavo Žeimelio darželio - daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ muzikantai ir dainininkai. Po koncerto 

buvo vaišinamasi koše ir arbata. Bibliotekininkė su renginių organizatore vedė renginį. Renginyje 

apsilankė 50 žmonių. 

     Gedulo ir Vilties dienai paminėti Stačiūnų mokyklos – 

daugiafunkcio centro foje parengta dokumentų  paroda 

„Skausmingi istorijos puslapiai“. Joje - straipsniai apie 

šiuos skaudžius įvykius, stačiūniečių, buvusių tremtyje, 

nuotraukos bei  užrašyti jų atsiminimai. Vyko minėjimas, 

kurio metu etnografinis ansamblis „Volungė“, 

vadovaujamas Violetos Bernotienės, atliko literatūrinę – 

muzikinę kompoziciją „Palikti namai“. Joje skambėjo eilės 

bei dainos, užrašytos ir sukurtos tremtyje. Po minėjimo, 

visi renginio dalyviai prie paminklo tremtiniams, esančio 

Bažnyčios šventoriuje, padėjo gėlių ir uždegė žvakeles, 

negrįžusiems iš Sibiro lagerių, atminti.  

     Liepos mėn. vyko Kaimo šventė. Išlaikytos tradicijos – įteikti jaunojo stačiūniečio pažymėjimai, tylos 

minute pagerbti mirę gyventojai, pasveikinti jubiliejus šventę bendruomenės nariai. Vaikams organizuotus 

žaidimus vedė skautas Kostas Šimaitis ir Eva Kasperavičiūtė. Vaikai dar galėjo pasinaudoti batutu, kurį 

užsakė kaimo bendruomenė. Už sporto varžybas buvo atsakinga bibliotekininkė. Buvo organizuota loterija. 

Dalyvavo 100 dalyvių. 

     Vyko Baltų vienybės ir rudens lygiadienio šventė. Darbo biržos darbuotojai buvo padarę įvairių 

šiaudinių figūrų, nes taip darydavo mūsų protėviai, minėdami šią šventę. Etnografinis ansamblis 

„Volungė“ atliko dainas, šoko šokius. Buvo paaukotas šiaudinis ožys Žemei. Po visų atliktų darbų buvo 

vaišinamasi sriuba. Renginyje dalyvavo 50 dalyvių. 

     Šukionių padalinyje suorganizuoti skaitinių vakarai: sausio mėn. - Klaipėdos krašto rašytojos, 

autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos 120 - osioms gimimo metinėms paminėti - „Ji buvo 

Simonaitytė...“; vasario mėn. - „Reveransas Vytauto Račicko, Rimanto Šavelio, Jurgio Kunčino, Ievos 

Simonaitytės, Aleksandro Merkelio, Albino Žukausko, Vlado Mozuriūno, Dalios Urnevičiūtės-Pilėnienės, 

Paulinos Žemgulytės, Algimanto Zurbos,  Kazio Bradūno, Algimanto Mackaus, Bernardo Brazdžionio, 

Michalinos Navikaitės-Meškauskienės, Petro Dirgėlos, Vlado Braziūno  poetiniam ir proziniam žodžiui“; 

birželio mėn. - „Reveransas Zinaidos Nagytės – Katiliškienės, Juditos Vaičiūnaitės, Vytauto Rubavičiaus, 

Meilės Marijos Kudarauskaitės proziniam ir poetiniam žodžiui“; spalio mėn. - „Reveransas Juozo 

Tysliavos, Arvydo Ambraso, Julijono Lindės – Dobilo, Danutės Žilaitytės – Juškaitienės, Algimanto 

Radzevičiaus, Mikalojaus Katkaus, Petro Tarasenkos, Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Meko, Vytauto 

Rimavičiaus, Petro Skodžiaus  proziniam ir poetiniam žodžiui”. 

     Vasario mėn. kartu su Šukionių kaimo bendruomene organizuotas renginys - „2017-ieji – rašytojos 

Ievos Simonaitytės, Piliakalnių, Reformacijos, Tautinio kostiumo, Sporto metai“. 130 renginio dalyvių 

supažindinti su pagrindiniais rašytojos Ievos Simonaitytės biografijos faktais, kūrybiniu palikimu, darbais.   

     Organizuotas Tarptautinės moters dienos minėjimas. Renginio dalyviai supažindinti su Tarptautinės 

moters dienos istorija, šios dienos paminėjimo renginiais, įvyko FOREVER gaminių pristatymas 

(susitikimas su FOREVER konsultante šiauliete Gitana Tugaudiene).  

     Vyko Motinos dienos paminėjimas. Skaitytos ištraukos iš grožinės literatūros kūrinių ir publikacijų 

spaudoje. 

     Kartu su Šukionių kaimo bendruomenės aktyvu suorganizuota tradicinė Joninių (Rasos) šventė, kurioje 

dalyvavo 50 dalyvių. Bibliotekininkė Jolanta buvo šventinio vakaro ,,rimtosios“ dalies vedėja, organizavo 

kupolių konkursą, paveikslavo...  

     Rugpjūčio mėn. su vietos - Šukionių ir Kauksnujų - kaimų bendruomenių aktyvais suorganizuota 

tradicinė sportinių varžybų ir pramogų dieną – „Vasaros palydėtuvės 2017“. Šukionių Jono Noreikos 

pagrindinės mokyklos lange parengta ekspozicija „Vasaros palydėtuves 2016“ prisiminus...“. Renginyje 

dalyvavo 100 vietos ir atvykusių sporto entuziastų.   

     Lapkričio mėn. padalinyje suorganizuota tęstinė popietė „Skaitiniuose atrandu save...“ (apie naujai 

pasirodžiusias ir populiarias grožinės literatūros knygas, apie spaudoje publikuotas noveles, pasakojimus).  

      Metų pabaigoje suorganizuota tradicinė popietė „Pabūkime kartu...“. Renginiui parengtos Šukionių ir 

aplinkinių kaimų vaikų kūrybinių darbų paroda „MANO kalėdinė svajonė“ bei Lygumų pagrindinės 

mokyklos dailės mokytojos Editos Daknienės akvarelių ekspozicija „MŪSŲ kalėdinės svajonės“. 
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Renginyje svečiavosi Lygumų seniūnijos seniūnė Iveta Ovsiukienė, seniūnės pavaduotoja Angelija 

Elskienė, Pamūšio kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Gaubienė, Lygumų pagrindinės mokyklos 

Šukionių Jono Noreikos filialo vadovas Mindaugas Bulaitis, mokytojai, dalyvavo 50 įvairaus amžiaus 

dalyvių.  

     Titonių padalinyje rengti renginiai, kurie buvo skirti rašytojų gimimo metinėms paminėti: „Gimtinėje 

prie Mūšos“ – rašytojo L. Balčiūno gimimo metinėms paminėti, „Paskutinė Mažosios Lietuvos 

metraštininkė“ – Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms, „Pagavęs saulės juoką“ – A. Zurbos 

75-osioms gimimo metinėms, “Po ūkanotu nežinios dangum“ – Vyt. Mačerniui, „Juodųjų eglių šalis“ – J. 

Mikelinskui, „Tautosaka“ - skirta V. Krėvei.                                 

     Ūdekų padalinyje vyko renginys „Gyvenimo laužta, bet 

nepalaužta“ – rašytojos Ievos Simonaitytės metams. 

Dalyviams pristatyta I. Simonaitytės kūryba ir buvo 

skaitoma knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“. 

     „Uždekim laisvės aukurą“ –  akcija-sueiga Laisvės 

gynėjų dienai. 14-kai žuvusiųjų uždegtos atminimo 

žvakelės, skaitomos eilės, priminti tų dienų įvykiai. Visiems 

dalyviams įsegtas laisvės  gynėjų atminimo simbolis – 

neužmirštuolė.  

      „Tėvynę šnekant aš girdžiu“ -  literatūrinė - muzikinė 

kompozicija Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Eilės apie 

Lietuvą, tėvynę, gimtinę persipynė su tokio pat turinio 

dainomis, kurias atliko kultūros namų saviveiklininkai.  

      „Po tėviškės dangum“ – popietė Gedulo ir vilties dienai. Jos metu buvo skaitoma tremties poezija, 

tremtinių prisiminimai. Savo prisiminimais dalinosi ir tremtyje gimusi popietės dalyvė Aldona 

Ašmonavičienė. 

     „Čia mano žemė – Lietuva“ – akcija Valstybės dienai.  21 val., kartu su visa Lietuva, dalyviai giedojo 

tautos himną, dainavo patriotines dainas. 

     Masiškiausias, išskirtinis renginys, pritraukęs daugiausia - 230 dalyvių, buvo kraštiečių susitikimas - 

kaimo šventė „Sugrįžau aš į gimtinę“. Šis renginys vyksta kas 5 metai, jį rengia 3 organizacijos - 

biblioteka, kultūros namai ir kaimo bendruomenė. Jame  pristatyta kaimo istorija, kaimo literatės Vilijos 

Narvydienės ketvirtoji poezijos knyga „Kur žalias ąžuolas“, kaimo gyventojai pagerbti įvairiomis 

nominacijomis bei muzikiniais sveikinimais.   

     Žeimelio padalinyje metai pradėti renginiu, skirtu Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis 

svarbiausiai nakčiai“. Prie daugiafunkcio centro, parkelyje uždegtas aukuras sausio 13-osios aukoms. 

Vėliau, prie Vienybės ąžuolo buvo prisiminti sausio  įvykiai, uždegtos žvakelės už žuvusiuosius. 

Organizuota triukšminga Užgavėnių šventė. Į Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtą renginį, jau 

tradicija tapo pasikviesti svečius iš kaimyninės seniūnijos, Guostagalio bibliotekos mėgėjišką dramos 

kolektyvą ,kuris parodė spektaklį E. Untulio ironišką 

šeimos dramą „ Medžiai ant stogo“. 

     Vyko knygos  „Sesele, duok man tabletę nuo mirties” 

pristatymas ir susitikimas su knygos autore  A. Grupas. 

Autorė papasakojo apie emigraciją, knygos sukūrimo idėją,  

jos bendradarbiavimą su lietuvių bendruomene. Autorė 

knygą padovanojo  ir bibliotekai. 

     Šeimos dienai paminėti vyko popietė  „Gražiausia 

šeima  –  skaitanti”.  Jos metu prie puodelio arbatos 

dalintasi mintimis apie knygą, jos svarbą šeimos  

gyvenime.  

     Žvirblonių padalinyje vyko tradicinis renginys „Moterys - kaip gėlės“, skirtas Kovo 8-ajai. Renginio 

metu klausytasi Pakruojo literatų klubo „Židinys“ atstovų kūrybos. Savo eiles skaitė iš Mediniškių kaimo 

kilusi Dalė Gurkšnienė. Keletą dainų moterims dovanojo Julija Petrauskaitė. Moterys renginio metu 

dalinasi prisiminimais iš jaunystės dienų – kaip šventė  Kovo 8 –ąją, kokias dovanas joms dovanodavo, 

pasakojo anekdotus, skaitė eilėraščius. 

 

    Rajono bibliotekose net 49,5% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. 
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    Paminėtinos viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuotos parodos: tradicinė „Renkame metų knygą. 

2016 m.“, kurioje lankytojai supažindinti ne tik su renkamomis knygomis, bet ir su autoriais.  

     Naujųjų metų išvakarėse buvo parengta literatūros paroda “Mintys apie laiką ir jo prasmę...“. Parodoje 

– įžymių rašytojų mintys apie laiką, jo prasmę. Apie laiką, kurį dažnai  mes išbarstome veltui arba 

nebranginame. Gyvenimo laikrodis skaičiuoja valandas, minutes, sekundes kiekvienam skirtingai ir, atėjęs 

į šį pasaulį žmogus, turi suvokti kokia jo misija. Tiksintis laikrodukas skaičiuoja mūsų dienas, darbus ... ir 

gali sustoti nesuspėjus pasakyti svarbiausio žodžio, neatlikus savo sumanymų, neapkabinus mylimo 

žmogaus. Rašytojų mintis papildo įvairių dailininkų, fotografų iliustracijos iš meno albumų.  

     Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė rašytojos Ievos Simonaitytės atminimo metais, 

kadangi minimos 120-osios gimimo metinės. Ta proga viešosios bibliotekos skaitykloje  sausio pabaigoje 

surengta dokumentų paroda „Mažosios Lietuvos metraštininkė“. Čia buvo eksponuojami svarbiausi 

unikalios kūrėjos apsakymai, apysakos, romanai, autobiografinė trilogija, publikuoti straipsniai bei 

atsiminimai.   

     Kovo mėn. viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuota dokumentų paroda „Žymiausios Lietuvos 

moterys“, skirta Tarptautinei moters dienai paminėti.  
     Balandžio mėn.  buvo parengta literatūros paroda „Gaminti greitai, lengvai ir skaniai“, skirta visiems ir 

visoms, kurie domisi kulinarija. Eksponuotos naujos  ir mažai vartytos receptų knygos iš bibliotekos fondų.  

     Informacijos skaitykloje vyresn. bibliografės Genės Urbienės parengtos parodos: Sausio mėn. - 

„Kovoję už laisvę - nemiršta“ ir „Internetas – draugas, galintis virsti priešu“. Kovo mėn. -  „Įžymių žmonių 

mintys apie 1990 m. kovo 11-ąją“. Balandžio mėn. parengta paroda satyrinės grafikos tema „Piešiniai, 

slepiantys dalį tiesos“.  Gegužės mėn. veikė bendrijos 

„Pakruojo Viltis“ lankytojų sukurtų darbų paroda „Šilčiausi 

darbai mamai“, skirta Motinos dienai paminėti. Daugeliui 

bibliotekos lankytojų labai patiko literatūros paroda „Gėlės 

lietuvių poezijoje“, skirta gegužės 18-ąjai – Tarptautinei 

žavėjimosi augalais dienai. Birželio pabaigoje Tarptautinei 

kovos su narkomanija dienai parengta literatūros paroda 

„Narkotikams – NE!”. Rugpjūčio – rugsėjo mėn. veikė 

literatūros paroda „Lietuvos etnografinių regionų tautiniai 

drabužiai: raštai ir spalvos“, skirta  2017-iesiems – Tautinio 

kostiumo metams paminėti. Spalio mėn. Tarptautinei kavos 

dienai paminėti buvo skirta paroda „Gėrimas su charakteriu“. Gruodžio mėn. eksponuotos literatūros 

parodos „Stebuklinga arbatos galia“, skirta Tarptautinei arbatos dienai ir „Nauji informaciniai leidiniai“.  

     Paminėtinos ir kaimo padaliniuose rengtos parodos: Balsių padalinyje - „Sausio 13-oji - Laisvės 

gynėjų diena“, „Šiapus ir anapus mūsų laiko“ buvo skirta poeto, prozininko Bernardo Brazdžionio 110-

osioms gimimo metinėms paminėti, rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 140-osioms 

gimimo metinėms atminti - „Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai“, „Juozo Paukštelio premijos laureatai“, 

Kalėdų tradicijas ir papročius atskleidė paroda „Žėrėk, žvaigždele“, „Pakeliaukime po Lietuvą“. 

     Gačionių padalinyje – „Žemaitijos krašto dukra“ (rašytojai Ievai Simonaitytei -120), „Gyvenimo 

knygos paslaptys“ (rašytojui Vytautui Bubniui - 85), ,,Įdomių faktų apie biblioteką sienelė“, ,,Gėlės žemės 

spinduliai“, ,,Salos“ (Šiaurės šalių bibliotekų savaitė), ,,Poetas, nusilenkęs žemei“ (poetui, vertėjui 

Eugenijui Matuzevičiui - 100).  
      Grikpėdžių padalinyje parodose paminėta - ,,Ji buvo Simonaitytė“ (Ievos Simonaitytės, paskutiniosios 

Mažosios Lietuvos metraštininkės 120 m. jubiliejui ir 2017-iesiems LR Seimo paskelbtiems Ievos 

Simonaitytės metams paminėti), „Ir taip Jūs amžiams liksit su mumis“ (poetų – Kazio Bradūno, Algimanto 

Mackaus, Bernardo Brazdžionio jubiliejams paminėti), ,,Gyvenimas. Laikas. Likimas“ (Anglų literatūros 

klasiko Čarlzo Dikenso 205-osioms, vokiečių rašytojo Karlo Majaus 175-osioms ir Viktoro Hugo – vieno 

žymiausių 19 a. prancūzų romantikų – 215-osioms gimimo metinėms paminėti), ,,Nuo Užuožerių 

Antanuko iki Antano Vienuolio – vieno produktyviausių lietuvių rašytojų“ (Rašytojo 135-osioms gimimo 

metinėms paminėti), ,,Ir dienos, ir metai“ (Lietuvių rašytojų – S. Santvaro (115), Jono Mikelinsko (95), 

Jono Avyžiaus (95) gimimo metinėms paminėti), ,,Žmogus lieka nemirtingas tiek, kiek save išdalija 

kitiems“ (Rašytojui Kaziui Sajai – 85), ,,...rašysiu knygas apie tikėjimą gyvenimu: gyvenimu regimu ir 

neregimu, gyvenimu nenuspėjamu, kupinu paslapties“ (Vytautas Bubnys), ,,Pažįstamas ir nepažįstamas 

Maironis“ (Poetui Jonui Mačiuliui Maironiui – 155), Vincui Krėvei-Mickevičiui – literatūros klasikui 

,,šakoto talento, didelių ambicijų kūrėjui, universalui čiurlioniškąja prasme“ (Viktorija Daujotytė) – 135“. 

Įsimintinoms datoms paminėti: ,,Atmintis“ - Sausio 13 – ajai paminėti, istorinių knygų ir spaudinių paroda 
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rugpjūčio 23-ajai – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti, kraštotyrinė paroda ,,Landsbergiai ir 

Pakruojo kraštas“ (Gabrieliui Landsbergiui Žemkalniui – 165), rankdarbių paroda ,,Tu numegzk man, 

mama, kelią... “.  

      Guostagalio padalinyje parengtos parodos įsimintinoms datos paminėti: „Istorijos puslapį atvėrus“ – 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti; „Su pavasariu ateina Velykos“ – leidinių ir piešinių 

paroda; „Tau mano mintys, Tau mano žodžiai“ – Motinos dienai; „Knygų Kalėdos skleidžia gerumą“ – 

akcijos metu dovanotų knygų paroda; „Puošiamės ir laukiam švenčių“ – kalėdinių dekoracijų paroda. 

Didelis dėmesys skirtas rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti: „Pavasarių audroj“ – leidinių paroda 

Ievos Simonaitytės metams ir jos 120-osioms gimimo metinėms paminėti; leidinių ir nuotraukų paroda – 

„Kraštiečiui, fleitininkui, kompozitoriui, docentui Juozui Pakalniui – 100“; „Balandžio plastėjime“ – 

leidinių paroda prozininku, dramaturgui, vaikų ir jaunimo literatūros kūrėjui Vytautui Bubniui – 85 m.; 

„Kas būta ir nebūta“ – leidinių paroda rašytojui, dramaturgui, vaikų literatūros kūrėjui Kaziui Sajai – 85 

m.; „Žemės vingiais“ – leidinių paroda prozininkui, lietuvių literatūros klasikui V. Krėvei, minint jo 135-

ąsias gimimo metines; leidinių paroda kūrėjo Algimanto Zurbos 75-mečiui paminėti „Pagausim saulės 

juoką“. 

     Klovainių padalinyje vaizdiniai renginiai pagrinde skirti paminėti kraštiečių, rašytojų sukaktis, 

atmintinus Lietuvos įvykius, tautines šventes. Parengtos parodos: „Gyvenimą palietę širdimi“ (1991 m. 

sausio įvykius prisimenant), „Tokia ji paprasta, brangi, sava“ (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai), 

„Dangaus ir žemės delnuos, gėlių ir saulės šviesoj“ (Poezijos dienai), „Ir rauda kryžius pakelėj...“ (Gedulo 

ir Vilties dienai), „Likime sesėmis ir broliais“ (kraštiečiui pedagogui, rašytojui Leonui Balčiūnui – 85), 

„Aktorė, nebijanti „Pasakų močiutės“ titulo“ (kraštietei aktorei, lėlių muziejaus vedėjai Elenai Židonytei-

Žėkienei - 80), „Prisimenant Maironį“ (poetui Maironiui (Jonui Mačiuliui) – 155).  

     Lygumų padalinyje - „Gimtojo krašto metraštininkė“ (Autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjai Ievai 

Simonaitytei  120 m.), „Poetas ne gamtos, o žemės poetas...“ (Poetui, redaktoriui, kultūros veikėjui Kaziui 

Bradūnui 100 m.), „Rašytojas – Lietuvos žurnalistas“ (Rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui, publicistui, 

redaktoriui, žurnalistui Edvardui Uldukiui 85 m.), „Kai plunksną keičią teptukas...“ (Prozininkui, 

dramaturgui, dailininkui Romualdui Lankauskui 85 m.), „Romansų ir apysakų herojus...“ (Prozininkui, 

dramaturgui, vaikų literatūros kūrėjui Jonui Mikelinskui 95 m.), „Rašytojas, atradęs savo gyvenimo 

kelią...“ (Rašytojui, dramaturgui, prozininkui, Kovo 11- osios Akto signatarui, vaikų literatūros kūrėjui 

Kaziui Sajai 85 m.), „Didžioji meilės poetė!“ (Poetei, vertėjai Juditai Vaičiūnaitei 80 m.), „Poetės eilės 

džiugina širdis!“ (Poetei, aktorei, poezijos rinkinių kūrinių vaikams autorei Meilei Marijai Kudarauskaitei 

85 m.), „Knygos - su paslaptinga meno galia!“ (Prozininkui, dramaturgui, eseistui, vaikų ir paauglių 

literatūros kūrėjui Vytautui Bubniui 85 m.), „Poetas – tautos dainius...“ (Poetui, profesoriui, kunigui Jonui 

Mačiuliui – Maironiui 155 m.).  

     Mikoliškio padalinyje – „Tepasieks mano mintys skaitytojų širdis“ (I.Simonaitytės 120-ečiui), rašytojui 

V. Bubniui ,,Gyvenimo knygos paslaptys“, „Švyti uždrausta raidė: 1864-1904 metai“ (Knygnešiams), 

Motinos dienai - „Niekas šiai meilei prilygti negali“. 

     Pašvitinio padalinyje rengtos parodos svarbioms datoms pažymėti: „Atmintis gyva“, skirta  sausio 13– 

osios įvykiams atminti, Žolinei - „Žolynėlis žalias, žolynėlis stebuklingas“; parodos iškilių žmonių 

sukaktims paminėti: Ievai Simonaitytei -  „Klaipėdos krašto metraštininkė“, „Lyrinės psichologinės prozos 

pradininkė lietuvių literatūroje“, skirta rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos  140 m. gimimo 

sukakčiai paminėti, „Lietuvių literatūros klasikas“ - rašytojo Antano Žukausko - Vienuolio 135 m. gimimo 

sukakčiai, Rašytojo Jono Avyžaius 95 metų sukaktis  paminėta parodoje „Rašytojas, klaidžiojantis istorijos 

kryžkelėse“, „Iškiliausias lietuvių prozos meistras“, skirta rašytojo Vytauto Bubnio 85 m. gimimo 

sukakčiai paminėti. 

     Rimkūnų padalinyje - „Įdomi, spalvinga asmenybė“ (Klaipėdos krašto rašytojos, autobiografinių 

apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės metams paminėti); „Gyvenimo pilnaties poetas“ (110 m., 

kai gimė poetas Bernardas Brazdžionis); „Ištikimas tikrovei ir svajonei“ (90 m., kai gimė rašytojas Vladas 

Dautartas); „Dvasinio tautos atgimimo šauklys“ (95 m., kai gimė rašytojas Jonas Avyžius); „Daugiausiai 

romanų išleidęs lietuvių rašytojas“ (85 m., kai gimė rašytojas Vytautas Bubnys); „Unikalių užmojų ir 

įvairių žanrų kūrėjas“ (135 m., kai gimė prozininkas V. Krevė- Mickevičius); „Pagavęs saulės juoką“ (75 

m., kai gimė rašytojas Algimantas Zurba); „Skaitytojų tarpe populiariausios knygos“ (pasaulinei knygos ir 

autorių teisių dienai); „Bunda jau Baltija“  (Baltijos kelio dienai paminėti); „Atvažiavo Kalėda“ (Kūčių ir 

Šv. Kalėdų senieji papročiai ir tradicijos). Birželio mėnesį bibliotekoje buvo eksponuojama kūrybinių 

darbų paroda „O, tas žydėjimo gražumas“. Parodos autorė - Linkuvos gimnazijos 12 klasės moksleivė 

Rosita Vaškaitė.  
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     Stačiūnų padalinyje - „Katekizmas vis dar gyvuos“/ 470 metų, kaip išleistas Martyno Mažvydo 

„Katekizmas“; „Prie senojo gluosnio rymojau“/ rašytojo, eseisto, dramaturgo Vlado Dautarto 90-osioms 

gimimo metinėms; „Iš mano atsiminimų“/ rašytojo, prozininko, dramaturgo Antano Žukausko – Vienuolio 

135-osioms gimimo metinėms; „Pasakysiu tau, kaip draugui“/ prozininko, dramaturgo, visuomenės 

veikėjo, Kovo 11 – osios Akto signataro Kazio Sajos 85-osioms gimimo metinėms; „Laivas mylintis 

gyvenimą – net kasdienybę“/ XX a. II pusės poetės modernistės, vertėjos Juditos Vaičiūnaitės 80-osioms 

gimimo metinėms; „Kasdienė tako šviesa“/ poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės 85-osioms gimimo 

metinėms; „Miestas, kuriame nėra tavęs ir manęs“/rašytojos, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Nelės 

Mazalaitės 110-osioms gimimo metinėms; „Mano Vaidilutė“/ rašytojo, valstybės veikėjo, lietuvių klasiko, 

filosofijos daktaro, profesoriaus, akademiko Vinco Krėvės Mickevičiaus 135-osioms gimimo metinėms; 

„Žvelk į pasaulį dailininko akimis“/ rašytojo, dailininko Jono Martinaičio 70-osioms gimimo metinėms;  

„Mano naktys iš pasakų krašto“/ Jono Meko 90-osioms gimimo metinėms; „Kunigaikštis Gediminas – 

Vilniaus įkūrėjas“/ Gedimino dienai paminėti; „Pedagogui M.Vasiliauskui – 140“. 

      Šukionių padalinyje buvo eksponuotos dokumentų parodos: „Ji buvo Simonaitytė...“, skirta Klaipėdos 

krašto rašytojos, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti; „Susipažinkime: Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai – šiauliečiai“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; „Iš Tarptautinės moters dienos istorijos...“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti; „Apie Tarptautinę knygos ir autorinių teisių dieną...“, skirta 

Tarptautinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti; „Apie Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną“, 

skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti;  „Apie Gedulo ir Vilties dieną“, skirta Gedulo 

ir vilties dienai paminėti; „Apie Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną“, skirta 

Valstybės dienai paminėti; „Apie Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dieną“, skirta Valstybės dienai paminėti; 

„Apie Tarptautinę raštingumo dieną“, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti; „Apie Tarptautinę 

pagyvenusių žmonių dieną“, skirta Tarptautinei Pagyvenusių žmonių dienai paminėti; „Apie Tarptautinę 

tolerancijos dieną“, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti; „Apie Nobelio dieną“, skirta Nobelio 

dienai paminėti.  

      Žeimelio padalinyje ataskaitiniais metais Vienos knygos paroda  „Neužmirštama asmenybė“  ir  

„Atvertos knygos  šviesa“ paminėti - rašytojas, prozininkas Motiejus Valančius ir Lietuvos knygnešys  

Jurgis  Bielinis. Kadangi 2017 metai buvo paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės metais,  šiai įžymiai 

asmenybei skirta literatūros paroda „Buvo ir taip“. Paminėtas dailininkės, kraštietės Marcės Katiliūtės 

jubiliejus. Surengta paroda „Marcė Katiliūtė“.  Bibliotekos 

lankytojai patys iniciavo dvi parodas: kaklaraiščių, bei 

rankdarbių. Buvo surengta Linos Venclovienės rankdarbių 

paroda. Šioje parodoje  rankų darbo suknelės, mezginiai. 

Paroda pritraukė miestelio senjorų grupę, kurios domisi 

rankdarbiais.  Žeimeliečio Regimanto Petraičio kaklaraiščių 

paroda „Tų kaklaraiščių margumas“, tai kelis metus rinkti 

kaklaraiščiai.  Lankytojai grožėjosi kaklaraiščių įvairove, 

spalvingumu. Bendradarbiauta su neformaliojo fotografijos 

būrelio „Blykstė“ nariais. Jie surengė  dvi fotografijos 

parodas: „Bibliotekoje rimtai ir linksmai“, „Pražydo jurginai 

Žeimelyje“. Surengta paroda Lietuvai  -  „Lietuva  –  gimtinė mana“. Valstybės dienai paminėti  parengtas 

informacinis stendas  „Žmogus ir valstybė“.  Buvo nuolat atnaujinama „Naujų knygų“ paroda, kurioje 

eksponuojama naujai gauta literatūra.  

      

Netradicinės darbo formos 
 

     Nuo 1997 metų prie bibliotekos veikia Pakruojo literatų klubas „Židinys“, kuriam vadovauja 

ligoninės bibliotekoje dirbanti vyresnioji bibliotekininkė Edita Kurauskienė. Literatų klubo nariai vieni iš 

aktyvesnių bibliotekos renginių lankytojų, pagal galimybes prisideda prie jų organizavimo.  

     Metų bėgsme sukurta ir išsaugota literatų klubo kūrybinė draugystė su Anykščių, Jonavos, Kėdainių, 

Kauno, Šiaurės Lietuvos draugijos rajonų (Kelmės, Biržų, Pasvalio, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio), taip pat 

užmegzta kūrybinė bičiulystė su Kelmės rajono Kražių, Pagryžuvio, Šedbarų bibliotekų darbuotojomis ir 

literatais, Rozalimo ir Pašvitinio miestelių, Medikonių kaimo bendruomenės entuziastais. Literatūrinius 

renginius rajonų literatai organizuoja su vietos bibliotekų darbuotojais Anykščiuose, Biržuose, Šiauliuose, 
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Kelmėje; kartu stiprinamas ir bibliotekininkų bendravimas, iš kurio galima pasisemti naujų idėjų 

kūrybiniam darbui.  

     2017-aisiais literatų klubo ,,Židinys“ organizavo 

tradicinę respublikinę poezijos ir muzikos šventę. Ji buvo 

skirta Tautiškumo temai ir pavadinta  Pranutės 

Kvedarienės mintimi iš eilėraščio (kurį ji parašė prieš 46 

metus, būdama 10 klasėje) „...mes - basi parugėm...“. 

Uždegus simbolinį židinį, židiniečiai, apsirengę 

kaimiškai, tautiškai, skaitė savo eiles. Renginį vedė klubo 

narė Dalė Gurkšnienė, prieš tai kūrybiškai papuošusi 

šventės patalpas. Šia proga išleistas ,,Židinio“ laikraštis. 

     Muzikinę šventės programą suorganizavo muzikė, 

koncertmeisterė, vargonininkė Rasa Vaigauskaitė, kurios 

dėka atvyko šiaulietė kanklių specialybės mokytoja ekspertė Elena Ralienė, šį pavasarį švęsianti 

koncertinės veiklos 50-metį. Šventės metu ,,Židinio“ literatai paskelbė Rasą Vaigauskaitę klubo Garbės 

nare (įteikdami tai liudijantį pažymėjimą: Rasa džiaugėsi gražiu pažymėjimu, kurį sukūrė klubo narė, 

dailės ir technologijų mokytoja Inta Bulaitienė) už nuo 2010 metų savanoriškai, atsakingai organizuojamą 

muzikinę renginių programą bei židiniečių veiklos praturtinimą prasmingomis idėjomis ir patarimais.         
     Bendraminčiai kūrėjai iš kitų šalies rajonų šį kartą buvo kviesti ne tik pasidalinti savo  eilėraščiais, 

skirtais kaimui, tėviškei, Lietuvai, bet ir apsirengti kaimiškai, tautiškai. Į „Židinio“ kvietimą atsiliepė Biržų 

,,Versmės“, Jonavos ,,Šaltinio“,  Joniškio ,,Audruvės“, Kupiškio ,,Lėvens balsų“ (pirmą kartą), Šiaulių 

,,Verdenės“, humanitarinės studijos ,,Plėviasparniai“ literatai, Jaunius Kulnys. Židiniečius pasveikino 

,,Žiemgalos“ draugijos prezidento pavaduotojas Alfredas Šimkus, Gediminas Ališauskas. 

     Savo kūryba šioje šventėje debiutavo (ir iš karto buvo pakviesta tapti „Židinio“ nare) į gimtąjį rajoną 

sugrįžusi Regina Pupinytė, pasveikinusi šventės dalyvius ir kaip rajono savivaldybės atstovė.  

     Vasario 24 d. dalyvauta Anykščių rajono literatų klubo ,,Marčiupys“  organizuotame tradiciniame 

renginyje – naktiniuose skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje?“. Skaitymai vyko L. ir S. 

Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Literatai dalinosi į eiles sudėtomis mintimis, skambėjo anykštėnų bardų 

Algimanto ir Vidmanto,  ignaliniečių Olgos ir Gintarės dainos ir gitarų  muzika. ,,Židinio“ klubui 

atstovavo Karolina Kazlauskienė, Gražina Gricienė, Artūras Petraitis ir Edita Kurauskienė. 

     Paskutinį kovo penktadienį, Pakruojo viešosios bibliotekos Žvirblonių padalinio bibliotekininkė Aušra 

Kasparienė  pakvietė aktyviausias šios bibliotekos lankytojas - Daivą, Kazimierą, Loretą, Ritą, Rūtą, 

Stefaniją, ,,Židinio“ klubo atstovus į  poetinę valandėlę ,,Moterys - kaip gėlės“. Židiniečiai literatai Dalė, 

Karolina, Gražina, Žydrūnė, Artūras ir Edita dalinosi savo kūryba neišsemiama moteriškumo tema:  joje 

visko pradžia, visas  pasaulis. Eilėraščiuose moteris - vaikas, mylimoji, įkvėpėja, mama.  Aušros 

pagalbininkė, savanorė, savamokslė Julija Petrauskaitė  susirinkusiųjų buvimą  pavasariškai gaivino  

dainomis, gitaros melodija. 

     Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2017“ renginys vyko gegužės 24 d. Šiaulių 

„Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje. Dalyvavo poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos, 

teikiamos už geriausią praėjusių metų poezijos debiutą, laureatai Ernestas Noreika (2013), Vytautas 

Stankus (2010), „Poezijos pavasario“ laureatas Vytautas Rubavičius (2007), poetas Nerijus Cibulskas, 

Mantas Balakauskas (2017) - vienas kultūros asociacijos ,,Slinktys“ steigėjų. Renginį vedė literatūros 

kritikė Neringa Butnoriūtė, muzikavo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro fleitininkas Andrius 

Radziukynas. Renginio organizatorės, Istorijos skyriaus muziejininkės, literatės Gražinos Narbutaitės 

kvietimu, savo eilėraščius skaitė ir kelmiškis literatas Viktoras Gulbinas,  ,,Židinio“ klubui atstovavusios 

Karolina ir Edita. 

     Poezijos pavasaris Šiauliuose - gili krašto literatūrinė tradicija: šventės vyksta nuo 1987 m. Anksčiau 

miesto ir kitų rajonų literatai kūrybos skaityti rinkdavosi poeto J. Krikščiūno-Jovaro kiemelyje. Nuo 2010 

m. poezijos šventės vyksta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, jas organizuoja 

Šiaulių miesto literatų susivienijimo nariai. Pagal šventės idėją, siekiama susitikti su bičiuliais literatais, 

pasidalinti kūryba, nuomonėmis, literatūrine draugyste. Į Šiaulių poezijos pavasario šventę gegužės 25 d. 

kūrėjai susirinko iš Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Joniškio, Radviliškio, Plungės, Raseinių, Pakruojo 

rajonų. Kūrybą skaitė židinietės Karolina, Edita, taip pat klubui atstovavo Rima Kubulkienė. 

     Gegužės 26 d. tradiciniais poezijos skaitymais prasidėjo šventė Krinčine, Eugenijaus ir Leonardo 

Matuzevičių sodybos kiemelyje. Tradicines ,,Krinčino verdenes“ vedė Pasvalio rajono literatų klubo 

„Užuovėja“ pirmininkė, mokytoja Regina Grubinskienė, dalyvavo Pasvalio krašto garbės pilietė Genovaitė 
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Jasaitienė, rajono meras Gintautas Gegužinskas, Pasvalio krašto muziejaus, Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos vadovai, darbuotojai. Šventės aukurą įžiebė visų dalyvaujančių rajonų literatų klubų atstovai. 

Savo kūrybą skaitė Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio literatai. Pakruojo rajono kūrėjams atstovavo Karolina, 

Artūras, Edita, kraštietė literatė Zita Vėžienė. Vėliau uždegtas kitas - ,,Poezijos pavasario“ - aukuras. Eiles 

skaitė festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai: aktorė Olita Dautartaitė, kritikas, poetas Vainius Bakas, 

poetai ir prozininkai Julius Žėkas, Ineza Juzefa Janonė, poetai iš Norvegijos Inger Elisabeth Hansen, 

Torgeir Schjerven, vertėja Nora Strikauskaitė. 

Gegužės 27 d. Biržų pilyje vykusiame tradiciniame Biržų literatų klubo ,,Versmė“ organizuotame 

poezijos pavasario renginyje skambėjo biržiečių, kupiškėnų skaitomos eilės, Laimos ir Artūro Aukštuolių 

dueto muzika, taip pat ir pakruojiečių Zitos Vėžienės ir Editos posmai. Šios dvi kūrėjos - Kupiškio literatų 

klubo ,,Lėvens balsai“ pirmininkės Reginos Baltrūnienės kvietimu – netrukus dalyvavo „Poezijos 

pavasario aidų“ šventėje Kupiškyje, kuri vyko Palėvenės domininkonų vienuolyne – bendruomenės 

„Palėvenys“ salėje.  Šventėje, kurią rengė Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, literatų klubas 

,,Lėvens balsai“, Palėvenės bendruomenės pirmininkė Laimutė Juknevičienė, negailėta dėmesio 

Noriūnuose gimusiems poetams Valdemarui Kukului ir Vytautui Rudokui, pristatyta jiems skirta 

fotografijų paroda, artimi žmonės pasidalino prisiminimais. Literatai iš Anykščių, Biržų, Jonavos, 

Klaipėdos, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Vilniaus rajonų  skaitė šių poetų  ir savo 

kūrybos eiles, aplankė poeto Vytauto Rudoko kapą Palėvenės kapinėse, dalyvavo ekskursijoje po vieną 

gražiausių Lietuvoje baroko objektų – Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią.  

     Norėdami atsidėkoti  už ilgametę paramą, nuolatinį 

palaikymą, Pakruojo literatų klubas ,,Židinys“ seniai 

brandino mintį Striukų kaimo ūkininką Gediminą Ališauską 

įvardinti klubo  Garbės nariu. Sumanymas buvo 

įgyvendintas striukiečio vardadienio proga, birželio 30 d. Į 

minėtą renginį židiniečiai važiavo ne tuščiomis, o kiekvienas 

sukūręs Gediminui bent po ketureilį.  Jų ūkininkas klausėsi 

apvainikuotas Dalės nupintu ąžuolo lapų vainiku, rankose 

jau laikydamas literatų klubo Garbės nario vardą liudijantį 

Intos sukurtą ,,sertifikatą“, kurio įteikimo proga Vilija iškepė 

tortą su begonijomis. Gediminas iš pradžių buvo šviesaus 

atminimo sesers Ramutės vairuotojas, nes tekdavo ją vežti į 

,,Židinio“ renginius, pamažu ir pats įsitraukė į židiniečių veiklą ir klubo rėmimą. 

     Nuo visų mylėtos, per anksti Amžinybėn išėjusios klubo narės Romualdos Ališauskaitės kapo lankymo 

tąkart ir prasidėjo ,,Židinio“ narių viešnagė Striukuose.  

Poezijos ir bendrystės vakarėlyje išaiškėjo dar viena paslaptis - Vilija Narvydienė prisipažino išleidusi 

naująją eilėraščių knygą, pavadintą ,,Kur žalias ąžuolas“ ir ją, tebekvepiančią spaustuvės dažais, čia pat 

padovanojo renginio šeimininkui.  

 Be ,,Židinio“ literatų Dalės Gurkšnienės, Vilijos Narvydienės, Gražinos Gricienės, Intos Bulaitienės, 

Mykolo Arcimavičiaus, Pranutės Kvedarienės, Editos Kurauskienės, jaukioje G. Ališausko pastogėje prie 

židinio savo kūrybą skaitė ir vakaronės svečiai iš Joniškio ,,Audruvės“ klubo, Šiaulių humanitarinės 

studijos ,,Plėviasparniai“.  

 Už vardadienio proga parodytą netikėtą dėmesį ir pagarbą ūkininkas Gediminas atsidėkojo visiems 

literatams įteikdamas ne tik spalvingas puokšteles iš sodybos gėlių, bet ir šviežio medaus stiklainėlius.  

 Šventė baigėsi ūkininko kaimynės Rimos Kubulkienės (su rajono literatais susidraugavusios, o vėliau - 

ir klubo nare tapusios, kaip pati sakė, taip pat ,,per a.a. Ramutę“) atneštų žibintų paleidimu į vasarvidžio 

dangų. 

  ‚,Židinio“ klubui atstovavusi Gražina Gricienė liepos 9 d. dalyvavo Kėdainių krašto literatų, Šv. 

Jurgio bažnyčios klebono Artūro Stanevičiaus trečius metus rengiamuose poezijos atlaiduose „Ten kur 

poezija virsta malda“. Aukotos Šv. Mišios, vėliau eiles skaitė literatai iš Kėdainių krašto, Šeduvos, 

Panevėžio. 

     Į Jonavos rajono literatų klubo ,,Šaltinis“ pirmininkės Irenos Būtėnaitės-Nagulevičienės kvietimą  

dalyvauti poezijos ir muzikos šventėje lapkričio 25 dieną „Laiko branda: pavasario aidas rudens preliudijos 

skambesy“ atsiliepė bičiuliai literatai  iš Kėdainių, Kupiškio, Ukmergės rajonų, kiti meninio žodžio 

mylėtojai. Jaukioje „Nijolės“ kavinėje vykusiame renginyje židiniečiams atstovavo Gražina Gricienė, 

Mykolas Arcimavičius ir Edita Kurauskienė. 
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     Lapkričio pabaigoje dalyvauta tradicinėje poezijos šventėje Šedbaruose (Kelmės r.) ,,Poezija - tai 

mintis, jausmas, muzika“, kuri vyko jau 22 kartą. Šį kartą prašyta apsirengti retro stiliumi. Visada labai 

smagu apsilankyti išradingai surengtuose šedbariškių renginiuose, juolab, kad jų sumanytojai - 

bibliotekininkų pora Dalia ir Antanas Galbuogiai. Šventėje kasmet dalyvauja ir kiti Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotojai: šios bibliotekos direktorė Rita Grišienė kartu su 

literatų klubo ,,Vieversys“ vadovu Viktoru Gulbinu vedė renginį, o Vaikų literatūros bibliotekos 

darbuotojos Dalia Galbuogienė ir Danguolė Garnienė, sukūrusios linksmą ansamblį, repo muzikos stiliumi 

sudainavo palinkėjimą būsimiems susitikimams. Susirinkusius sveikino minėtojo rajono savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jadzė Gaubšienė, Tytuvėnų apylinkių seniūnas 

Valdas Ivanauskas. Romantiškas melodijas atliko Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų 

daugiafunkcio centro vokalinis ansamblis ,,Vėjūnė“, Stasys Butkus. Dalyvavo Šiaulių humanitarinės 

studijos ,,Plėviasparniai“, Tauragės ,,Žingsnių“,  Kuršėnų ,,Atgaivos“, Kelmės profesinio rengimo centro 

neformalaus ugdymo ,,Be rėmų“, Kelmės „Vieversio“ literatų klubų atstovai, Rima Petrilevičienė 

(Kėdainiai), Kristina Bačiulienė (Kaunas),  Jaunius Kulnys (Šiauliai), kiti kūrėjai. 

     Nuo 1998 metų prie Balsių padalinio veikia „Šviesuolių“ klubas. Į klubo veiklą stengiamasi įtraukti 

kuo daugiau kaimo gyventojų, bet daugiausia dalyvauja balsietės moterys – senjorės. 2017 m.  

„Šviesuolių“ klubas dirbo aktyviai. Iš viso buvo suorganizuota 13 renginių.  

Ypač didelis dėmesys buvo skirtas sveikos gyvensenos propagavimui. 

Apie sveiką mitybą buvo parengta popietė „Gaminame sveikai ir greitai“. 

Popietėje „Daržovės visus metus“ diskutuota ir pasidalinta patirtimi, kaip 

išradingai panaudoti šviežias daržoves. Kokį gyvenimo būdą rinktis 

peržengus amžiaus vidurį, pasakojo Regina Stonkuvienė, popietėje 

„Sveikos gyvensenos šaltiniai“. Apie naujausius senovės medicinos 

laimėjimus kalbėjo Robertas Januškevičius iš Šiaulių. Dolina Ražauskienė 

vedė praktinius užsiėmimus. Popietėje „Velykinė stalo dekoracija“ išmokė 

pagaminti šiuolaikinę ir spalvingą stalo dekoraciją. O užsiėmimas „Švenčių 

laukiantys namai“ įkvėpė išradingai ir šventiškai dekoruoti namus. 

     Klubas bendradarbiavo su kaimo bendruomene. Sutelkus jėgas buvo 

suorganizuota Juozuko mugė. Klubo lankytojos paruošė kaimo gyventojų 

rankdarbių parodą ir viktoriną. Bendradarbiaujant su Klovainių šeimos 

klubu, sudalyvauta konkurse „Gėlių kilimas Onutėms“ ir šventėje „Oninės“ 

paruoštas amatų kiemelis, kur dalyviai turėjo galimybę išmokti pinti iš popieriaus juostelių. 

     Kasmet, aistringi kelionių mėgėjai, papasakoja apie išvykas svetur. Šį kartą Regina Stonkuvienė 

pasakojo apie Gruziją. Popietės metu sužinota ne tik apie šios šalies  gamtos grožį, įžymias vietas, bet ir 

klausytasi gruziniškos muzikos ir  ragauti gruziniški  patiekalai. 

     „Šviesuolių“ klubo renginiuose apsilankė 105 lankytojai. Labiausiai lankytojus domino praktiniai 

užsiėmimai - „Švenčių laukiantys namai“, „Velykinė stalo dekoracija“. Į tokius renginius atvyksta 

lankytojų ir iš aplinkinių kaimų.  

     Grikpėdžių padalinyje 2012 m. buvo įkurtas perskaitytų knygų ir žurnalų mainų skyrius 

,,Perskaičiau aš, perskaityk ir tu“, kuris tebeveikia ir dabar. Bibliotekos lankytojai čia palieka 

perskaitytas knygas ir žurnalus, kad jais galėtų naudotis ir kiti skaitytojai. Perskaitytų knygų ir žurnalų 

mainų skyriuje yra 451 fiz.vnt. dokumentų. 

     Prie Guostagalio padalinio veikia dramos mėgėjų kolektyvas. Ataskaitiniais metais šis kolektyvas 

pastatė E. Untulio ironišką šeimos dramą „Medžiai ant stogo“, kurią parodė Linkuvos KC Guostagalio 

skyriaus salėje, minėdami Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Linkuvos soc. globos namuose ir Triškonių 

kaimo bendruomenėje – kartu surengtame Motinos dienos paminėjime. Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena buvo paminėta su Degėsių kaimo bendruomenės ir Žeimelio daugiafunkcinio centro 

lankytojais, kuriems taip pat parodytas dramos kolektyvo vaidinimas.  

     Bibliotekos dramos mėgėjų kolektyvas dalyvavo Bardiškiuose vykusioje teatrų šventėje „Auksinis 

kiaušinis“, taip pat savo pastatytą spektaklį parodė ūdekiečiams bendruomenės ataskaitinio susirinkimo 

metu. Apie tai rašė rajono ir regioninė spauda, informacija buvo talpinama savivaldybės internetiniame 

puslapyje www.pakruojis.lt. socialiniame tinkle facebook.       

     2015 m. balandžio mėn. prie Medikonių padalinio buvo įkurtas suaugusių bibliotekos bičiulių klubas 

ir pavadintas „Baltasis Topolis“. 
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3.12.  Mokamos  paslaugos 
 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje teikiamos šios atlygintinos paslaugos (Direktorės 

sprendimas Nr. T-134, 2016 m. balandžio 28 d.): 

 

1. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) 

skaitytojo pažymėjimo išdavimas ir pakeitimas: 

 

1.1. Suaugusiam vartotojui 2,00 € 

1.2. Vaikams iki 15 m. 1,00 € 

1.3. Pažymėjimo dublikato išdavimas (visiems vartotojams) 3,00 € 

2. Dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu:  

2.1. A4 formato puslapis 0,10 € 

2.2. A4 formato lapas 0,15 € 

2.3. A3 formato puslapis 0,20 € 

2.4. A3 formato lapas 0,30 € 

3. Bibliotekos dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo 

aparatu: 

 

 

3.1. A4 formato puslapis 0,06 € 

3.2. A4 formato lapas 0,09 € 

3.3. A3 formato puslapis 0,10 € 

3.4. A3 formato lapas 0,17 € 

4. Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir rankraščių kopijavimas:  

4.1. A4 formato puslapis (1 kopija) 0,50 € 

4.2. A3 formato puslapis 0,60 € 

5. Dokumentų nuskaitymas (skenavimas) (1 dokumentas) 0,15 € 

6. Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir rankraščių dokumentų 

skenavimas: 

 

6.1. A4 formatas puslapis (1 vaizdas) 0,60 € 

7. Dokumentų spausdinimas (iš kompiuterio) lazeriniu 

spausdintuvu  

 

 

7.1. A4 formato puslapis 0,10 € 

7.2. A4 formato lapas 0,15 € 

8. Dokumentų spausdinimas lazeriniu spalvotu spausdintuvu  

8.1. A4 formato puslapis (tekstas) 0,40 € 

8.2. A4 formato puslapis (tekstas su paveikslėliais) 0,60 € 

8.3. A4 formato puslapis (tekstas su paveikslėliu, kuris dengia daugiau 

nei 80% psl.) 

1,00 € 

9. Kopijos atsiuntimas (1 kopija) Pagal siuntėjo 

pateiktus 

įkainius 

10. Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA) Pašto išlaidos 

11. Dokumentų įrišimas:  

11.1. iki 10 lapų 0,60 € 

11.2. nuo 10 iki 30 lapų 1,20 € 

11.3. nuo 30 iki 50 lapų 1,50 € 

11.4. nuo 50 iki 90 lapų 2,10 € 

11.5. nuo 90 iki 130 lapų 3,00 € 

11.6. nuo 130 iki 150 lapų 3,50 € 

11.7. nuo 150 iki 200 lapų 4,00 € 

11.8. nuo 200 ir daugiau lapų 5,00 € 

12. Dokumentų laminavimas:  

12.1. A4 formatas 1,20 € 

12.2. A5 formatas  0,60 € 

12.3. 80x110 formato dokumentas 0,30 € 

13. Informacijos rinkimo paslaugų teikimas pagal užsakymą:  
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13.1. bibliotekininkui dirbus iki 0,5 val. 0,60 € 

14. Salės nuoma renginiams*  

14.1. Be konferencijų įrangos (1 val.) 9,00 € 

14.2. Su konferencijų įranga (1 val.) 15,00 € 

* Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir įstaigų bei nevyriausybinių 

organizacijų renginiams patalpos nemokamos 

 

     Rajono bibliotekų vartotojai dažniausiai naudojasi dokumentų atgaminimo reprografiniu būdu 

(kopijavimo) paslauga. Per ataskaitinius metus VB padaryta 9572 (2016 m. – 7421) kopijos iš bibliotekoje 

esamų knygų fondo bei periodinių leidinių. Per metus įrišti 29 (2016 m. – 8) dokumentai. 

     2017 m. gegužės 25 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-178 buvo papildyta 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių lentelė 15 punktu: 

15. Kino edukacija  

15.1. Suaugusiam (1 bilietas) 3,00 € 

15.2. Moksleiviui (1 bilietas) 2,00 € 

15.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikui (1 bilietas) 1,00 € 

 Ši paslauga gali būti teikiama nemokamai arba taikant nuolaidą iki 50 

proc. 

 

    

     Ataskaitinių metų rugpjūčio - gruodžio mėn. Vaikų erdvėje – Sinagogoje įvyko 25 kino seansai ir juose 

apsilankė 1170 lankytojų. 

     Linkuvos miesto padalinyje padaryta 1851 (2016 m. – 1642), kaimo padaliniuose – 5204 (2016 m. –  

6871) fotokopijos popieriuje. Iš viso SVBS padaryta  16627 (2016m. - 15934) fotokopijos popieriuje.                                 

     Už mokamas paslaugos surinkta 3943,00 EUR., iš kurių: 61,1% - viešojoje bibliotekoje, 33,4% - kaimo 

padaliniuose ir 5,5% - Linkuvos miesto padalinyje. Daugiausia lėšų gauta už kino edukacijų paslaugas – 

41,5%, skaitytojų bilietus – 27,3%, kitas interneto paslaugas – 18,7% ir kopijavimo paslaugas – 10,7% nuo 

visų gautų lėšų už mokamas paslaugas. Mažiausiai gauta delspinigių – 0,6% ir už dokumentų įrišimo 

paslaugas – 1,2%. 

 

3.13.  Bibliotekos  įvaizdžio  formavimas ir ryšiai su visuomene 
      
     Siekiant neatsilikti nuo laikmečio reikalavimų, bibliotekos darbuotojos stengiasi formuoti paslaugios, 

atviros bendruomenei įstaigos įvaizdį. Toks įvaizdis susijęs su visa bibliotekos kultūrine ir informacine 

veikla, teikiamų paslaugų kokybe, bibliotekininkų profesionalumu. Įvaizdį kurti padeda ir bibliotekos 

pastato išorė bei vidus. Apie  biblioteką, joje  dirbančius  žmones, lankytojai  mato  per  teikiamas  

paslaugas, organizuojamus  renginius, susitikimus, parodas.  

     Pastaruosius metus rajono bibliotekų įvaizdžiui didžiausią reikšmę turėjo projektas „Bibliotekos 

pažangai“. Nauja moderni kompiuterinė įranga bibliotekų teikiamas paslaugas pakėlė į kokybiškai 

aukštesnį lygmenį, organizuotos projekto akcijos ir reklaminė kampanija ženkliai prisidėjo formuojant 

patrauklios ir draugiškos bibliotekos įvaizdį ir atvėrė galimybes įvairioms gyventojų grupėms – jaunimui, 

senjorams, neįgaliesiems – lankytis bibliotekose ir naudotis jų paslaugomis. Populiarumo bibliotekoms 

suteikė ir nauja veiklos sritis – nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams. 

     Rajono bibliotekos tapo gyventojų traukos centrais ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dėka, kuris 

startavo 2013 m., suteikdamas bibliotekoms galimybę tapti tvariomis bendruomeninėmis institucijomis, 

galinčiomis pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Projektas suteikė galimybę parengti ir įgyvendinti 

projektą „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“, kurio dėka 

įsigyta naujų pažangių technologijų įrangos, bibliotekose atsirado aibė naujų pramogų, užsiėmimų, kurie 

pagerino lankytojų ir į mokyklas važinėjančių vaikų popamokinę veiklą bei laisvalaikio praleidimo 

galimybes ir sąlygas. Organizuoti darbo su naujomis technologijomis mokymai davė naujų žinių ir įgūdžių 

ne tik bibliotekininkams, bet ir lankytojams. Vaikams, jaunimui ir suaugusiems daug teigiamų emocijų 

suteikė galimybė išbandyti 3D spausdintuvą, skaitmeninį skrebinimo aparatą, žaidimų konsolę, interaktyvų 

stalą, planšetinius kompiuterius, priemones ir žaidimus žalingų įpročių prevencijai. Vaikai žaidė įvairius 

lavinamuosius ir sportinius žaidimus, šoko, dalyvavo atvirukų darymo kūrybinėse dirbtuvėse, video 

filmukų kūrimo procese. Atsiradusios naujos partnerystės skatina sėkmingą veiklą, bendradarbiavimą. 

Pakruojo rajono vaikai bibliotekose gavo puikius įrankius, padedančius kovoti su polinkiu į žalingus 
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įpročius, patyčias, ugdančius komandinio darbo gebėjimus, skatinančius fizinį aktyvumą ir meninę 

saviraišką. IRT kilnojamasis centras veiklą tęsė ir 2017-aisiais. 

     Ataskaitiniais metais biblioteka gavo unikalią dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę 

Sinagogą (1801 m.). Jos prikėlimą naujam gyvenimui inicijavo Pakruojo rajono savivaldybė, kuri buvo 

projekto „Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ 

vykdytoja. Rajono savivaldybės sprendimu, Sinagogos patalpos buvo perduotos viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvei. Gauta dovana įpareigojo pateisinti bibliotekos lankytojų bei rajono vadovų lūkesčius – 

tikslingai naudoti naujas erdves. Tai lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei paslaugų sukūrimą.     

     Įspūdingas Sinagogos interjeras, puiki akustika, anot lankytojų, teigiama aura, suburia daug dalyvių į 

organizuojamus ne tik bibliotekos, bet ir savivaldybės, muzikos mokyklos, kitų rajono įstaigų renginius.  

      

 Bibliotekos darbuotojų 

straipsniai 

Ne bibliotekos darbuotojų 

straipsniai 

Žinutės, 

informaciniai 

pranešimai 

Resp. 

spau-

doje 

Viet. 

spau-

doje 

Interne- 

to šalti- 

niuose 

 

Iš viso Resp. 

spau-

doje 

Viet. 

spau-

doje 

Interne- 

to šalti- 

niuose 

 

Iš viso Spau-

doje 

Inter- 

neto 

šalti- 

niuose 

SVB 0 23 71 94 41 24 29 94 33 258 

VB 0 16 25 41 41 9 27 77 27 186 

Linkuvos 

MP 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 

 

0 

 

2 

 

0 
 

2 

 

0 

 

0 

KP 0 7 46 53 0 13 2 15 6 72 

 

     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama spaudoje. 

Rajono laikraščiuose „Auksinė varpa“, „Pakruojo kraštas“, respublikiniuose dienraščiuose „Šiaulių 

kraštas“ bei internetinėje erdvėje einamaisiais metais paskelbta 479 publikacijos (žr. 1 priedą).  

 Televizijos panauda – Gegužės 9 d. LRT laidos „Laba diena, Lietuva“ komanda lankėsi 

Pakruojyje, kur domėjosi atrestauruota sinagoga, kalbino kultūros paveldo vyr. specialistą 

Mindaugą Veliulį. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668396/laba_diena_lietuva 

 Ataskaitiniais metais buvo parengti 25 bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai leidiniai bei 

lankstinukai.  

 Kitos priemonės ~ 200. 

 

     Žodiniams, kompleksiniams renginiams daromi kvietimai, rašomi skelbimai. Skelbimai apie renginius 

platinami ir iškabinami mokyklose, savivaldybėje ir kitose labiau gyventojų lankomose vietose, kur yra 

skelbimo lentos. Bibliotekos lankytojams ruošiami stendai, kuriuose talpinama informacija apie renginius, 

iškilių žmonių ir kraštiečių jubiliejus, įvairias šventes.                

     Viešosios bibliotekos  populiarumui  nemažai  pasitarnauja Interneto  skaitykla, vaikų  literatūros 

sektoriuje  veikiantis  Informacijos  ir  užsienio  kalbų  mokymosi  centras, galimybė naudotis JAWS 

(akliesiems) ir MAGIC (silpnaregiams) programomis, “Žaisloteka”, 2015 m. įkurtas IRT kilnojamasis 

centras (BP2). Kaimo padaliniuose didelio lankytojų būrio susilaukia įsikūrusios “Žaislotekos”, „Vaikų ir 

paauglių laisvalaikio praleidimo centrai“, Viešosios interneto prieigos taškai, prie bibliotekų veikiantys 

klubai, būreliai, organizuojami įdomūs renginiai, susitikimai. Lankosi daugiau vaikų, jaunimo. Įkurtame 

IRT kilnojamajame centre (BP2) ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bei Balsių, 

Bardiškių, Guostagalio, Lygumų, Medikonių, Žeimelio, Gačionių, Pamūšio, Mikoliškio, Pašvitinio, 

Rimkūnų, Stačiūnų ir Titonių padalinių lankytojams panaudojant įsigytas informacines technologijas ir 

mokomąsias priemones organizuoti kūrybiniai ir edukaciniai užsiėmimai, įvairūs renginiai.  

     Veikia bibliotekos internetinė svetainė http://www.pakruojis.rvb.lt/. Svetainėje pateikta informacija 

skaitytojui, bibliotekininkui, viešieji pirkimai, VSAKIS, WWW katalogas, LIBIS, bibliotekos istorija, 

darbo laikas, struktūra, premijos, klubai, renginiai, darbo užmokestis, paslaugos, leidiniai, taisyklės, 

paslaugos neįgaliesiems, paslaugų įkainiai, kalendorius, vaikams, nuorodos, katalogai ir DB, kontaktai.     

Lankytojai  į bibliotekose organizuojamus renginius kviečiami ir telefonu, informuojami elektroninėmis 

žinutėmis. Bibliotekų darbuotojos aktyviai bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, 

mokyklomis ir jų bibliotekomis, na ir, žinoma, su žiniasklaidos atstovais.  

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013668396/laba_diena_lietuva
http://www.pakruojis.rvb.lt/
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     Apie viešosios bibliotekos ir padalinių veiklą bei renginius informuojama ir rajono savivaldybės 

svetainėje www.pakruojis.lt, naujienų svetainėje portale www2.bendruomenės.lt , www.pakruojietis.lt, 

https://www.facebook.com, www.bendruomenes.lt, www.klovainiubendruomene.lt, www.youtube.com, 

www.rozalimas.pakruojis.lm.lt, www.rozalimas.lt, www.lbd.lt, www.google.lt, www.zemynapm.lt.    

Parengtų parodų medžiaga kaupiama kraštotyros archyvuose. 

     Interneto skaityklose prie kiekvienos kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams pateikta: 

 interneto skaitykla naudojimosi taisyklės; 

 informacija apie teikiamas mokamas paslaugas;  

 apie informacijos paieškos galimybes prenumeruojamose elektroninėse, 

duomenų bazėse;  

 bibliotekoje kaupiamų  kompaktinių plokštelių sąrašai. 

     Viešosios bibliotekos Informacijos skaitykloje nuolat veikia informacinė paroda „Ieškantiems darbo“, ji 

pastoviai papildoma nauja, aktualia informacine literatūra. Informaciją apie įsidarbinimo galimybes Darbo 

birža pateikia prie įėjimo į biblioteką esančiame stende.   

     Informacijos skaitykloje veikia informacinė lentyna “Literatūra besidomintiems informatika”. Joje 

kaupiama literatūra apie kompiuteriją, kompiuterines programas, informatikos mokslą. Talpinami leidiniai 

gauti bibliotekoje tik po vieną egzempliorių. 

     Abonemente ir skaityloje veikia naujų leidinių parodos, skaitykloje yra nuolat papildoma lentyna su 

leidiniais apie Europos Sąjungą.  

              

IV.  INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA 
 

4.1.  LIBIS  PĮ  diegimas  
 

     LIBIS PĮ komplektavimo ir katalogavimo posistemė viešojoje bibliotekoje įdiegta nuo 2003 m. birželio 

18 d. Vartotojų aptarnavimo posistemė įdiegta nuo 2006 m. sausio 1 d. Prieš įdiegiant šią posistemę VB 

skaitytojų  aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė ir vyresn. bibliotekininkė Rima Livanienė bei 

administratorė Birutė Vinciūnienė dalyvavo mokymuose Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje. Likusias viešosios bibliotekos darbuotojas vietoje apmokė administratorė Birutė Vinciūnienė. 

     LIBIS PĮ komplektavimo ir katalogavimo posistemė Linkuvos miesto padalinyje įdiegta nuo 2006 m. 

sausio 1 d. Nuo 2009 m. sausio 1 d. įdiegta skaitytojų aptarnavimo posistemė, vartotojai aptarnaujami 

LIBIS programine įranga „Lietuvos bibliotekų statistika“. Padalinio darbuotojas apmokė Birutė 

Vinciūnienė, VB knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja (administratorė).  

     Įdiegus LIBIS programinę įrangą, bibliotekos vartotojai naudojasi Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banku (NBDB), OPAC katalogu. Jais daugiausia naudojasi studijuojantis jaunimas.  

     LIBIS PĮ įdiegta papildomi komponentai (nuo 2010 m. spalio mėn.): lentynų skirtukai, fondo šifro 

šablonai, šifro keitimas. 

     LIBIS PĮ įdiegti VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus lentynų skirtukai. 

     Į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB) siunčiami sukurti analiziniai įrašai iš rajoninių 

laikraščių “Auksinė varpa”, “Pakruojo kraštas”. Šiuos įrašus kuria ir siunčia vyresn. bibliotekininkė - 

kraštotyrininkė. Jai nesant įrašus kuria vyresn. bibliotekininkė - bibliografė. Tokiu būdu užtikrinamas 

operatyvus įrašų kūrimas ir  jų išsiuntimas į NBDB. 

     Turint prieigą prie NBDB, prenumeruojamų elektroninių duomenų bazių jau dešimti metai nebepildoma 

sisteminė straipsnių kartoteka. Tačiau šis archyvas  dar yra naudojamas vykdant vartotojų užklausas.   

     2014 m. lapkričio 12-13 d. LIBIS PĮ perkelta į LNB infrastruktūrą. 

     2017 m. rugpjūčio mėn. UAB „Asseco Lietuva“ atnaujino LIBIS versiją. Dabar dirbama su versija 4.34. 

     Nuo 2017 m. sausio 1 d. LIBIS skaitytojų posistemė buvo įdiegta Guostagalio, Klovainių, 

Lygumų, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio padaliniuose. 2016 metų pabaigoje buvo atlikti parengiamieji 

darbai, minėtų padalinių darbuotojos apmokytos, kaip registruoti vartotojus bendrojojoje skaitytojų 

duomenų bazėje ir išduoti bei grąžinti knygas SAP programoje. 

     Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame  kataloge – 54820. 

     Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įdiegta 1720 naujų bibliografinių įrašų (be analizikos).  

     Iš viso rekataloguota 133179 fiz. vnt., 23426 pav. dokumentų.  

     Rekataloguoti dokumentų fondai sistemoje: skaitytojų aptarnavimo skyriaus, Vaikų erdvės, 

bibliografinis, kraštotyros, metodinis, Atsarginis, Linkuvos miesto, Balsių, Bardiškių, Degesių, Gačionių, 

http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojietis.lt/
https://www.facebook.com/
http://www.bendruomenes.lt/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
http://www.youtube.com/
http://www.rozalimas.pakruojis.lm.lt/
http://www.rozalimas.lt/
http://www.lbd.lt/
http://www.google.lt/
http://www.zemynapm.lt/
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Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, Pašvitinio, Plaučiškių, Rimkūnų 

Rozalimo, Stačiūnų, Šukionių, Titonių, Triškonių, Ūdekų, Žeimelio ir Žvirblonių padalinių.  

                           

4.2.  Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos 

 
 Informacinio 

fondo dydis 

(fiz.vnt.) 

% nuo viso 

dokumentų 

fondo 

SVB 9192 4,1 

VB 4270 7,2 

Linkuvos MP 785 3,4 

KP 4137 2,9 

 

     Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finansines 

galimybes. Viešosios bibliotekos informacinis fondas sudaro 7,2%, Linkuvos miesto padalinio - 3,4% 

visų turimų dokumentų išteklių. Vidutiniškai viename kaimo padalinyje yra 197 fiz.vnt. informacinių 

leidinių. 

     Viešosios bibliotekos informaciniame fonde komplektuojama nacionalinė, įvairių mokslo šakų 

bibliografija, universalios ir specialios enciklopedijos, įvairių mokslo šakų žinynai, žodynai, vadovai, 

kartografiniai leidiniai, LR Seimo, Vyriausybės, vyriausybinių institucijų oficialieji leidiniai, teisės aktai, 

statistikos rinkiniai, bei laikmenos, perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais 
perteikimo būdais. 

     Bibliografinis informacinis fondas pagal mokslo šakas pasiskirsto sekančiai: 

Skyriai 0 1 2 3 5 6 7 8 grož. lit. 9 

fiz. vnt. 1428 27 44 492 124 244 208 305 21 272 

 

     Pagal mokslo šakas viešosios bibliotekos bibliografiniame informaciniame fonde daugiausiai yra 

bendrojo skyriaus (1428 fiz.vnt.), visuomenės mokslų (492 fiz.vnt.) ir kalbotyros bei literatūros mokslo 

(305 fiz.vnt.) leidinių. Mažiausią dalį sudaro grožinė literatūra (21 fiz.vnt.) ir filosofijos bei psichologijos 

mokslų leidiniai (27 fiz.vnt.). 

     Ataskaitiniais metais bibliografinis informacinis fondas papildytas tik 49 fiz.vnt. (2016 m. – 56 

fiz.vnt.). Gauti tokie leidiniai: „Kas bus kas. Lietuvos ateitis 2016“, „Psichologija“, „Superautomobiliai“, 

Packevičius A., Šalna S. „Santechniko vadovas“, „Enciklopedinis psichiatrijos terminų žodynas“,  

„Lietuviškoji skautija 1945-1985“,  Stockley C. „Iliustruotas fizikos žinynas“, „Popiežių istorija. Nuo Šv. 

Petro iki Pranciškaus“, „Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas“, „Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksas“, Miculevičienė I. „Mokomasis vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų populiarių 

statybos terminų žodynėlis“, Lempertaitė O. „Sava Jeruzalė“, Almonaitis V., Almonaitienė J. „Pietų 

Ceklis“, „Gėrybės iš gamtos“, Reches R. „Mano pirmasis žodynėlis: iliustruotas hebrajų-lietuvių, lietuvių-

hebrajų kalbų žodynėlis pradedantiesiems“ ir kt.  

     Bibliografiniame informaciniame fonde dar vis trūksta naujų leidinių sociologijos, istorijos, verslo, 

gamtos mokslų, techninių terminų žodynų įvairiomis kalbomis. Reikalingi patys naujausi informaciniai 

leidiniai apie Estiją, Latviją ir šių šališ istoriją.  

     Komplektuojant informacinius leidinius didžiausia problema - didelės kainos. Išleistus naujus 

informacinius leidinius stengiamasi komplektuoti tik viešojoje bibliotekoje. Kaimo padalinių informaciniai 

fondai  papildomi tik vienu, kitu nauju leidiniu. Kai kurie naujai gauti leidiniai, pvz., kaip 

Etnaastronominis kalendorius, Metai/Marius Čepulis, Mano Afrika/Andrius Pauliukevičius, Japonijos 

spalvos ir skoniai/Aurelijus Zykas yra tik Žeimelio padalinyje, enciklopedija “Kodėl?” yra tik Balsių 

padalinyje, Kakės Makės enciklopedija yra Balsių, Medikonių, Rozalimo padaliniuose, Iš lauko – į 

namus/Nijolė Marcinkevičienė – yra tik Gačionių padalinyje, Laimingos salos: Azorai, Kanarai, Madeira, 

Žaliasis Kyšulys yra Balsių, Lygumų, Rozalimo, Žeimelio padaliniuose, o Salos ir jų žmonės/Algimantas 

Čekuolis yra tik Žeimelio, Bardiškių, Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Pašvitinio ir Rozalimo 

padaliniuose. 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

61 

 

     Atrankinė informacija teikta dviems vartotojams. Jie buvo informuojami teisės, buhalterinės 

apskaitos ir atskaitomybės, darbo teisės, apmokėjimo, atostogų suteikimo ir kitais su darbo santykiais 

susijusiais klausimais.  

     Informacinės lentynos viešojoje bibliotekoje:                                                                           

 “Literatūra besidomintiems informatika” – lentyna pastoviai papildoma nauja literatūra apie 

kompiuteriją, kompiuterines programas, informatikos mokslą.                                                                   

 „Ieškantiems darbo“ -  Darbo birža ieškančius darbo informuoja  apie esančias įsidarbinimo 

galimybes.                          

 „ES skyrius bibliotekoje“ -  Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje nuo 2000 m. vykdydama 

projektą „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“, bibliotekoje įrengė lentyną su 

leidiniais apie Europos Sąjungą. Lentyna naujais nemokamais leidiniais papildyta užsakius leidinius iš 

portalo EU Bookshop. Iš gautų leidinių paminėtini: „Baltoji knyga dėl Europos ateities“, „Europa ir tu“, 

„Vaiko teises reglamentuojančios Europos teisės vadovas“, „Europos nediskriminavimo teisės vadovas“, 

„Europos Parlamentas“, „Septyni gyvenimai“, „Jūsų Europa, jūsų teisės“, „Žemės ūkis“, „Smagus 

gyvenimas kaime“, „Ūkininkavimas“ ir kt. Užsakyta ir atsisiųsta  37 leidiniai. 

 

4.3.  Katalogų ir kartotekų sistema 
 

 Katalogų įrašai Kartotekų įrašai 

Įrašų (aprašų) 

skaičius 

elektroniniuose, 

korteliniuose 

kataloguose. 

Iš viso 

Automati-

zuotai 

parengtų 

 įrašų  

skaičius  

iš viso 

Per metus 

parengtų  

aprašų  

skaičius  

korteliniuose  

kataloguose 

Automati- 

zuotai 

per metus 

parengtų 

įrašų 

skaičius 

Aprašų  

skaičius 

kortelinėse 

kartotekose. 

Iš viso 

Per metus 

parengtų 

aprašų 

skaičius 

kortelinėse 

kartotekose 

SVB 300727 54820 2052 1720 210683 5240 

VB 59851 35730 0 1291 46810 2078 

Linkuvos MP 18605 19090 0 429 8000 41 

KP 222271 0 2052 0 155873 3121 
 

     Bibliotekoje įdiegta (2003 m.) LIBIS programa. Viešosios bibliotekos dokumentai suvesti į elektroninį 

katalogą, paieškai naudojamasi NBDB. Esant laisvai prieigai prie Nacionalinės bibliografijos duomenų 

banko (NBDB), viešojoje bibliotekoje esančios sisteminė straipsnių, personalijų kartotekos aprašų 

kortelėmis nebepildomos. Tačiau šis archyvas vis dar yra naudojamas vykdant skaitytojų užklausas. 

     Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir Vaikų erdvėje aktualiais aprašais papildytos citatų, teminė 

eilėraščių,  linkėjimų, naudingų www adresų, aprašytų šaltinių, skaitytojų registracijos kartotekos. Įlieta   

2078 (2016 m. - 2188) aprašų kortelės.  
     Kaimo padaliniai abėcėlinį katalogą papildė 2052 (2016 m. – 1973) aprašų kortelėmis. Turimos 

kartotekos papildytos 3121 (2016 m. – 3500) aprašų kortelėmis. Daugiausiai papildytos  knygų antraščių, 

citatų, kraštotyros, sveikinimų, eilėraščių, gyventojų, svarbiausių įvykių, internetinių svetainių adresų, 

įvairenybių, tautosakos  kartotekos.Vidutiniškai vienas padalinys turimus katalogus ir kartotekas papildė 

246 aprašų kortelėmis. 

     Linkuvos miesto padalinyje visas knygų fondas rekataloguotas programa LIBIS. Yra abėcėlinis ir 

sisteminis katalogai. Nuo 2006 m. sisteminis katalogas nebepapildomas  naujomis kortelėmis, o nuo 2009 

m. balandžio mėnesio nebepildomas ir abėcėlinis katalogas. Kartotekos – pjesių, teminė eilėraščių, 

kraštotyros ir gyventojų. Iš viso kartotekos papildytos 41 (2016 m. – 103) aprašų kortelėmis. Nuo 2009 

metų balandžio mėn. nebepildoma knygų antraščių kartoteka. 

   

 4.4.  Bibliografinis  ir informacinis  vartotojų  aprūpinimas 
 

     Bibliotekos informacinės bazės kūrimas, vartotojų informacinių poreikių tenkinimas – vienas iš 

svarbesnių bibliotekai keliamų uždavinių. Bibliografiniame darbe svarbiausia - sudaryti kokybiškas 

sąlygas informacinėms paslaugoms teikti, teikiant informaciją, panaudoti visus turimus informacijos 

šaltinius ir fondus, ugdyti vartotojų kompiuterinį raštingumą, skatinti vartotojus naudotis bibliografiniais 

informaciniais leidiniais, katalogais, kartotekomis ir visomis kitomis pagalbinėmis priemonėmis, 

esančiomis dokumentuose. 
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     Per pastaruosius metus gerėjo rajono bibliotekų galimybės plėtoti informacinę veiklą ir gerinti jos 

kokybę, ypač galimybė informacijos paieškai naudotis interniatiniame tinkle esančiais informacijos 

ištekliais. 

       
 Informacinės užklausos 

 

 Gauta 

užklausų 

Gauta 

užklausų   

elektroninėmis 

priemonėmis 

Įvykdyta 

užklausų 

Įvykdyta 

užklausų 

elektroninėmis 

priemonėmis 

Neigiami 

atsakymai 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

SVB 13802 15015 189 239 13802 15015 189 238 1191 1397 

VB 6463 6668 69 87 6463 6668 69 87 726 796 

Linkuvos MP 932 1349 0 0 932 1349 0 0 225 244 

KP 6407 6998 120 152 6407 6998 120 151 240 357 

      

     Per ataskaitinį laikotarpį rajono bibliotekose buvo gauta 13802 užklausos. Tai 1213 užklausų mažiau 

nei 2016 m. Tiek pat ir įvykdyta. 205 užklausomis mažiau buvo gauta viešojoje bibliotekoje ir net 417 – 

Linkuvos miesto padalinyje. Nuo visų atsakytų užklausų 46,8% buvo viešojoje bibliotekoje ir 6,8%  - 

Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 305 (- 13). 

     Plečiasi nuotolinio vartotojų informavimo paslauga. Bibliotekose gaunama užklausų naudojantis 

elektroniniu paštu, telefonu. Ataskaitiniais metais jų buvo gauta 189 (2016 m. – 239), o įvykdyta užklausų 

elektroninėmis priemonėmis – 189 (2016 m. – 238). 

     Neigiamai buvo atsakyta į 1191 (2016 m. – 1397) užklausą,  t.y.  į  8,6% visų užklausų. 

    

     Per ataskaitinį laikotarpį atsakyta užklausų pagal rūšį: 

 

Atsakyta 

užklausų 

 

VB Linkuvos miesto 

padalinyje 

Kaimo 

padaliniuose 

SVB 

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

Faktografinių 73 39 0 0 104 78 177 117 

Tikslinamųjų 24 31 6 13 147 56 177 100 

Adresinių 5460 5557 759 1008 3846 3932 10065 10497 

Teminių 906 1041 167 328 2310 2932 3383 4301 

IŠ VISO 6463 6668 932 1349 6407 6998 13802 15015 

                        

Rajono bibliotekose atsakytos užklausos 2017 m. 

1,3%

72,9%

24,5%1,3%

Teminės - 3383

Adresinės - 10065

Faktografinės - 177

Tikslinamosios - 177

 
     Rajono bibliotekose didžiausią užklausų skaičių sudaro adresinės (72,9%) ir teminės (24,5%) 

užklausos. 

     Viešojoje bibliotekoje didžiąją dalį užklausų pateikia studijuojantis jaunimas universitetuose, 

kolegijose, neakivaizdinių studijų studentai. Mažėja moksleivių užklausų. Jie atsakymų į juos dominančius 

klausimus ieško savarankiškai internete, enciklopedijose, vadovuose, bibliotekos prenumeruojamose 

duomenų bazėse.  
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     Registruotos sudėtingesnės užklausos, reikalaujančios atsakymui sugaišti daugiau laiko ir panaudoti 

keletą informacijos šaltinių. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią užklausų skaičių sudarė adresinės –  

5460 ir teminės – 906 užklausos.      

     Pateiktų užklausų tematika liko panaši, kaip ir praėjusiais metais. Studentai domėjosi sociologijos, 

psichologijos, ekonomikos, marketingo, ekologijos, teisės, informatikos, istorijos klausimais. Ieškojo 

literatūros apie biudžeto sudarymą, draudimą, viešąjį administravimą, marketingą, socialinę pedagogiką, 

Europos šalių ekonomiką, aplinkos apsaugą, švietimo politiką. Besiruošiantys keliauti, domėjosi atskirų 

šalių istorija, lankytinomis vietomis, jų kultūra. 

     Vartotojų pateiktoms adresinėms užklausoms didelę įtaką turėjo televizijos ir interneto reklama apie 

naujas knygas. Labiausiai ieškota paklausiausių ir naujausių grožinės literatūros knygų. 

     Kaimo padaliniuose daugiausia užklausų pateikė vaikai, jaunimas (virš 15 m.) ir senjorai, o 

studijuojantis jaunimas ir suaugusieji, kurie namuose turi kompiuterius ir prieigą prie interneto, atsakymus 

į juos dominančius klausimus susiranda internete patys.  

     Pateiktų užklausų tematika labai įvairi – psichologijos, sociologijos, papročių ir tradicijų, istorijos, 

liaudies medicinos, įvairių ligų ir jų gydymo, literatūros ir kalbos mokslų klausimais. Domisi kelionėmis į 

kitas šalis. Taip pat prašoma surasti knygų pagal autorius ar pavadinimus, pagal rekomenduojamus 

literatūros sąrašus įvairių klasių mokiniams. Moterys daugiausia pageidauja literatūros apie mediciną, 

kulinariją, romanų apie meilę. O vyrai detektyvinių, istorinių knygų. Ir tokie gyventojų pomėgiai skaityti 

būtent tokią literatūrą nesikeičia jau dešimtimis metų.    

     Bibliotekos svetainėje www.pakruojis.rvb.lt  skaitytojai galėjo pasinaudoti duomenų bazėmis per 

nuotolinę prieigą, susirasti visą reikiamą informaciją apie biblioteką: jos darbo laiką, darbuotojų kontaktus, 

bibliotekos teikiamas paslaugas, informaciją apie gautus naujus informacinius leidinius,  sekti bibliotekos 

naujienas, gyventojams rengiamus kompiuterinio raštingumo mokymus, pasinaudoti paslauga „Klausk 

bibliotekininko“. Nuo 2013 m. spalio mėnesio biblioteka prisijungė prie e-paslaugų užsakymų aptarnavimo 

www.ibiblioteka.lt portalo. 2017 m. šia paslauga pasinaudojo 3 gyventojai. Užklausų tipas: laisvalaikiui - 

3. Ši paslauga gyventojų tarpe nėra populiari. Daugiausiai rūpimus klausimus jie pateikė el. paštu 

(j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt) arba telefonu. Į visas pateiktas užklausas atsakyta 24 val. laikotarpyje.  

                               
4.5.  Internetas  
 

 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 24. Kompiuterizuotos visos rajono 

bibliotekos. 

 

 Interneto vartotojų skaičius, jų sudėtis     
      

 Interneto vartotojų skaičius Interneto 

vartotojai vaikai 

Interneto vartotojai pagal amžiaus 

grupes 

2017 m. 2016 m. Skirtu-

mas 

+/- 

Skaičius % Moksleiviai 

(iki XII kl.) 

Jaunimas 

(18 – 29 

 m.) 

Suaugusieji 

(virš 29 m.) 

SVB 1895 2327 -432 865 45,7 983; 

51,9% 
340; 

17,9% 
572; 

30,2% 

VB 610 639 -29 177 29,0 208; 

34,1% 
142; 

23,3% 
260; 

42,6% 

Linkuvos 

MP 

214 202 +12 99 46,3 114; 

53,3% 
35; 

16,4% 
65; 

30,3% 

KP 1071 1486 -415 589 55,0 661; 

61,7% 
163; 

15,2% 
247; 

23,1% 

 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1895, tai net 22,8% mažiau nei 

2016 m. Interneto vartotojų labai sumažėjo kaimo padaliniuose (38,8%). Mažiau jų buvo ir viešojoje 

bibliotekoje (4,8%). Interneto vartotojų daugiau sulaukta tik Linkuvos miesto padalinyje (5,6%). 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,7% (2016 m. - 46,1%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 55,0%. 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
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     Pagal amžiaus grupes interneto vartotojų didžiausią dalį sudaro moksleiviai iki XII klasės – 51,9%, 

suaugusiųjų buvo 30,2% ir mažiausiai - jaunimo nuo 18 iki 29 m. – 17,9%. Interneto paslaugomis 

daugiausiai naudojasi moksleiviai iki XII klasės ir kaimo padaliniuose (61,7%) bei Linkuvoje (53,3%). 

Kitokia situacija yra tik viešojoje bibliotekoje, kur interneto vartotojų daugiausiai yra suaugusiųjų (virš 29 

m.) – 42,6%, o moksleivių iki XII klasės – 34,1% ir mažiausiai - jaunimo (18-29 m.) – 23,3%.  

 

 Interneto vartotojų sudėtis pagal lytį:  

o Vyrų    – 948 (50,0%); (2016 m. - 1204 (51,7%));  

o Moterų – 947 (50,0%); (2016 m. - 1123 (48,3%)). 

 

Interneto vartotojai rajono bibliotekose 2007 – 2017 m. 
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     Interneto vartotojų skaičius rajono bibliotekose nuo 2007 m. kasmet didėjo iki 2013 m. ir jų buvo 

sulaukta 2756, o pastaruosius keturis metus interneto vartotojų vis mažėja. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 35,5% visų vartotojų. Tai 2,2% mažiau  nei 

2016 m.  

 

 Interneto lankytojų skaičius, naudojimasis interneto ir kitomis kompiuterio paslaugomis, 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius 

 Interneto lankytojų 

skaičius 

Interneto 

paslaugomis 

pasinaudota 

kartų 

Kitomis kompiu- 

terio paslaugomis 

pasinaudota 

kartų 

Vartotojų  

internete praleista 

valandų 

2017 

m. 

2016 

m. 

Skir- 

tumas 

+/ - 

2017 

m. 

2016 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2017 

m. 

2016 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2017 

m. 

2016 

m. 

Skir- 

tumas 

+/- 

SVB 38542 49302 -10760 40255 63690 -23435 2512 2865 -353 39615 47630 -8015 

VB 10467 9484 +983 10467 9316 +1151 656 705 -49 9883 9760 +123 

Linkuvos 

MP 

 

5240 

 

6661 

 

-1421 
 

5243 

 

6807 

 

-1564 
 

769 

 

929 

 

-160 
 

3822 

 

4643 

 

-821 

KP 22835 33157 -10322 24545 47567 -23022 1087 1231 -144 25910 33227 -7317 

 

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais interneto lankytojų buvo 38,5 tūkst. Tai net 27,9% mažiau 

nei 2016 m. Interneto lankytojų labai sumažėjo kaimo padaliniuose, net 45,2%. Mažiau jų buvo ir 

Linkuvos miesto padalinyje - 27,1%. Interneto lankytojų daugiau sulaukta tik viešojoje bibliotekoje - 

9,4%. 

     2017 m. interneto paslaugomis buvo pasinaudota 40,3 tūkst. kartų. Palyginus su 2016 m., 

naudojimasis interneto paslaugomis sumažėjo net 58,2%. Naudojimasis interneto paslaugomis sumažėjo 

kaimo padaliniuose (net 93,8%) ir Linkuvoje (29,8%). Daugiau interneto paslaugomis buvo pasinaudota 

tik viešojoje bibliotekoje (11,0%). 

     Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 2,5 tūkst. kartų. Tai 14,1% mažiau nei 2016 m. 

Naudojimasis kitomis kompiuterio paslaugomis sumažėjo visuose padaliniuose ir viešojoje bibliotekoje. 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

65 

 

     Ataskaitiniais metais vartotojai internete praleido 39,6 tūkst. valandų. Palyginus su 2016 m., 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius sumažėjo 20,2%. Šis rodiklis sumažėjo kaimo ir Linkuvos 

miesto padaliniuose, bet 1,2% padidėjo viešojoje bibliotekoje. 

                                   

     Vasario 6-12 d. asociacija „Langas į ateitį” pakvietė bibliotekas prisijungti prie iniciatyvos „Saugesnio 

interneto savaitė 2017”. Visą savaitę rajono bibliotekų lankytojai buvo kviečiami pasitikrinti ar saugiai 

registruojasi socialiniuose tinkluose, ar saugu naudotis el. bankininkyste, kokius asmeninius duomenis 

galima viešinti, ką daryti, jei esi įžeidinėjamas, kokius filmukus ir žaidimus galima siųstis. Taip pat 

priminta, kad internetinis pasaulis yra labai platus, ypač sunku susigaudyti vaikams, kas saugu ir teisinga, 

kokių nuotraukų nederėtų talpinti į socialinius tinklus.  Priminta, kaip užtikrinti saugesnį vaikų bendravimą 

internetu ir mobiliuoju telefonu, kad interneto puslapyje www.draugiskasinternetas.lt galima rasti daug 

pamokymų, kaip saugiai elgtis internetinėje erdvėje ir, kad pagalbą, susidūrus su tokiais pavojais, kaip 

viliojimas, patyčios, priekabiavimas, žalingas turinys ar kita nemalonia patirtimi, teikia „Vaikų linija”. 

Lankytojai tikrinosi žinias, spręsdami testus internetiniame puslapyje http://testas.draugiskasinternetas.lt/. 

Visiems buvo dovanojami knygų skirtukai su „draugiško interneto“ taisyklėmis. Interneto skaitykloje 

veikė paroda „Internetas – draugas, galintis virsti priešu“. 

     Kovo 27 d. - balandžio 2 d. biblioteka įsijungė į Asociacijos „Langas į ateitį“ ir Nacionalinės 

skaitmeninės koalicijos paskelbtą ES akciją „Interneto savaitė 2017“ (Get Online Week 2017),  kurioje 

Lietuvos gyventojai kasmet aktyviai dalyvauja „Interneto savaitės“ dalyvių registracijos varžybose. Šią 

savaitę interneto lankytojai registravosi skaičiuoklėje http://www.esurveyspro.com/s/347761/GOW2017 ir 

taip prisidėjo, siekiant Lietuvai pirmauti Europoje.  Užsiregistravo 17 lankytojų. 

     Gegužės 9 d. Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje internetu organizavo Europos egzaminą. 

Pasitikrinti žinias apie Europą, Europos Sąjungos institucijas kviesti bibliotekos darbuotojai ir lankytojai. 

Žinias tikrinosi 5 žmonės. Iš jų: 3 bibliotekos darbuotojai ir 2 lankytojai. Pirmame ture geriausiai sekėsi 

mūsų bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei. Ji buvo apdovanota diplomu ir įgijo teisę dalyvauti 

antrame ture.               

     2017 m. rajono bibliotekininkai ir bibliotekų lankytojai dalyvavo tiesioginėse transliacijose  iš Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Iš viso buvo 

stebėtos 8 tiesioginės transliacijos:  
     Sausio 24 d. bibliotekos lankytojai stebėjo tiesioginę 

diskusiją „Lietuva Europoje: tapatybės klausimas“, 

kurioje dalyvavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas, VU 

Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos 

katedros vedėjas, dr. Tomas Balkelis, Vilniaus Oksfordo 

ir Toronto universitetų  absolventas, buvęs keleto 

Europos universitetų ir Stanfordo universiteto (JAV) 

bendradarbis, užsienio leidyklų leidžiamų knygų, 

modernios Lietuvos istorijos, Lietuvos gyventojų 

migracijos ir lietuviškos tapatybės tema, autorius.  

     Vasario 28 d. stebėta tiesioginė internetinė 

transliacija „Lietuviškas pilietinis kostiumas (ne šventinis, šiokiadieniui)“. Diskusijoje dalyvavo – 

politikos mokslų daktarė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja Ainė Ramonaitė ir socialinių mokslų daktaras, 

sociologas, ekonomistas, Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas Romas Lazutka.  

     Balandžio 4 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su Nacionaline 

mokėjimo agentūra (NMA), organizavo tiesioginę transliaciją, tema – „Ūkininke, turi klausimų apie 

išmokas už deklaruotus plotus?“. NMA direktorius Erikas Bėrontas bei Žemės ūkio paramos 

departamento direktorė Enrika Raibytė kalbėjo apie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą, 

pristatė šių metų pakeitimus bei naujoves.  

     Balandžio 7 d. Pasaulinės sveikatos dienos proga, stebėta tiesioginė transliacija „Depresija – 

pakalbėkime“. Joje dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė, Europos komisijos darbo grupės narė 

(RAN Health) prof. Virginija Adomaitienė, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė, Nacionalinės 

sveikatos tarybos narė bei gydytoja psichiatrė Ona Davidonienė ir žurnalistė, TV laidų vedėja Daiva 

Žeimytė.  

     Balandžio 25 d. LNB, bendradarbiaudama su Nacionaline mokėjimo agentūra, organizavo tiesioginę 

transliaciją, tema – „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. Laidoje dalyvavo agentūros direktorius 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://testas.draugiskasinternetas.lt/
http://www.esurveyspro.com/s/347761/GOW2017
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Erikas Bėrontas bei Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja Alma 

Valskytė. Laidos metu pašnekovai pristatė 2017 m. paraiškų, dėl paramos asbestinių stogų dangos 

keitimui  tvarką ir pasidalino praktiniais patarimais, ką reiktų žinoti ketinantiems kreiptis dėl šios paramos.  

     Rugpjūčio 24 d. stebėta diskusijos „Išvykstu, kad sugrįžčiau“. Lietuvos jaunimo emigracijos 

klausimais projekte dalyvaujantys moksleiviai diskutavo su Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo 

ir kultūros klausimais Une Kaunaite ir „Swedbank“ vyriausiuoju ekonomistu dr. Nerijumi Mačiuliu.  

     Spalio 10 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai kalbėjo apie tiesioginių išmokų mokėjimo 

tvarką ir aktualijas. Ši tema aktuali buvo ūkininkams. Transliacijos metu pašnekovai pateikė praktinių 

pavyzdžių, susijusių su žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimu, pristatė tiesioginių išmokų  

mokėjimo tvarką bei kitas naujoves.  

     Spalio 11 d. Valstybinio psichikos sveikatos centro, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės 

koalicijos bei Kauno priklausomybės ligų  centro atstovai diskutavo apie alkoholio priklausomybę 

suaugusiems ir daromą neigiamą poveikį jų vaikams. Kaip padėti sušvelninti tėvų alkoholio 

priklausomybės pasekmes vaikams ir paskatinti tėvus kreiptis pagalbos.  

 
 Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 Kompiuterizuotų darbo vietų 

Iš viso Vartotojams Darbuotojams 

Iš viso Iš jų: Iš viso Iš jų 

prijungtos 

prie 

interneto 

prijung-

tos prie 

tinklo 

prijung- 

tos prie 

interneto 

SVB 145 105 104 104 40 40 

VB 28 12 12 12 16 16 

Linkuvos MP 8 6 6 6 2 2 

KP 109 87 86 86 22 22 

 

4.6.  Elektroninės paslaugos  
 

2013 – 2017 m. elektroninių paslaugų suvestinė 

Metai Virtualių 

apsilankymų 

skaičius 

Seansų 

skaičius 

Seansų trukmė Paieškų 

skaičius 

Atsisiųstų 

įrašų 

skaičius 

Nusiųstųjų 

dokumentų 

skaičius 

Atsisiųstų 

dokumentų 

skaičius 

2013 1729 3232 3372 val. 39 min. 25228 8769 0 0 

2014 8455 15530 13231 val. 49 min. 70576 14912 0 0 

2015 4448 10831 7398 val. 14 min. 42320 9295 0 0 

2016 4061 10295 8690 val. 34 min. 55202 6468 0 0 

2017 3990 6765 3578 val. 73 min. 17983 4431 0 142 

 

     Seansų internete skaičius – 3858 (2016 m. – 7343) (seansai, sąveikaujantys per bibliotekos svetainę. 

Duomenys paimti iš www.google.com/analytics).  

           

4.7.  Kraštotyros veikla  
 

 Veiklos turinys ir kryptys 

     Pagrindinis bibliotekos kraštotyrinės veiklos uždavinys buvo rašytinio Pakruojo krašto kultūros paveldo 

aktualizavimas ir sklaida rajone ir už jo ribų bei palankių sąlygų vartotojų prieigai prie kraštotyros 

dokumentų sudarymas. Kaip ir ankstesniaisiais, taip ir šiais metais, rinkta, kaupta, saugota medžiaga apie 

rajono istoriją, kultūros paveldą, iškilius žmones. Iš rajono laikraščių „Auksinė varpa“ ir „Pakruojo 

kraštas“ kurti elektroniniai straipsnių įrašai ir persiųsti NBDB.  
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     Kraštotyros medžiaga populiarinta renginių metu, kraštotyros klausimais rašyta rajono bei respublikos 

spaudoje. Sklaidai panaudotos ir šiuolaikinės informacinės technologijos: veido knyga (facebook), 

bibliotekos bei savivaldybės  tinklapiai.  

 

 Vartotojai 

     2017 metais viešosios bibliotekos kraštotyros fondu naudojosi  37 vartotojai. Visi juo pasinaudoję - 

suaugusieji. Vartotojai apsilankė 75 kartus, jiems išduota 603 vnt. dokumentų. Tame skaičiuje - 112 

knygų, 19 rankraščių ir 472 vnt. periodikos. Išduota 9 vnt. grožinės ir 102 vnt. šakinės literatūros.  

     Lyginant su 2016-aisiais, šįmet padidėjo vartotojų bei jiems išduotų dokumentų skaičius. Vartotojų - 7, 

o išduotų dokumentų - 134 vnt. Išduota 29 knygomis, 124 periodiniais ir 3 rankraščiais daugiau nei 2016 

m. Nežymiai sumažėjo vartotojų apsilankymų: nuo 76 - 2016-aisiais iki 75 – 2017-aisiais.  

     Kadangi kraštotyros fondas - specifinis, jo dokumentais naudojasi tik tam tikras kontingentas vartotojų. 

Kiek vartotojų pasinaudos bibliotekos kraštotyros fondu, priklauso nuo jų poreikių. 2017-aisiais vartotojų 

buvo daugiau. Ir to priežastis - didėjantis žmonių susidomėjimas Pakruojo rajonu: jo istorine praeitimi, 

istorijos ir kultūros paminklais, iškiliais žmonėmis. Didžioji vartotojų dalis - žmonės, kurių darbas, studijos 

arba mokslinė veikla, susijusi su kraštotyra. Tarp jų - kultūros, švietimo darbuotojai, studentai. 

Ataskaitiniais metais bibliotekoje lankėsi istorikas, archeologas, Klaipėdos universiteto vyr. mokslo 

darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras Vykintas Vaitkevičius. Jis domėjosi Pakruojo rajono 

archeologijos paminklais.  Vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė pasiūlė pasinaudoti kraštotyros kartoteka 

ir iš jos išsirinkti dominančias publikacijas, susipažinti su monografijomis „Pakruojo apylinkės“, 

„Daugyvenės kraštas“, „Lygumai. Stačiūnai“, „Pašvitinys“, fonde esančiais rankraščiais. Mokytoja 

ekspertė, kraštotyrininkė, Panevėžyje įsikūrusio komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė 

Lionė Lapinskienė rengia knygą  apie poetą Henriką Radauską. Kadangi poetas kurį laiką gyveno Pakruojo 

rajono Gikonių kaime, ją domino viskas, kas mūsų bibliotekos kraštotyros fonde sukaupta apie H. 

Radauską. Buvo pasiūlyti poeto studijų metų dokumentai, laiškai. Visa ta medžiaga turėtų sugulti į būsimą 

knygą. 

     Džiaugiamės, kad į kraštotyros veiklą kasmet įsitraukia vis daugiau moksleivių. Ir tame nemažas rajono 

mokytojų nuopelnas. Tapo lyg tradicija, kad pamokose jie savo dėstomą dalyką susieja ir su Pakruojo 

kraštu. Literatūros mokytojai - su kraštiečiais rašytojais, dailės - su dailininkais, muzikos - muzikais ir pan. 

Moksleiviams jie pasiūlo temas, o šie, jas pasirinkę, rengia referatus, kuria skaidres ir, žinoma, vėliau visą 

tą medžiagą pristato. Taip vieni su kitais pasidalina ir turima informacija. Ataskaitiniais metais rajono 

istorija domėjosi ir ją kūrybiškai pamokose panaudojo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytojos Gražina 

Kairiūkštienė ir Inga Ušinskaitė, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos istorikas Juozas Vėdaras. Bibliotekoje 

kraštotyros medžiagos ieškojo moksleiviai Loreta Dikšaitė ir Dominykas Savickas. Loreta Dikšaitė – apie 

dailininką Stasį Ušinską ir kompozitorių Juozą Pakalnį, Dominykas Savickas – apie Pakruojo rajono 

sentikius ir Akmenėlių kaime esančias jų kapines. Kraštotyrine literatūra domisi ir pakruojiečiai senjorai 

Valentina Alekseriūnaitė, Zita Vėžienė, Alfredas Šimkus. Kadangi minėti žmonės yra ir kraštotyrininkai, 

juos domina naujausi leidiniai apie Pakruojo kraštą, publikacijos spaudoje. Šiaulietė, Garbės 

kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė lankėsi bibliotekoje, kad galėtų susipažinti su kraštiečio Gintauto 

Janušonio knygomis apie Linkuvos kraštą. Radviliškyje gyvenantis senjoras Kazys Kazokaitis atvyko į 

biblioteką, norėdamas daugiau sužinoti apie  Pakruojo krašto partizanus. Jam buvo pasiūlytas leidinys  

„Daugyvenės kraštas“ bei Z. Buržaitės – Vėžienės knyga apie Uniūnų partizanų mūšį „Žemėj Lietuvos jie 

ąžuolais žaliuos“. Kazį Kazokaitį taip pat domino, kaip susiklostė Pakruojo rajono laikraščio redakcijoje 

dirbusio, jo jaunystės laikų draugo ir kaimyno Jono Bučio gyvenimas. Kadangi Jonas Bučys jau miręs, 

buvo surasti jo žmonos kontaktai. 

     Skaitytojų susidomėjimo susilaukė ne tik kraštotyros knygos, bet ir straipsniai. Rajono istorijos įvykių, 

iškilių žmonių gyvenimų ir veiklos nušvietimui daug vietos skyrė vietos laikraščiai „Auksinė varpa“ ir 

„Pakruojo kraštas“, dienraštis „Šiaulių kraštas“, krašto kultūros žurnalas „Žiemgala“. 
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 Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas, parengti kraštotyros darbai: 
 

 Kraštoty-

ros 

fondas 

(fiz.vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso Parengta 2017 m. Iš viso Parengta 

2017 m. Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

SVB 5851 31667 11410 602 908 177 1 

VB 3159 18030 11410 31 908 101 1 

Linkuvos MP 422 1649 0 41 0 0 0 

KP 2270 11988 0 530 0 76 0 

                                                                                                                                                                                                              

     Kraštotyros fonde kaupiami įvairūs dokumentai, atspindintys Pakruojo rajono istoriją, kultūrą, 

ekonomiką, švietimą, etnografiją, papročius, tradicijas, vietoves, istorijos, kultūros ir gamtos paminklus, 

iškiliuosius žmones. Tokiu principu fondas formuotas ir ataskaitiniais metais. 

     2017-aisiais kraštotyros fonde buvo 2884 fiz.vnt. 1857 pavadinimų dokumentų. Iš jų: 1911 fiz.vnt. 

knygų, 752 fiz.vnt. periodinių leidinių, 56 fiz.vnt. grupuojamųjų, 62 fiz.vnt. tęstinių, 5 fiz.vnt. elektroninių, 

1 fiz.vnt. regimųjų, 1 fiz.vnt. mišrių garsinių regimųjų, 2 fiz.vnt. vaizdinių, 1 fiz.vnt. kartografinių 

dokumentų, 93 fiz.vnt. rankraščių. Grožinės literatūros turima 643 fiz.vnt., šakinės – 2239 fiz.vnt., 

ikimokyklinio amžiaus - 2 fiz.vnt. Ataskaitiniais metais įsigyta 48 fiz.vnt., 36 pavadinimų dokumentų. 

Lyginant su keliais paskutiniaisiais metais, dokumentų įsigyta mažiau. Ženklus sumažėjimas jaučiamas, 

palyginus su 2016 ir 2015 metais. Tais metais kraštotyros fondus papildė dokumentai, gauti iš JAV 

gyvenusio kraštiečio, žurnalisto, visuomenės veikėjo Broniaus Nainio. Kraštiečio valia jo asmeninis 

archyvas buvo perduotas Pakruojo viešajai bibliotekai.  2015 metais mūsų biblioteką pasiekė 305 vnt., o 

2016 m. – 479 vnt. minėto archyvo dokumentų. 

     Šįmet negalime pasidžiaugti įsigytų dokumentų kiekiu, tačiau džiaugiamės kitais dalykais. Kasmet 

daugėja leidinių apie rajoną, parengtų vietos kraštotyrininkų. Ataskaitiniais metais fondas praturtėjo ir 2 

knygomis apie rajono mokyklas. Buvusios Dervelių aštuonmetės mokyklos istorija atgijo vietos 

kraštotyrininko Viliaus Tribulo knygoje „Dervelių mokyklai-80“. Beje, šįmet fondus papildė ir minėto 

kraštotyrininko 2016-aisiais išleista knyga „Kas knygon nesudėta“, pasakojanti apie Medikonių 

seniūnaitiją, jos įvykius ir žmones. 

     Pakruojiečiai mokytojai Joana ir Vidutis Skirmantai parengė knygą apie Pakruojo „Atžalyno“ 

gimnaziją. 

     Ilgą laiką stokota leidinių apie rajono pramonės įmones. 2014-aisiais šią spragą užpildė solidus leidinys 

„Penki Dolomito dešimtmečiai“, nušviečiantis vienos stambiausios Pakruojo rajono pramonės įmonės - 

Petrašiūnuose įsikūrusios  AB „Dolomitas“ istoriją nuo susikūrimo pradžios iki šių dienų, čia dirbusius ir 

dirbančius žmones. Leidinį parengė pakruojietė žurnalistė Pranutė Kvedarienė, o jai talkino viešosios 

bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. Šiais metais minėtą leidinį įmonė padovanojo 

ir mūsų bibliotekai. 

     Kasmet fondas pasipildo ir iškilių kraštiečių knygomis. Norėtųsi išskirti jau šviesios atminties  

kraštiečio - Rozalimo apylinkėse gimusio ir Linkuvos gimnaziją baigusio kunigo jėzuito Aniceto 

Tamošaičio knygą „Svečias Kristus“. Tai antroji kraštiečio knyga. Joje spausdinami per kelis dešimtmečius 

sukaupti ir šiandien aktualumo neprarandantys, plačiam adresatų ratui skirti pamokslai. 

     Originalumu išsiskiria kraštietės, doktorantės, komiksų kūrėjos Miglės Anušauskaitės knyga „Dr. 

Kvadratas“, kurioje pasaulinio garso mokslininko, semiotiko Algirdo Juliaus Greimo gyvenimas 

perteikiamas per autorės pamėgtą komikso formą. 

     Nemažą fondo dalį sudaro kraštiečių knygos. Turime 62 kraštiečių knygas, išleistas iki 1940 m. 

Seniausios iš jų – ilgamečio Pakruojo kunigo ir  poeto Mikalojaus Šeižio – Dagilėlio knygelės „Dainos ir 

sakmės“ (1903) bei „Dainų dainelės“ (1909). Ilgą laiką neturėjome tinkamos vietos senų leidinių laikymui. 

2015-aisiais ta problema išspręsta - nupirkta spinta – vitrina. Ją panaudojame ne tik senų dokumentų 

saugojimui, bet ir parodų eksponavimui. 

     Viešosios bibliotekos kraštotyros fonde yra ir 152 autografuotos knygos. Autografuotas knygas 

bibliotekoje pradėta kaupti nuo 1969 metų. Pirmuosius autografus savo knygose „Duona ir žodis“ ir 

„Poezija“ užrašė žemietis poetas Eduardas Mieželaitis, apsilankęs gimtajame Pakruojo krašte. Nuo tų 

dviejų autografų viskas ir prasidėjo. Praėjusio šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje bei devintojo pradžioje 
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Lietuvoje buvo populiarūs susitikimai su rašytojais. Neaplenkė tie renginiai ir Pakruojo. Rašytojo Juozo 

Baltušio pastebėjimu (Metai, 2016, nr. 11) pakruojiečiai buvo dėmesingi ir svetingi pas juos 

apsilankiusiems kūrėjams. Po tokių renginių praturtėdavo ne tik jų lankytojai, bet turtėdavo ir bibliotekos 

autografuotų knygų fondas. Minimu laikotarpiu jis pasipildė žodžio meistrų Algimanto Polio, Juozo 

Apučio, Juozo Požėros, Rimanto Šavelio, Jono Mačiukevičiaus, Kazio Sajos, Vytauto Rimkevičiaus, 

Algimanto Zurbos, Lietuvos kultūros žmonių: dailininko Gerardo Bagdonavičiaus, gamtininko Česlovo 

Kudabos, literatūros kritikės Elenos Bukelienės ir kt. įrašais. Nuo 1982 metų bibliotekos svečiai įrašus 

palieka ir tam skirtoje knygoje.     

     Fonde saugomi rajono laikraščiai „Auksinė varpa“ ir „Pakruojo kraštas“. Turime ir nepilnus 1956, 

1957, 1958, 1960, 1961 metų rajono laikraščio „Žvaigždė“ komplektus. „Auksinės varpos“ komplektai 

saugomi nuo 1963 metų. Deja, ne visų metų komplektus turima, o ir  turimi ne visi pilnai sukomplektuoti. 

Taip atsitiko todėl, kad sovietmečiu atskiri laikraščių numeriai, o kartais ir visas komplektas skaitytojams 

būdavo išduodamas į namus. Ne visada paimti laikraščiai būdavo grąžinami. Problemų yra ir su Atgimimo 

laikotarpio bei pirmųjų atkurtos Nepriklausomos Lietuvos metų rajono spauda. Ji buvo spausdinama 

prastos kokybės popieriuje, todėl to meto laikraščiai atrodo apgailėtinai – pageltę, apiplyšę. 2000–2001 m. 

„Pakruojo kraštas“ nebuvo užsakytas dėl lėšų stygiaus. Saugomų laikraščių komplektai, išskyrus 

paskutiniųjų metų,  įrišti. 

     NBDB parengta ir išsiųsta 908 (2016 m. – 885) elektroniniai įrašai: 627 (2016 m. – 592) iš 

„Auksinės varpos“ ir 281 (2016 m. – 293)  – „Pakruojo krašto“.  

     Ataskaitiniais metais kraštotyros kartotekos rajono bibliotekose pasipildė 602 naujomis aprašų 

kortelėmis.   

     Kraštotyros darbai. Rajono bibliotekų fonduose unikalumu išsiskiria rankraštiniai kraštotyros darbai. 

Yra saugomi 177 fiz.vnt. rankraščių, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 101 fiz.vnt. ir padaliniuose – 76 

fiz.vnt. Tai kaimų istorijos, darbai apie iškilius rajono žmones, parengti rajono bibliotekininkų ar 

kraštotyrininkų visuomenininkų. Šįmet per bibliotekos 80-mečio šventę, o vėliau - bibliotekos skaitykloje 

buvo surengta rajono bibliotekininkų kraštotyros darbų paroda. Paroda sulaukė didelio susidomėjimo ir 

puikių atsiliepimų. 

     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė parengė 6 kraštotyros darbus 

apie iškilius, su Pakruojo kraštu susijusius žmones: poetą ir dramaturgą Kazį Binkį, kalbininką Joną 

Jablonskį, rašytoją, visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, architektą, visuomenės veikėją Vytautą 

Landsbergį-Žemkalnį, bajorus Chodakauskus, kompozitorių, pedagogą Julių Juzeliūną. Pakruojietė 

senjorė, buvusi pedagogė Rožė Džiaugienė kraštotyros fondui padovanojo 1994 m. parengtą tuometinio 

Šiaulių pedagoginio instituto studentės Linos Stankevičiūtės diplominį darbą apie Pakruojo dvarą. Darbe 

pateikiamas ne vienas įdomus Pakruojo dvaro istorijos momentas. 

     Kaip ir kiekvienais metais, parengtas 2017 metų sukakčių kalendorius. Kalendorius skelbtas krašto 

kultūros žurnale „Žiemgala“. Minimam žurnalui parengta ir 2016 m. Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos kultūrinių renginių kronika.               

     Kaimo padalinių bibliotekininkės parašė 2016-ųjų metų bibliotekų veiklos metraščius.  

     Užklausos. Viešojoje bibliotekoje tinkamai sukomplektuotas kraštotyros fondas, gerai organizuota 

kraštotyros kartoteka, kokybiškai parengti įrašai sudarė galimybę operatyviai atsakyti į vartotojų užklausas. 

Šiais metais gautos 237 užklausos (2016 m. – 226, 2015 m. – 232, 2014 m. – 229, 2013 m. – 227), į jas 

visas atsakyta. Iš jų 179 buvo teminės, 55 – faktografinės ir 3 adresinės. 52 užklausos gautos elektroniniu 

paštu. Elektroniniu paštu atsakyta į 47 užklausas. Sugaišta daugiau, kaip 15 minučių, atsakant į 87 

užklausas. Jau eilė metų daugiausiai užregistruota teminių užklausų. Tačiau palyginus su ankstesniaisiais 

metais, į viršų šoktelėjo užregistruotų faktografinių užklausų skaičius. Daugiausia vartotojai domėjosi 

iškiliais Pakruojo krašto žmonėmis, kiek mažiau – rajono istorine praeitimi.  

 

 Renginiai   
     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė 14 renginių. Iš jų: 4 

kompleksiniai, 2 žodiniai ir 8 vaizdiniai. Atsižvelgiant į bibliotekos vartotojų pageidavimus, keletas jų 

buvo ir ne kraštotyrinio pobūdžio. 

    Vienas iš ryškiausių 2017-ųjų kompleksinių renginių buvo skirtas Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos jubiliejui. Lapkričio 24-ąją Pakruojo sinagogoje surengtas viešosios bibliotekos 80-

ojo gimtadienio renginys į vieną didelį būrį sukvietė buvusius ir esamus darbuotojus, knygos mylėtojus. Su 

gražia sukaktimi bibliotekos bendruomenės pasveikinti atvyko Seimo nariai Vitalijus Gailius, Antanas 

Matulas, Stasys Tumėnas, rajono meras Saulius Gegieckas, vicemeras Jonas Juozapaitis, administracijos 
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direktorė Erika Kižienė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė, 

Pakruojo seniūnas Saulius Margis, rajono savivaldybės tarybos nariai Gintaras Šurna ir Alvydas 

Žuvininkas, švietimo įstaigų, kultūros centro vadovai. 

     Šventės akcentu pasirinkti liaudiški motyvai. Sceną 

puošė senos skrynios, į kurias buvo sudėtas turtas, 

kuriuo mes didžiuojamės ir kurį norėjome parodyti 

svečiams. O tas turtas – tai mūsų bibliotekininkų 

parengti kraštotyros darbai. Liaudiški motyvai 

dominavo ir renginio vedėjų Linos Ramonienės ir 

Gitanos Maasienės aprangoje. Jos pasipuošė stilizuotais 

lietuvių tautiniais rūbais, tuo įprasmindamos tautinio 

kostiumo metus. 

     Renginio dalyviai buvo pakviesti į kelionę laiku, 

kuri tęsėsi per aštuonis bibliotekos dešimtmečius. O kad 

kelionė neprailgtų, kas dešimtmetį sustota stotelėse, 

kuriose prisiminti svarbesni to meto įvykiai, žmonės, jų darbai, laimėjimai ir pasiekimai. Pasakojimus 

iliustruodavo vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės parengtos skaidrės. Atsiminimais dalijosi 

tų laikotarpių liudininkai: buvęs ilgametis Pakruojo rajono kultūros skyriaus vedėjas Alfredas Šimkus, 

praėjusio šimtmečio 9-ajame dešimtmetyje prie bibliotekos veikusio knygos bičiulių klubo „Akiratis“ 

Ekslibrisų sekcijos pirmininkas, teisininkas Jonas Nekrašius, buvusi Šukionių filialo vyresn. 

bibliotekininkė, žinoma rajono kraštotyrininkė Janina 

Brazdžionienė. Renginiui žaismo ir šilumos suteikė 

pasveikinti atėję katalikiško vaikų darželio „Varpelis“ 

auklėtiniai bei Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji 

smuikininkai (mokytoja Ligita Stravinskienė). 

     Sveikinimo žodį bibliotekai, jos žmonėms tarė šventėje 

dalyvavę Seimo nariai, rajono vadovai, tarybos nariai, 

buvę darbuotojai, rajono literatai, švietimo įstaigų atstovai. 

Bibliotekos direktorės Romualdos Kulšytės dovanėlės ir 

dėkingumo žodžiai buvo skirti bibliotekos rėmėjams ir 

partneriams. Pakruojo rajono savivaldybė gimtadienio 

proga padovanojo ne tik įspūdingą tortą, bet ir dovaną 

sielai - klasikinės muzikos koncertą. 

     Svarbesniems Lietuvos ar Pakruojo krašto įvykiams, reikšmingesnėms datoms, iškilių kraštiečių 

sukaktims paminėti, rengtos ir dokumentų parodos bei ekspozicijos. Atakaitiniais metais parengti 8 

vaizdiniai renginiai.                                                                                                                                                                                                                                                        

    2017-ieji buvo paskelbti lietuvių kalbos kultūros metais. Juos pažymėjome dokumentų paroda 

„Pakruojo krašto žmonės – lietuvių kalbos tyrėjai“. Paroda pasakojo apie iškilius kalbininkus, gimusius 

ar dirbusius Pakruojo krašte. Pasakojimas suskirstytas į dvi dalis: pirmoje pateiktos žinios apie kalbininkus 

profesionalus, antroje - entuziastus. Tarp kalbininkų profesionalų - Juozas Bilevičius, Kazimieras Garšva, 

Stasys Tumėnas ir Antanė Kučinskaitė. Pirmieji trys kalbininkai gimė Pakruojo rajone: Juozas Bilevičius - 

Binėnų kaime (Pašvitinio sen.), Kazimieras Garšva ir Stasys Tumėnas - Linkuvoje. Antanė Kučinskaitė - 

kilusi iš Biržų krašto, tačiau Antrojo pasaulinio karo metais (1941-1943) mokytojavo Linkuvos 

gimnazijoje. Kalbininkus entuziastus atstovavo Rimkūnų kaime gimęs ir 30 metų Žeimelyje gyvenęs 

mokytojas, kraštotyrininkas, vienas žymiausių Žiemgalos krašto tyrinėtojų Juozas Šliavas, iš Puodžiūnų 

kaimo kilęs kalbininkas ir kraštotyrininkas Kazimieras Gasparavičius ir 1941-1944 m. Linkuvos 

gimnazijoje mokytojavęs Ramygalos krašto sūnus, poetas, tautiškos spaudos dalyvis, daugiau žinomas 

kaip populiaraus eilėraščio „Išvežta mergaitė“ (liaudyje daina „Dejuoja balandis palangėj“) autorius 

Leonas Kuodys. Parodoje pateikta išsami informacija apie minimų kalbininkų gyvenimą, jų darbus.  

    Bene daugiausia bibliotekos lankytojų dėmesio susilaukė paroda „Lietuvos kultūros asmenybės: 

kompozitorius Juozas Pakalnis“. Paroda skirta iškilaus kraštiečio kompozitoriaus, fleitininko, dirigento, 

pedagogo J. Pakalnio 105-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Daugiau 

kaip šešiasdešimt parodoje eksponuotų dokumentų, tarp kurių nemažai nuotraukų, pristatė neilgą, bet 

aktyvų ir pilną kūrybinių ieškojimų J. Pakalnio gyvenimą. Didžioji parodos dalis skirta kompozitoriaus 

ryšiams su gimtine bei jo atminimo gimtajame krašte įamžinimui. J. Pakalnis mylėjo ir brangino 

gimtuosius Veselkiškius, tėvų sodybą. Ypatingas rūpestis gimtosios sodybos likimu jaučiamas 
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kompozitoriaus laiškuose, rašytuose artimiesiems, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Juozo Pakalnio 

prašymui „Tik neapleiskit tėviškės kampelio“ artimieji neliko abejingi. Iki pat savo mirties 1992-ųjų 

sodyboje gyveno, ją saugojo ir prižiūrėjo J. Pakalnio sesuo Elzė, dažna viešnia čia būdavo iš Rygos 

atvykstanti dukterėčia Aldona Pakalnytė - Zujeva. Vėliau giminių iniciatyva sodyba buvo perduota 

Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. Jos lėšomis restauruotas sodybos ūkinis pastatas ir klėtis. Kad 

Pakalnio tėviškė būtų žinoma ir turistų lankoma, nemažas nuopelnas tenka muzikologui Vaclovui 

Juodpusiui, Veselkiškiuose besilankančiam nuo 1961-ųjų rugpjūčio. Jis pirmasis pramynė kultūros 

mylėtojams atminties taką į kompozitoriaus gimtinę, o 1972-aisiais išleido monografiją „Juozas Pakalnis“.  

     Su paroda susipažino rajono muzikos mokyklos moksleiviai ir 

pedagogai, bibliotekos skaitytojai. Ją aplankė ir kompozitoriaus biografas 

muzikologas Vaclovas Juodpusis, Lietuvos muzikų rėmimo fondo 

direktorė Liucija Stulgienė. 

     Nuo 1985-ųjų Pakruojo rajone įsteigta kraštiečio rašytojo Juozo 

Paukštelio premija. Premijos įteikimas jau tapo pakruojiečių laukiama 

švente, suteikiančia puikią progą iš arčiau susipažinti su rašytojais, jų 

kūryba. Kadangi premija gyvuoja daugiau kaip 30 metų, ji turi ir savo 

istoriją. Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surinko medžiagą 

apie premijos laureatus, jų viešnages Pakruojyje ir J. Paukštelio 

gimtuosiuose Titoniuose, susitikimus su šio krašto žmonėmis. 2017-ųjų 

premijos įteikimo šventei iš tos medžiagos buvo parengtos skaidrės, o 

viešosios bibliotekos skaitykloje  atidaryta dokumentų paroda „Rašytojai - 

Juozo Paukštelio premijos laureatai“. 

     Gruodžio 6 d. viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta ir iki sausio 5 d. veikė rajono 

bibliotekininkių kraštotyros darbų paroda. Joje eksponuotas 61 darbas, pateikiantis medžiagą apie 

Pakruojo kraštui nusipelniusius žmones, kaimų, miestelių 

istorijas, svarbesnius kultūros įvykius ir faktus. Daugiausia 

darbų gauta iš Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkės 

Vidos Grigaliūnienės. Parodoje eksponuota šešiolika jos 

darbų. Klovainietės darbai išsiskiria ne tik gausa, bet ir 

savo apimtimi bei pasirinktų temų svarbumu ir jų gilumu. 

Norėtųsi keletą išskirti ir paminėti. Tai „Klovainiai 

periodiniuose leidiniuose. 1856-1939“, „Klovainių Švč. 

Trejybės bažnyčia“, „Klovainių miestelio senosios 

kapinės“, „Klovainiečių šuliniai“, „Klovainių miestelis: 

vienos gatvės istorija“. 

     Kraštiečio paminklosaugininko, kraštotyrininko, visuomenės veikėjo, „Žiemgalos“ leidyklos ats. 

redaktoriaus Vytauto Didžpetrio 75-ajam jubiliejui atidarėme jo dokumentinės fotografijos parodą 

„Šiaurės Lietuvos etninė kultūra: architektūra ir kraštovaizdis“. 

Viešosios bibliotekos skaitykloje buvo parengtos ekspozicijos: „Švietė lyg žvaigždės, uždraustos 

raidės“ (skirta Kovo 16-ajai - Knygnešio dienai), „Kraštietis knygnešys, daraktorius, visuomenės veikėjas 

Leonardas Daukša: 1882-1976“ (Leonardo Daukšos 135-osioms gimimo metinėms), „Kraštietis rašytojas 

Juozas Paukštelis“. 

     Iš moksleiviams skirtų renginių, minėtina edukacinė pamoka „Pakruojo miesto senieji pastatai - 

istorinės praeities liudininkai“, kuri pravesta Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos moksleiviams. 

Pamoka iliustruota skaidrėmis. Pamoką pravedė ir skaidres parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai 

Genė Juodytė. 

 

Renginiai padaliniuose: 

     Balsių padalinyje per ataskaitinius metus buvo suorganizuoti du kraštotyros renginiai. Knygų paroda 

„Juozo Paukštelio premijos laureatai“ ir vaikams skirtas renginys „Kazys Binkis Balsiuose“. Renginys 

„Kazys Binkis Balsiuose“ vyko poeto sodyboje. Mokiniai buvo supažindinti su poeto gyvenimu ir kūryba. 

Skaitovė Gustė skaitė Kazio Binkio eilėraščius. Renginį vainikavo nuotaikingas žaidimas „Žvejys ir 

žuvys“. 

     Grikpėdžiuose parengta spaudinių paroda „Landsbergiai ir Pakruojo kraštas“, skirta Gabrieliaus 

Landsbergio-Žemkalnio, dramaturgo ir publicisto 165-osioms gimimo metinėms paminėti. Vyko renginys 
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vaikams „Knygnešystės laikus prisimenant“ (Apie spaudos draudimo metus, knygnešį Jurgį Bielinį ir jo 

draugus iš Bardiškių, Steigvilių, Ūdekų). 

     Guostagalio padalinyje parengtos parodos: „Kraštiečiui, fleitininkui, kompozitoriui, docentui Juozui 

Pakalniui – 100“, „Žvilgsnis į praeitį“, „Ryški asmenybė, kraštietis – Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis“ - 

prozininko, dramaturgo, teatralo 165-osioms gimimo metinėms paminėti, „Pasišventęs kraštotyrai“ –  

kraštotyrininko G. Janušonio 85-osioms gimimo metinėms paminėti. 

     Ataskaitiniais metais Klovainių padalinyje organizuoti 4 renginiai: „Biblioteka – būdas pažinti“ (video 

filmuko pristatymas  - Klovainių bibliotekos įvairių metų veikla, naujovės), „Susipažįstame su Klovainių 

biblioteka“ (popietė vaikams, kurios metu jiems buvo pateikta informacija apie bibliotekoje vykstančias 

veiklas, funkcijas, fondo išdėstymą, paieškas kataloguose bei kartotekose bei kt.), literatūros parodos 

„Likime sesėmis ir broliais“ (kraštiečiui pedagogui, rašytojui Leonui Balčiūnui – 85) ir „Aktorė, nebijanti 

„Pasakų močiutės“ titulo“ (kraštietei aktorei, lėlių muziejaus vedėjai Elenai Židonytei Žėkienei - 80). 

Bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė prie kraštotyrinių darbų priskiria ir video filmukus, kuriuose užfiksuoti 

miestelyje vykstantys renginiai. Dalis filmukų yra sukeliami į www.youtube.com portalą, paviešinami 

bendruomenės internetinėje svetainėje www.klovainiubendruomene.lt: „Klovainių krepšinio komanda“,      

„Užgavėnės“, „Kaziuko turgelis“, „Kovo 11 paminėjimas“, „Oninės“, „Baltijos dienos minėjimas“, „Po 

darbų“.    

     Lygumų padalinyje veikė nuolatinės kraštotyros parodos „Literatūrinis Pakruojis“, „Pakruojo krašto 

lankytinos vietos“ ir „Lygumų krašto žmonės“. Ataskaitiniais metais parodų lentynoje „Lygumų krašto 

žmonėms“ eksponuotos dokumentų parodos: Choreografei, pedagogei, profesorei Jūratei Agotai Čepaitei - 

75 m.; Agronomui, žurnalistui Jonui Švobai - 75 m.; Istorikui, humanitarinių mokslų daktarui Robertui 

Jurgaičiui - 45 m.; Kunigui, knygelės „Lygumai“ (1937 m.) autoriui, Lietuvybės skleidėjui Povilui Svilui - 

150 m.; Gydytojui, neurologui, medicinos mokslų daktarui Aloyzui Algimantui Skaringai - 75 m.; 

Marketingo ir tarptautinio verslo specialistui, pedagogui, socialinių mokslų daktarui  Sigitui Urbonavičiui - 

55 m.; Advokatui, visuomenės veikėjui Jonui Bagdžiūnui – Borden - 135 m.; Knygnešiui, daraktoriui 

Leonardui Daukšai - 135 m.; Pedagogui, visuomenės veikėjui Antanui Klupšui - 135 m.  

     Bibliotekos lankytojai turi galimybę naudotis elektronine kraštotyros kartoteka, kurios aprašus rengia 

VB vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. 

     Medikonių padalinys einamaisiais metais minėjo 

kraštiečio, rašytojo, poeto, kunigo Juozo Šnapščio – 

Margalio gimimo 140-ąsias gimimo metines. 

Minėjimas vyko kūrėjo gimtinėje - buvusiame 

Margių kaime, kuris dabar jau išnykęs.  

     Mikoliškyje gražia tradicija tampa per Vėlines 

aplankyti Mikoliškio apylinkių kapinaites. 

Ataskaitiniais metais kartu su Mikoliškio kaimo 

bendruomenės aktyvistais aplankėme Meldžiūnų, 

Noriūnų, Petronėlių kapines. Vyresn. bibliotekininkė 

Alma Armonavičienė prižiūri ir buvusioje Plonėnų 

dvaro teritorijoje esančią dvaro savininkės Marie von Hahn amžinojo poilsio vietą. Šįmet sutvarkytas ir 

kapą ženklinantis kryžius. Kuris laikas dvarininkės kapą lanko ir jos anūkas, Vokietijos ambasadorius 

Rusijoje Ruediger von Frisch, jo šeimos nariai. Keletą kartų jį aplankė ir Europos Sąjungos ambasadorius 

Rusijoje Vygaudas Ušackas. 

     Pašvitinio padalinyje vasario mėnesio pradžioje buvo eksponuojama paroda „Kuproti medžiai“, skirta 

kraštiečio, prozininko Kazio Valiulio 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodoje buvo eksponuojami 

kraštiečio poezijos ir prozos kūriniai, straipsniai, nuotraukos. Visos knygos, eksponuojamos parodoje, 

buvo su autoriaus autografais.  

     Vasaros pradžioje bibliotekos lankytojai galėjo apžiūrėti parodą „Pamirštas generolas“, skirtą  

kraštiečio, karininko, brigados generolo Klemenso Popeliučkos 125 metų gimimo sukakčiai paminėti. 

Buvo eksponuojami straipsniai, nuotraukos, 2015 m. išleista ir bibliotekai su leidėjo autografu dovanota 

knyga „Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka“.  

     Spalio mėnesį buvo parengta paroda „Tiesos nešėjas“, skirta paminėti kraštiečio Vytauto Venckevičiaus 

80 m. gimimo jubiliejų. Parodoje buvo galima apžiūrėti kraštiečio parengtas ir išleistas knygas, straipsnius 

publikuotus spaudoje. 

http://www.youtube.com/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
https://youtu.be/3TZlO2hMaUQ,%20Užgavėnės
https://youtu.be/3TZlO2hMaUQ,%20Užgavėnės
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     Gruodžio mėn. buvo parengta paroda „Lietuvos patriotė“, skirta kraštietės Jadvygos Chodakauskaitės-

Tūbelienės 125 m. gimimo sukakčiai paminėti. Parodoje eksponuojami straipsniai, dokumentai, knyga apie 

kraštietę „Seserys“. 

     Bibliotekininkė Jovita Martišienė dalyvavo kraštotyriniame renginyje Bučiūnuose „Žmogus neišnyksta 

be pėdsako“. Renginys buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti ir iš Pašvitinio krašto 

kilusiems kraštiečiams: Klemensui Popeliučkai, Vincui Čepinskiui. Apie renginį buvo parengtas straipsnis 

ir publikuotas rajono laikraštyje „Aukinė varpa“. 

     Rimkūnų padalinyje birželio mėnesį buvo parengta paroda kraštietės Aldonos Gaigalaitės 90 metų 

gimimo sukakčiai paminėti – „Istorikė, pedagogė, vadovėlių autorė“. Parodoje buvo eksponuojama 

kraštietės parengtos ir išleistos knygos, straipsniai, nuotraukos.  

     Birželio mėn. Rimkūnų kaimo vaikai kartu su bibliotekininke Jovita Martišiene išėjo pėsčiomis į žygį, 

skirtą Piliakalnių metams paminėti. Aplankytas Pelaniškių piliakalnis, užsukta ir į Janelionių vėjo malūną, 

Rimkūnų dvaro sodybą. Vaikams papasakota Rimkūnų dvaro, o vėliau tapusio pradine mokykla, istorija. 

     Lapkričio 18–osios popietę  Stačiūnuose paminėtos Lietuvos 

nusipelniusio pedagogo, buvusio Stačiūnų septynmetės mokyklos 

direktoriaus Mečislovo Vasiliausko 140–osios gimimo metinės. 

Minėjimo pradžioje susirinkusieji buvo pakviesti nueiti į kapines 

padėti gėlių bei uždegti žvakutes  ant  Mokytojo kapo. Po to, 

visiems sugrįžus į Mokyklos – daugiafunkcio centro salę, direktorė  

Aušra Mačiūnienė  pristatė svečius, papasakojo apie  Mečislovo 

Vasiliausko svarbiausius gyvenimo etapus. Renginių organizatorė 

Angelė Zaveckienė pademonstravo skaidres, supažindino su 

M.Vasiliausko  parašytomis ir išleistomis knygomis. Minėjime dalyvavę: Mokytojo anūkė Nijolė 

Kaziukonienė, stačiūnietė Aldona Budrienė, mokiniai iš Sakalų kaimo Irena, Petras ir Vincas Miežiai, 

Kutaičių kaime gyvenantis buvęs moksleivis Petras Augė, mickūnietė Adelė  Mačiūnaitė – Gindvilienė, 

dalijosi prisiminimais apie M. Vasiliauską. Po minėjimo, susirinkusiems koncertavo Pakruojo kultūros 

centro vokalinė instrumentinė grupė, vadovaujama Egidijaus Šlapiko. Renginyje dalyvavo 40 žmonių. 

     Daugiafunkcio centro fojė Mokytojui atminti parengta dokumentų ir nuotraukų paroda „Pedagogui 

Mečislovui Vasiliauskui – 140“.  

     Titoniuose vyko susitikimas su 17-osios rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureate Rasa 

Aškinyte. Pristatyta Juozo Paukštelio memorialinio kambario ekspozicija, Nijolės Žiaunienės 

vadovaujamas mišrus ansamblis padainavo keletą dainų. Literatūrinės premijos laureatų knygoje Rasa 

Aškinytė užrašė - „Ačiū Dievui, ačiū premijos teikėjams už galimybę pamatyti vietas ir sutikti žmones, 

kurių niekaip kitaip nebūčiau sutikusi. Rašyti verta dėl tokių akimirkų…“. 

     Ūdekuose, kas 5 metai rengiami kraštiečių susitikimai su kaimo gyventojais – kaimo šventė. 2017 m. 

įvyko trečioji kaimo šventė „Sugrįžau aš į gimtinę“. Susirinko daug čia gimusių, gyvenusių kraštiečių, iš 

užsienio grįžo, tik čia dabar gyvenančių tėvų, vaikai. Šventėje dalyvavo apie 230 žmonių. 

     Žeimelyje buvo surengta spaudinių paroda dailininkei, 

kraštietei Marcei Katiliūtei ir fotografijų paroda „Pražydo 

jurginai Žeimelyje“. 

     Žvirbloniuose ataskaitiniais metais buvo suorganizuoti 

du renginiai: masinis renginys „Algirdui Ražauskui būtų 

sukakę 65-eri metai“ ir dokumentų paroda „Algirdo 

Ražausko asmenybės šviesa neišsisklaidė ir po daugelio 

metų“ (eksponuojamų dokumentų skaičius – 87).  Abiejų 

renginių bendras lankytojų skaičius – 218. 

 

 Kraštotyros darbo viešinimas 
     Vienas iš  kraštotyros darbo tikslų, kad žinios apie Pakruojo krašto istoriją, čia gyvenusias bei dirbusias 

iškilias asmenybes pasiektų mūsų rajono žmones. Tiems tikslams įgyvendinti puiki priemonė - periodinė 

spauda, internetas. Prieš keletą metų vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė rajono laikraščiuose 

„Auksinė varpa“ ir „Pakruojo kraštas“ bei apskrities dienraštyje „Šiaulių kraštas“ publikavo keliasdešimt 

straipsnių apie iškilius krašto žmones bei krašto įdomesnius įvykius ir faktus. Kas savaitę „Pakruojo 

krašto“ laikraštyje pasirodydavo ir jos parengti iškilių Pakruojo rajono žmonių sukakčių kalendoriai. 

Ataskaitiniais metais daugiau rašyta apie bibliotekoje vyksiančius žodinius renginius, parengtas 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

74 

 

dokumentų parodas. Nuo 2016 metų didesnis dėmesys skirtas kraštotyros sklaidai bibliotekos bei 

savivaldybės tinklapiuose, veido knygoje (facebook). 

     2017-aisiais vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė parengė 5 straipsnius. Jie buvo publikuoti rajono 

spaudoje. 18 straipsnių publikuota internetinėje erdvėje. Tinklapiai: www.pakruojis.lt, 

www.pakruojis.rvb.lt, https://www.facebook.com/groups, http://www.pakruojokc.lt, 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt. 

 

 Ryšiai su kraštiečiais, tarp jų ir gyvenančiais užsienyje 

     Jie pagyvina bibliotekos kraštotyros veiklą, suteikdami jai ne skaitmeninę išraišką, o žmogišką prasmę. 

Džiugina tai, kad tie ryšiai nėra formalūs, kad bibliotekos darbuotojas ir krašto žmones sieja nuoširdus 

bendravimas ir bendradarbiavimas. Nėra nieko gražiau, kai kraštiečiai, apsilankę savo gimtinėse, užsuka ir 

į biblioteką. 

     Daug metų bendraujama su kraštiečiu senjoru, technologijos mokslų 

habilituotu daktaru, profesoriumi emeritu Kazimieru Ragulskiu. Lankydamas 

gimtuosiuose Klovainiuose artimųjų kapus, Linkuvos gimnaziją, kurioje mokėsi ir 

kurią baigė, neužmiršta aplankyti ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos. Ataskaitiniais metais profesorius bibliotekoje neapsilankė, bet 

pažadėjo, kad 2018-aisiais būtinai ją aplankys. 

     Savas bibliotekoje ir Panevėžyje gyvenantis kraštietis senjoras, buvęs ilgametis 

Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo docentas, technologijos 

mokslų daktaras Vytautas Venckevičius. Atvykęs į Pakruojį pas gimines, 

susitinka ir su bibliotekos kraštotyrininke. Abu turi apie ką pakalbėti. Išėjęs į 

užtarnautą poilsį, V. Venckevičius susidomėjo kraštotyra. Jo žvilgsnis nukrypo į 

gimtuosius Mišeikius  – domisi jų istorine praeitimi, renka ir kaupia medžiagą 

apie čia gyvenusius žmones ir planuoja gimtinei parengti knygą. Tai bus trečioji kraštiečio knyga. 

Anksčiau yra išleidęs pilietinės publicistikos knygas „Kas patirta – permąstyta ir – parašyta“ (2013), 

„Lietuva, ar išliksi savimi?“ (2015). 2016 metais bibliotekoje buvo surengtas susitikimas su V. 

Venckevičiumi, kurio metu pristatytos ir minėtos knygos.  

     Atskiro pasakojimo verti kraštiečio senjoro, buvusio Muzikos ir teatro akademijos profesoriaus, 

tautodailininko Valento Leimonto ryšiai su Pakruojo kraštu. Pagal gimimą profesorius – pasvalietis. Gimė 

Vaškų (dab. Pasvalio r.) miestelyje, tačiau Butniūnų kaimas (Pakruojo r.), kuriame užaugo - jo širdies 

gimtinė. Čia nuo ankstyvos vaikystės jį gaubė artimų žmonių: senelės, dėdės meilė, dėmesys. Galbūt dėl 

tos priežasties Pakruojo kraštui profesorius išsaugojo pačius šilčiausius jausmus. Kraštietis ne kartą lankėsi 

Pakruojyje, Linkuvoje, Žeimelyje, kur  surengė personalines akvarelės parodas. Kol leido sveikata, 

dalyvavo jų atidarymuose. Glaudūs ryšiai profesorių sieja su mūsų biblioteka. Čia jis turi ne vieną širdžiai 

artimą žmogų.       

     Beveik trisdešimt metų Pakruojo viešąją biblioteką ir jos darbuotojus siejo draugystė su dabar jau 

šviesios atminties kraštiečiu aktoriumi Stasiu Petronaičiu. Per tuos kelis dešimtmečius kraštietis ne kartą 

lankėsi bibliotekoje, surengė savo knygų „Mokiausi skraidyti“ ir „Mano aitvarai“ pristatymus. 2016 m. jis 

atvyko su trečiąja knyga. Tik jau ne paties parengta, o knyga - apie jį. Knygą „Stasys Petronaitis ir jo 

pakeleiviai“ sudarė žurnalistė Nomeda Simėnienė. Balandžio 14 d. įvykęs šios knygos pristatymas buvo 

tarsi aktoriaus atsisveikinimas su gimtuoju Pakruojo kraštu ir jo žmonėmis. Gegužės 2 -ąją aktorius savo 

noru pasitraukė iš gyvenimo. 

     Ne vieną dešimtmetį bendraujama su kraštiečiu, „Žiemgalos“ žurnalo vyr. 

redaktoriumi, knygų apie Žiemgalos kraštą autoriumi, sudarytoju Vytautu 

Didžpetriu, kalbininku, Seimo nariu Stasiu Tumėnu,     kraštiete, humanitarinių 

mokslų daktare Donata Mitaite, Tauragės asociacijos „Mažoji scena“  

prezidente, teatro režisiere Genovaite Urmonaite. 
     Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė bendradarbiauja 

su akademiko Juro Poželos artimaisiais, teisininko, knygnešio, visuomenės veikėjo,  

diržiečio Motiejaus Čepo giminaičiais.  

     Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė palaiko ryšius 

su JAV gyvenančia dailininke Ada Korsakaite – Sutkuviene ir su profesoriumi, 

habilituotu daktaru, inžinieriumi mechaniku, akademiku Kazimieru Ragulskiu. 

Kraštietis bibliotekai dovanoja knygų. 

http://www.pakruojis.lt/
http://www.pakruojis.rvb.lt/
https://www.facebook.com/groups
http://www.pakruojokc.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
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     Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė palaiko ryšius su buvusia medikoniete 

Evelina Brinkyte-Rouault, gyvenančia Prancūzijoje.     

     Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė bendrauja su kraštiečiais 

Algirdu Diliūnu ir Rapolu Kriaučiūnu. Kraštiečiai domisi krašto istorija, dovanoja bibliotekoms knygų.      

     Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė jau daug metų bendraujama su 

kraštiečiu senjoru, pedagogu, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariu, rašytoju, redaktoriumi, 

„Žiemgalos“, „Sėlių“ draugijų, kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ nariu Leonu Balčiūnu, 

gyvenančiu Kaune. 

     Mikoliškio padalinio vyresn. bibliotekininkė Almutė Armonavičienė 

palaiko ryšius su Kanadoje gyvenančiu baronu Helmaru von Hahn ir jo 

sūnėnu, Vokietijos ambasadoriumi Rusijoje Ruediger von Frisch.  

     Ataskaitiniais metais Ruediger von Frisch su žmona Huberta bei juos 

lydintis Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas 

lankėsi Pakruojo rajone, pabūvojo Ruediger von Frisch mamos gimtinėje 

Plonėnų dvarvietėje. Kelionę svečiai baigė Pakruojo dvare, dalyvavo 

Gyvo muziejaus programoje, įteikė apdovanojimusčia vykusių bėgimo 

varžybų nugalėtojams.  

     Triškonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rūta Martyšienė 

bendrauja su kraštiečiu, „Žiemgalos“ žurnalo vyr. redaktoriumi, knygų 

apie Žiemgalos kraštą autoriumi, sudarytoju Vytautu Didžpetriu. 

Ataskaitiniais metais kraštietis bibliotekai dovanojo 15 knygų. 

    

 
 

      

 

 
    

V.  DARBAS SU VARTOTOJAIS VAIKAIS 

 

Gyventojų vaikų skaičius, sutelkimo proc. 
      

 Gyventojų 

vaikų 

skaičius 

Vaikų sutelkimo % 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 2796 57,7 68,8 -11,1 

VB 795 55,1 51,1 +4,0 

Linkuvos MP 439 45,1 49,1 -4,0 

KP 1562 62,6 82,1 -19,5 

        
     Gyventojų vaikų (0 - 14 m. amžiaus) skaičius rajone yra 2796*. Palyginus su 2016 m., vaikų sumažėjo 

3,8%. 
     Pakruojo Viešosios bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui priklauso miesto vaikai, kurių yra 639 ir 

30 aplinkinių kaimų, kuriuose gyvena 156 vaikai, iš viso 795 vaikai. 

     Linkuvos miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone gyvena 439 vaikai (221 vaikas gyvena 

Linkuvos miestelyje ir 218 – aptarnaujamo mikrorajono kaimuose), o kaimo padalinių mikrorajonams 

priklauso 1562 vaikai. 

  *Duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 
https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1       

     Aptarnaujami visi norintys ir galintys skaityti vaikai. Daugiausiai vaikų sutelkta  Pakruojyje ir 

kaimuose, nes čia ir vaikų skaičius didžiausias. Rajono bibliotekose 2017 metais gyventojų vaikų sutelkta 

net 11,1% mažiau nei praėjusiais. Gyventojų vaikų sutelkimas net 19,5% sumažėjo kaimo padaliniuose ir 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausom%C5%B3_ra%C5%A1ytoj%C5%B3_s%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiemgala
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97liai
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4,0% - Linkuvos miesto padalinyje. Tačiau džiugu, kad 4,0% vaikų sutelkimas padidėjo viešojoje 

bibliotekoje. 

           

Vartotojų, apsilankymų skaičius, lankomumas 
 

 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2017 m. 2016 m. Skirtu-

mas +/- 

2017 m. 2016 m. Skirtu-

mas +/- 

2017 m. 2016 m. Skirtu-

mas +/- 

SVB 1613 1996 -383 47632 49153 -1521 29,5 24,6 +4,9 

VB 438 406 +32 17904 12301 +5603 40,9 30,3 +10,6 

Linkuvos MP 198 207 -9 6035 8432 -2397 30,5 40,7 -10,2 

KP 977 1383 -406 23693 28420 -4727 24,3 20,6 +3,7 

             

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta net 23,7% vaikų vartotojų mažiau. 41,6% vaikų 

vartotojų sumažėjo kaimo padaliniuose ir 4,6% - Linkuvos miesto padalinyje. 7,31% vaikų vartotojų 

daugiau buvo sulaukta tik viešojoje bibliotekoje. 
     2017-aisiais iš kaimo padalinių daugiausiai vartotojų vaikų sulaukta Balsiuose – 117, Žeimelyje – 104, 

Bardiškiuose - 67, Guostagalyje – 59, Lygumuose - 58, Rozalime – 56, o mažiausiai: Pašvitinyje – 18, 

Titoniuose – 19,  Gačioniuose – 23, Titoniuose – 29, Šukioniuose – 29, Grikpėdžiuose – 30. 

     Pakruojo viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais lankėsi 435 vartotojai vaikai. 2016 

m. jų buvo - 403. Padidėjo 32 vartotojais.  

      
Vartotojų vaikų telkimas rajono bibliotekose 2008 – 2017 m. 
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     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 47,6 tūkst. lankytojų vaikų. Palyginus su 2016 m., 

vaikų apsilankė 3,2% mažiau. 39,7% sumažėjo vaikų apsilankymų Linkuvos miesto padalinyje ir 24,2% - 

kaimo padaliniuose. Tačiau džiugu, kad viešojoje bibliotekoje vaikų lankytojų skaičius padidėjo net 

31,3%. 

     Vaikų erdvėje apsilankė 17649 lankytojai. Palyginus su 2016 m., lankytojų skaičius padidėjo net 

20,9%. Padidėjimą lėmė tai, kad 2012 sulaukta buvo daugiau interneto, 374 „Žaislotekos”  ir 466 

interaktyvaus stalo lankytojų. 
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Dokumentų, skirtų vaikams, fondas ir gautis (fiz.vnt., proc.)  
 

 Yra fonde 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

2017 m. įsigyta 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

Yra fonde 

trimačių 

dokumentų 

2017 m. įsigyta 

trimačių 

dokumentų 

Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % Fiz.vnt. % 

SVB 21063 9,4 300 2,7 482 0,21 0 0 

VB 1866 3,2 65 2,3 49 0,08 0 0 

Linkuvos MP 1804 7,9 29 2,7 74 0,32 0 0 

KP 17393 12,2 206 2,8 359 0,25 0 0 

    
     Ikimokyklinio amžiaus literatūros rajono bibliotekų fonduose yra 9,4%. Mažiesiems skirtos literatūros 

gauta 2,7% nuo visos dokumentų  gauties ir tai 1,1% daugiau nei 2016 m. Ikimokyklinio amžiaus 

literatūros išduotis einamaisiais metais buvo 9207 fiz.vnt. (19,3% nuo visų vaikams išduotų dokumentų 

skaičiaus). 

     Sudominti vaikus biblioteka padeda ir veikiančios „Žaislotekos“, kurios vaikų yra labai lankomos, 

tačiau turimas žaislų ir žaidimų skaičius yra labai menkas, tik 0,21% nuo viso dokumentų fondo ir 

ataskaitiniais metais jų negauta nei vieno fiz.vnt., o trimačių dokumentų išduota buvo 16715 fiz.vnt., tai 

net 35,0% nuo visų vaikams išduotų dokumentų skaičiaus.  

   
Ikimokyklinio amžiaus literatūros ir trimačių dokumentų gautis, išduotis (fiz.vnt.) 2013 – 2017 m. 

 

 

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės fondas papildytas 535 fiz.vnt., 361 pav. 

leidiniais. Daugiausia buvo gauta grožinės literatūros – 431 fiz.vnt. (81%). Paminėtinos lietuvių autorių 

gautos knygos: Tomas Dirgėla „Kai balandis buvo papūga“, „Išklerusio autobuso detektyvas“, R. 

Česūnienė ir L. Česūnas „Mėgintuvėlis burbulų karalystėje“, Kazys Saja „Su boružėle ant kaktos“, „Noras, 

kuris dar išsipildys“, „Knygų mugė“, Virgis Šidlauskas „Ulfas ir stebuklinga barzda“, Kęstutis 

Kasparavičius „Šuniškos dienos“, Vytautas Račickas „Tetulė Ulė, septintoji šlepetė ir mafija“, Ignė 

Zarambaitė „Elzė ir senojo dvaro paslaptis“, Vladas Kalvaitis „Striukos pasakėčios bet kam“, Dainius 

Šukys „Skaniausias vaikas“, „Blynų slibinas“, Sigitas Poškus „Varškėčių skaitiniai“, Domas Austis 

„Mergiotė ir įkalinta saulė“, Vitalija Jankauskienė „Joninių stebuklas“, Audra Baranauskaitė „Kaip 

Mytaras ir Varčius kelionę keliavo“ ir kt. 

     Užsienio autorių gautos knygos: Lucinda Riley „Audrų sesuo“, Lincoln Peirce „Didysis Neitas 

rizikuoja“, Nessi Monstrata „Frankė Štein ir nauja  mokyklos šiurpiukė“, Tiina Nopola  „Milė ir bjaurusis 

paršelis“, John Flanagan „Nihonijos imperatorius“, Holly Webb „Pagrobta katytė“, „Dingęs šunelis 

Maksas“, „Pasišiaušęs šuniukas“, William Joyce „Smėlio žmogus“, Marissa Meyer „Sindė“, John 

Flanagan „Medžiotojai“, David Levithan  „Kiekvieną dieną“, Isla Fisher „Vadovauja pašėlusi auklė“,  

Barbara Wersba „Valteris“, Leigh Bardugo „Šturmas ir audra“, Katherine Rundell „Stoglaipiai“, John 

Flanagan „Dingusios istorijos“ ir kt. 
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     Dokumentų fondą papildė ir šie šakinės literatūros leidiniai: Vaiva Eringytė „Atvirai apie TAI“, Giedrė 

Mičiūnienė „Švenčių belaukiant“, Justinas Jažauskas „Nuotykiai gilių gatvėje“, Kristina Glinevičienė 

„Bitučių vaistai“, E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato „Tėvai, spuogai ir kiti paauglystės rūpesčiai“, 

Timothy Knapman „Bėgimas per Romą“, Selemonas Paltanavičius „Gamtos metų ratas“, Anna Milbourne 

„Gyvūnų namai“, Jana Sedlačkova „Mados istorija“, Chris Oxlade „Oras ir vanduo“, Timothy Knapman 

„Viduramžių paslaptys“, Giedrė Mičiūnienė „Šaram baram“  ir kt. 

      Vaikų erdvėje buvo prenumeruojami 8 pavadinimų periodiniai leidiniai: „Bitutė“, „Justė“, 

„Laimiukas“, „Lututė“, „Naminukas“, „Panelė“, „Rubinaitis“ ir „Tipu tapu“. Dar gauti „Žiemgalos“ 2 

fiz.vnt., „Вера и жизнь“ 4 fiz.vnt., „Tрoпинкa“ 5 fiz.vnt.  Rusų kalba gauti žurnalai buvo nepaklausūs. 

     Ataskaitiniais metais lankytojai turėjo galimybę naudotis esančia elektroninėje 

erdvėje seniausia Lietuvoje specializuota vaikų ir jaunimo literatūros leidykla 

„Vyturys“.      
     Pakruojo rajono savivladybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka jau 2016 metais savo 

skaitytojams suteikė galimybę naudotis skaitmenine „Vyturio“ biblioteka, kurioje galima 

pasirinkti elektronines knygas vaikams ir jaunimui iš daugiau nei 170 „Vyturio“ katalogo 

knygų. 

     Skaitytojai, atėję į viešąją biblioteką ir prisijungę prie svetainės www.vyturys.lt per bibliotekos bevielio 

ryšio tinklą, nuo šiol gali nemokamai skaityti pateikiamus kūrinius per asmeninius mobiliuosius įrenginius 

bei kompiuterius (planšetinius, nešiojamus). 

     Pasirinktą elektroninę knygą galima skaityti tame pačiame įrenginyje ir išėjus iš bibliotekos patalpų, o 

taip pat tada, kai nėra interneto ryšio (namuose, autobuse, kavinėje, parke ar kitose skaitymui patogiose 

vietose).  

     Perskaitęs elektroninę knygą ir pageidaujantis  naujos „Vyturio“ knygos, skaitytojas turi vėl ateiti į 

biblioteką ir susirasti kitą knygą www.vyturys.lt svetainėje. 

Vaikams išduota dokumentų (fiz.vnt.), skaitomumas 
 

 Dokumentų išduotis (fiz.vnt.) Skaitomumas 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 47826 50167 -2341 29,7 25,1 +4,6 

VB 9175 9433 -258 21,0 23,2 -2,2 

Linkuvos MP 7201 9102 -1901 36,4 44,0 -7,6 

KP 31450 31632 -182 32,2 22,9 +9,3 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vaikams buvo išduota 47,8 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2016 m., išduotis sumažėjo 4,9%. Viešojoje bibliotekoje vaikams buvo išduota 9,1 tūkst. 

fiz.vnt. Tai 2,8% mažiau nei 2016 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 7,2 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 

2016 m., išduotis sumažėjo 26,4%. Kaimo padaliniuose vaikams išduota 31,4 tūkst. fiz.vnt. dokumentų ir 

tai 0,6% mažiau nei 2016 m.  

     Daugiausia dokumentų vienam vaikui išduota Linkuvoje (36,4) ir kaimuose (32,2). Viešojoje 

bibliotekoje dokumentų vienam vaikui buvo išduota 21,0. 

     Palyginus su 2016 metais, bendras vaikų skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 4,6 karto. 

Skaitomumas net 9,3 karto padidėjo kaimo padaliniuose, bet 7,6 karto sumažėjo Linkuvos miesto 

padalinyje ir 2,2 karto – viešojoje bibliotekoje. 

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje populiariausios grožinės literatūros knygos: Juknaitė „Išsiduosi. 

Balsu“ - buvo išduota 34 kartus; E. M. Remarkas „Trys draugai“- išduota 29 kartus; „Pelenų antelė“ ir I. 

Simonaitytė „Aukštųjų Šimonių likimas“ - išduota 25 kartus; O. Proisleris  „Vaiduokliukas“, K. Saja „Ei, 

slėpkitės“ - išduota 24 kartus; M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ - išduota 23 kartus; 

„Antikinės tragedijos“ ir R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“ - išduota 22 kartus; E. M. Remarkas 

„Vakarų fronte nieko naujo“, M.Vainilaitis „Bruknelė“, J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ 4 d. „Karštos 

vasaros dienos“ ir J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“ 3 d. „Paskutinis lašas“ - išduota 21 kartą; J. Grušas 

„Meilė, džiazas ir velnias“ - išduota 20 kartų. 

     Populiariausios šakinės literatūros knygos: „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinei mokyklai 30 metų“ - 

išduota 32 kartus; „Mitologija: Senovės Graikijos dievai, didvyriai ir pabaisos“ ir E. Dreikas 

http://www.vyturys.lt/
http://www.vyturys.lt/
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„Drakonologija: knyga apie drakonus“ - išduota 13 kartų; R. Sharma „Vienuolis, kuris pardavė „Ferarį“ ir 

N.Vujicic „Gyvenimas be ribų“ - išduota 12 kartų. 

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais labiausiai skaitomi žurnalai buvo „Justė“ - išduota 51 kartą ir 

„Flintas“- išduota 46 kartus. Vis dar labai populiarūs, nors ir senesnių metų, buvo žurnalai „Donaldas ir 

kiti“ - išduota 38 kartus ir „Panelė“- išduota 36 kartus. Visiškai neskaitomi yra žurnalai rusų kalba. 

  Ekskursijos, apmokymai, kaip naudotis fondu, paslaugomis, 

informaciniais ištekliais 
  

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje organizuotos 6 ekskursijos „Pažintis su 

biblioteka“, kuriose  dalyvavo 93 lankytojai. Lankėsi Pakruojo vaikų l/d „Vyturėlis“ „Pelėdžiukų“ grupė  

(9 lankytojai), Linkuvos gimnazijos Triškonių filialo mokiniai su mokytoja (17 lankytojų), „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos 3c klasės mokiniai su mokytoja Daiva Damauskiene (15 lankytojų), Linkuvos 

gimnazijos ketvirtokai su mokytoja Joana Gelžiniene (17 lankytojų), „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1c 

klasės mokiniai su mokytoja Dijana Katiliene (18 lankytojų) ir Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių 

Jono Noreikos pagrindinio ugdymo filialo mokiniai (17 lankytojų). 

     Vaikų erdvėje buvo apmokyta 160 lankytojų, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais 

ištekliais.  

     Ekskursijų organizavimui ir apmokymams buvo sugaišta 16 val. 

 

Informacinių užklausų gavimas ir įvykdymas, užklausos pagal rūšį 
 
 Informacinės užklausos Užklausos pagal rūšį 

Gauta 

užklau-

sų 

Įvyk- 

dyta už- 

klausų 

Neigia-

mi 

atsa-

kymai 

Faktografi-

nės 

Tikslina-

mosios 

Adresinės Teminės 

Skai-

čius 

% Skai-

čius 

% Skai- 

čius 

% Skai-

čius 

% 

SVB 3247 3247 489 13 0,4 19 0,6 2523 77,7 692 21,3 

VB 836 836 224 0 0 0 0 806 96,4 30 3,6 

Linkuvos MP 479 479 151 0 0 3 0,6 422 88,1 54 11,3 

KP 1932 1932 114 13 0,7 16 0,8 1295 67,0 608 31,5 

 
                             Atsakytos užklausos vaikams  2017  m. 

77,7%

0,4%

21,3%

0,6%

Faktografinės Tikslinamosios Adresinės Teminės

 
               
     Vaikų pateiktos užklausos sudaro 23,5% nuo visų užklausų. Jie daugiausiai pateikė adresinių 

užklausų, jos sudaro 77,7%. 
     Vaikų erdvėje per atskaitinius metus atsakyta į 1207 lankytojų pateiktas užklausas, iš kurių 56 buvo 

teminės. Daugiausia atsakyta adresinių užklausų – 1151. Neigiamų atsakymų – 311.  
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Renginiai 
 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 403 97 142 164 0 6335 

VB 72 30 16 26 0 1757 

Linkuvos MP 18 3 3 12 0 654 

KP 313 64 123 126 0 3924 

 
Renginiai vaikams 2017 m. 

 

Žodiniai renginiai, 

35,2%

Kompleksiniai 

renginiai, 24,1%
Vaizdiniai renginiai, 

40,7%

 
      

Skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo projektas „Draugaukime“ 
 

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvės darbuotojos parengė ir vykdė skaitymo skatinimo 

ir kūrybiškumo ugdymo projektą „Draugaukime“.  

     Projekto tikslas – vasaros atostogų metu suburti 

vaikus bendrai veiklai, skatinti draugauti su knyga, 

formuoti jų pasaulėžiūrą, ugdyti kūrybiškumą.  

     Tikslams įgyvendinti buvo numatytos kassavaitinės 

edukacinės veiklos bibliotekoje ir skaitymo skatinimo 

konkursas. 

     Projekte panoro dalyvauti trisdešimt penki Pakruojo 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos įvairių klasių 

mokiniai. Birželio mėnesį jiems buvo įteikti knygų 

skaitymo dienoraščiai su nurodytomis konkrečiomis 

užduotimis: skaityti knygas ir jas aprašyti pagal pateiktą planą; aprašą iliustruoti; užpildytą skaitymo 

dienoraštį grąžinti į Vaikų erdvę iki rugpjūčio 21 d. Iki numatytos datos užduotis įvykdė 20 vaikų. Projekto 

vykdymo metu dalyviai perskaitė 185 knygas arba 29792 puslapius. Aktyviausi – ketvirtų bei penktų 

klasių moksleiviai (dalyvavo 10). Daugiausia knygų perskaitė penktokė Dovilė Adomaitytė: 24 knygos 

(4369 psl.). Vasarą netinginiavo ir antrokas Danielius Šventickas (perskaityta 12 knygų), Viltė 

Makarevičiūtė (14 knygų), Gabija Kuodytė (12 knygų), Eglė Urbonaitė (12 knygų) bei kiti vaikai. 

     Vaikų vasaros skaitymą labai įtakojo mokytojų duoti rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai. 

Sumuojant perskaitytas knygas - pastebėta, kad populiariausių knygų tarpe pirmauja H. Webb knygos. Jos 

skaitymo dienoraščiuose paminėtos net 17 kartų. Ne mažiau populiarios A. Lindgren knygos, Knister 

knygos apie Raganą Lilę, J. Kinney „Nevykėlio dienoraštis“, R. R. Russell „Prietrankos dienoraštis“, P. 

Van Loon knygos apie vilkolakiuką Dolfą ir kt. Skaitymo dienoraščiuose po vieną kartą minimos ir 

teminės knygos: F. Brooks „Viskas apie mergaites“, „1000 įdomybių“, N. Lenz “1000 rekordų ir ne tik“, J. 

Linkevičius „Po girią vaikščiojo poetas“. 
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     Kūrybiškumui skatinti ir užimtumui vasaros metu numatyti, Vaikų erdvėje (Sinagogoje) vyko 

edukaciniai užsiėmimai. Juose dalyvavo 73 vaikai. Visą vasarą mažieji bibliotekos draugai trečiadieniais 

rinkosi į Sinagogą, kurioje lipdė, karpė, klijavo ir taip kūrė įvairiausius darbelius ir rengė parodėles.  
Apsilankiusieji Sinagogoje turėjo galimybę pasigrožėti margaspalviu krepiniu zoologijos sodu, mozaikų 

margumu, įvairiais raštais pražydusiais akmenukais, į eilę išsirikiavusiais žaismingais knygų skirtukais. O 

mažųjų rankutėmis sukurti atvirukai tikrai 

nudžiugino juos gavusius dovanų. Savo 

sukurtus darbelius vaikai galėjo išsinešti į 

namus. Iš likusių darbelių Sinagogoje buvo 

parengta parodėlė. 

     Projektą vainikavo visų, kurie gražino 

skaitymo dienoraščius, apdovanojimas. Už 

dovanas dėkingi skaitymo skatinimo 

projekto „Draugaukime“ partneriui ir 

rėmėjui Agentūros - visos Lietuvos vaikai 

Pakruojo labdaros ir paramos fondui. Vaikų 

erdvė taip pat buvo paremta minėto fondo 

dovana – aktualių jaunimui knygų rinkiniu. 

 

Edukaciniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
      

      Vaikų erdvėje sausio pabaigoje vyko edukacinis renginys „Žvilgsnis į senąją mokyklą“. Lankėsi 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai (mokytoja Asta Daubarienė). Bibliotekos darbuotojos 

supažindino su naujausia vaikų literatūra. Visi susidomėjo dar nematytomis, neskaitytomis knygomis. Po 

to nusikelta į senus laikus. Žvakių šviesoje žąsies plunksna mokiniai rašė ant tošies, sužinojo, kaip buvo 

baudžiami neklaužados, išbandė klūpėjimą ant žirnių... Darbuotojos parodė spektakliuką, kuriame galėjo 

dalyvauti visi vaikai. Lankėsi 19 vaikų. 

     Gegužės pradžioje vyko edukacinė skrebinimo pamoka „Tau, Mamyte“. Dalyvavo 7 vaikai. 

     Spalio – lapkričio mėn. Vaikų erdvėje buvo 

švenčiamas Astridos Lindgren gimtadienis. 

Organizuoti 4 edukaciniai renginiai „Kur slepiasi 

džiūgena?“. Skirta 2 - 4 kl. mokiniams. Aprangos 

kodas - skirtingos kojinės. Renginiuose apsilankė 70 

vaikų iš VšĮ Pakruojo nevalstybinio katalikų l/d 

„Varpelis“, Rozalimo pagrindinės mokyklos, Lygumų 

pagrindinės mokyklos 1-3 kl.  

     Kovo pabaigoje vyko Vaikų knygos šventė 

„Augti su knyga“. Dalyvavo šiaulietis vaikiškų 

knygų autorius ir iliustratorius Dainius Šukys. 

Lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 4a klasės 

mokiniai (mokytoja Asta Daubarienė). Dainius Šukys 

pristatė savo kūrybą, išleistas knygeles. Visus sudomino pati naujausia knyga „Blynų slibinas“. Mokiniai 

dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Autorius mokė kaip nupiešti katiną, kuris būtų ir linksmas, ir liūdnas, ir 

susimąstęs, ir tykantis pelių, ir išdidus... Dalyvavo 22 vaikai. 

     Gegužės mėn. organizuota muzikos ir poezijos šventė „Skambanti biblioteka“. Dalyvavo 42 

lankytojai. Organizuota paskaita „Žalingų įpročių prevencija“, kurią skaitė ir praktinius užsiėmimus 

vedė Pakruojo rajono savivaldybės gydytoja Vilma Žuvininkienė. Skaidrių pagalba buvo pateikta 

medžiaga apie rūkymo žalą sveikatai ir aplinkiniams. Statistiniai duomenys apie alkoholio ir  psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą Pakruojo rajone. Buvo parodytas filmas apie narkotines medžiagas, jų 

poveikį ir vartojimo pasekmes. Vaikai, naudodamiesi prevencinėmis priemonėmis atliko praktines 

užduotis. Su akiniais „Neblaivus ir pavojingas” vaikai pajuto, kaip akiniai iškreipia suvokimą, mąstymą, 

koordinaciją. Buvo sunku atlikti paprasčiausias skaičiavimo užduotis, vaikščioti. Su rankų judesius 

apribojančiomis priemonėmis bandė skaičiuoti pinigus. Lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 

dvidešimt trys 6  klasės mokiniai su mokytoja Giedre Poškuviene.  
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     Lapkrityje vyko filmuko „Mažylis ir Karlsonas“ peržiūra. Lankėsi VšĮ Pakruojo nevalstybinio 

katalikų l/d „Varpelis“ auklėtiniai. Vyko susitikimas su rašytoja Liuda Petkevičiūte. Dalyvavo    28 

vaikai. 

     Gruodžio viduryje lankytasi Pakruojo “Žemynos” pagrindinėje mokykloje, kur buvo pristatytas 

vaikiškų knygų penketukas 4c klasės mokiniams (mokytoja Daiva Damauskienė). 

     Organizuoti rytmečiai: sausio mėn. - „Šokti, piešti, žaisti...“, kuriame lankėsi Balsių pagrindinės 

mokyklos pradinukai (9). 

     Vasario mėn. -  „Ten, kur daug knygučių“. Lankėsi Pakruojo l/d „Varpelis“ vaikai (16). „Pasakų 

šalyje“ - lankėsi  „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1a klasės mokiniai  (mokytoja Vaiva Pamerneckienė) 

(16). 

     Kovo mėn. - „Pirma – svarbiausia, paskui – smagiausia“. Lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos  

3b klasės mokiniai (mokytoja Žibutė Pileckienė). Bibliotekininkės pristatė gražiausių iliustruotų knygų ir 

pasiūlė patiems susikurti savo knygos pavadinimą ir iliustruoti jos viršelį. Dar mokiniams teko pasukti 

galveles – išspręsti kryžiažodį „Seku seku pasaką“. Greičiausiai išsprendę kryžiažodį ir sukūrę 

patraukliausią knygos viršelį gavo dovanų. Švedų autorių Jujjos ir Tomo Wieslander knygos „Mamulė 

Mū“ ištrauką papasakojo knygos personažai varna ir Mamulė Mū.  Pabaigoje – smagiausia rytmečio dalis 

– žaidimai prie interaktyvaus stalo ir šokiai prie žaidimų konsolės. Dalyvavo 20 vaikų. 

     „Atvirukas Lietuvai“ buvo skirtas Kovo 11-ąjai. Lankėsi l/d „Varpelis“ auklėtiniai (18). 

     „Knygos kelias“ - lankėsi „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos 3c klasės mokiniai ( mokytoja  Daiva 

Damauskienė) (18). Šios klasės mokiniai prieš tris 

metus vieningai įsigijo skaitytojo pažymėjimus ir 

kiekvienais metais apsilanko bibliotekoje. Tai patys 

geriausi Vaikų erdvės draugai. Šįkart  jie keliavo  

knygos keliu. Jiems buvo parodytos seniausios ir 

naujausios knygos, kad galėtų pamatyti, kaip per 

šimtmetį keitėsi knygos išvaizda. Pateikta istorinė 

informacija ir faktai apie knygas. Kiek plačiau 

papasakota apie spaudos draudimo laikotarpį ir 

knygnešius. Vaikai dalyvavo senosios mokyklos 

pamokoje, čia jie žąsies plunksna rašė ant beržo tošies. Savo noru išbandė bausmę – klūpėjimą ant žirnių.  

Klūpėjimas taip patiko, kad  kai kurie klaupėsi po antrą kartą. Būtų dar norėję ir rašyti, bet laukė kitas 

užsiėmimas – improvizacija, būrimas iš akvarelinių dėmelių (pagal Sigutę Ach). Pasitelkę vaizduotę vaikai 

dėmelėse įžvelgė tai dramblį, tai pelėdą, tai ančiuką, tai kitą būtybę ar daiktą ir juos apipiešė. Pabuvę 

dailininkais, mokiniai grįžo prie knygų: jas skaitė ir aptarinėjo. Dar vaikai smagiai šoko prie šokių 

konsolės ir žaidė prie interaktyvaus stalo. 

     Gegužės mėn. - „Nuo plunksnos iki konsolės“, lankėsi 20 „Žemynos“ pagrindinės  mokyklos 1b 

klasės mokinių su mokytoja Aušra Norviliene. Vyko rytmetys – susitikimas su poete Zita Gaižauskaite, 

kuriame dalyvavo 38 vaikai. Rytmetyje „Apie Pakruojo kraštą“ vyko susitikimas su buvusia rajono 

kultūros paveldo vyr. specialiste Valentina Alekseriūnaite. 

     Birželio mėn. vyko rytmetys „Šiandienos biblioteka“. Lankėsi 18 vaikų iš Pamūšio kaimo 

bendruomenės vaikų dienos centro. Rytmetyje „Kuo garsus Pakruojis?“ susitikta su buvusia rajono 

kultūros paveldo vyr. specialiste Valentina Alekseriūnaite. Dalyvavo 16 vaikų. „Knygų pristatyme“ 

dalyvavo 23 Balsių pagrindinės mokyklos ketvirtokai ir l/d „Vyturėlis“ priešmokyklinės ugdymo grupės 

auklėtiniai.  
     Liepos mėn. vaikai iš Rozalimo seniūnijos dalyvavo rytmetyje „Skaitymo valandėlė“, o knygų 

pristatymas ir pokalbis apie perskaitytas knygas vyko „Linkuvos smalsučių rytmetyje“. Dalyvavo 17 

vaikų.  

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais parengtos literatūros parodos: „Vaikystę kišenėje nešiojies...“ 

(rašytojo Vytauto Račicko 65-mečiui), „Blogiui gėrio atsvara“ (rašytojo, publicisto Algimanto Zurbos 75-

mečiui), „Apie meilę ir draugystę“ (Šv. Valentino dienai), „Linkėjimai mažiesiems pakruojiečiams“ 

(Tarptautinei rašytojų dienai), „Kada atgyja lėlės“ (Teatro dienai) „Pasakų meistras H. K. Andersenas“ 

(Tarptautinei vaikų knygos dienai), „Kai Velykė ateina į kiemą“ (Šv.Velykoms), „Tėtis, kuris seka 

pasakas...“ (rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui - 55 m.), „Mano pirmosios 

knygelės“ (skirta pirmokams), „Knygutės apie draugystę“ (Tarptautinei vaikų gynimo dienai), „Joninių 

belaukiant“, „Tik berniukams“, „Mašinų pasaulyje“, „Tautinis kostiumas“, „Žolynų magija“ (Žolinei), 
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„Su mokslo ir žinių diena“, „Mano augintinis“ (Gyvūnų globos dienai), „Gyvenimo tiltai“ (aktorei, 

rašytojai Doloresai Kazragytei – 75 m.), „Nuostabusis Astridos pasaulis“ (švedų rašytojai Astridai 

Lindgren – 110 m.), „Laukiam Kalėdų“.  

     „Šalta žiema šalin eiki, o pavasari, ateiki...“ - literatūros ir kaukių paroda Užgavėnėms.  

     Organizuota Sigutės Ach darbų paroda „Vaikų kambarys“. Eksponuota 20 parodinių lakštų su 

Sigutės Ach iliustracijomis iš Violetos Palčinskaitės eilėraščių knygos „Vaikų kambarys“. Juose jaukiai 

įkomponuoti Violetos Palčinskaitės eilėraščių fragmentai. Buvo galima įsigyti knygų, atvirukų, skirtukų ir 

kitų malonių daiktų su Sigutės Ach iliustracijomis. 

     „Atvirukas Lietuvai“ - vaikų darbelių paroda skirta Kovo 11-ąjai. 

 

     Kaimo padaliniuose vaikams buvo organizuota 313 gražių ir įdomių renginių, iš kurių 126 buvo 

vaizdiniai, 123 žodiniai ir 64 kompleksiniai. Renginiuose per metus apsilankė 3924 lankytojai, 

kiekviename kaimo padalinyje vidutiniškai po 187 lankytojus. 

 
     Balsių padalinyje vaikams buvo suorganizuotos literatūros parodos, rašytojų jubiliejiniams metams 

paminėti. Vaikų rašytojui Vytautui Račickui - „Mano vaikystes ledai“ ir poetei Meilei Kudarauskaitei - 

„Spinduliu pirščiukai moja“.  

     Po pamokų mokiniai laukia autobuso grįžti į namus. Autobusas 

važiuoja 4 reisus, todėl, vaikai laukdami kol bus išvežti į namus, mielai 

leidžia laiką bibliotekoje. Pasikeičia knygas, naudojasi internetu, žaidžia 

stalo žaidimus. Stengiamasi, kad tokie vaikai kuo turiningiau praleistų tą 

laiką. Per metus pravesti edukaciniai renginiai, kuriuose jaunieji 

lankytojai gamino atvirutes, piešė akvarele, darė aplikacijas iš popieriaus. 

Tai renginiai: „Atvirukas mamytei“, „Atvirukas draugui“, „Rudenėlis 

atkeliavo“, „Elnio devyniaragio pasaka“. Mokykla paskolino smėlio 

stalą, tad lankytojai turėjo galimybę išbandyti piešimą ant smėlio.  

     Pažymint Knygnešio dieną buvo suorganizuoti 2 kompleksiniai 

renginiai. Jaunieji bibliotekos lankytojai susipažino su vietos  

knygnešiais, jų gyvenimu, atliko įvairias užduotis. 

     Vaikams buvo pravesti garsiniai skaitymai. Renginio metu lankytojai 

klausėsi pasakų „Meškos trobelė“ ir „Trys broliai“.  

     Kasmet biblioteka pažymi  Nacionalinę bibliotekų savaitę. Popietėje 

„Kelionė po mano kraštą“ dalyvavo 4 klasės mokiniai ir jų mokytoja Aušra Juciuvienė. Moksleiviai buvo 

supažindinti su kraštotyros darbais: kam jie skirti, koks jų atsiradimo kelias, kokiais tikslais naudojami. 

Jaunieji bibliotekos lankytojai, susiskirstę grupelėmis, atliko praktinę užduotį. Kiekviena grupelė apie savo 

kaimą sukūrė plakatą ir pristatė jį draugams. 

     Vyresniesiems mokyklos mokiniams pravesta popietė „..apie bibliotekininko profesiją“.  Klausytojai 

susipažino su bibliotekos darbu, bandė pasinaudoti katalogu, sužinojo kur galima įsigyti bibliotekininko 

profesiją.  

     Birželio mėnesį bibliotekoje lankėsi vaikai, lankantys NVŠ programą „Jaunieji kompiuterininkai“ ir jų 

mokytoja Genovaitė Vilkienė. Lankytojai klausėsi paskaitos „Saugus ir draugiškas internete“. O prisiminę 

skaitmeninio skrebinimo aparato galimybes, pagamino atviruką tėčiui.   

     Bardiškių padalinyje vaikams buvo surengti 26 renginiai, kuriuose apsilankė 334 vaikai. 

Vaikams labai patinka įvairūs žaidimai, estafetės. 2017 m. prie bibliotekos įkurtas vaikų dramos būrelis. 

Vaikai labai noriai renkasi į repeticijas, gerai sekasi vaidinti. Mažesnieji vaikai vaidina su lėlėmis, šešėlių 

spektaklyje. Mažiausiai vaikus domina rengiamos literatūros parodos. 

     Šv. Valentino dienos popietėje „Aš myliu...“, vaikai žaidė žaidimus: ieškojo pasislėpusių širdelių, 

„Tiesa ar Drąsa“ bei kitus. 

     Užgavėnių šventėje persirengėliai vaikščiojo po kaimą, o sugrįžę į kiemą žaidė, lenktyniavo slidėmis 

ant pievos, kovėsi Kanapininis ir Lašininis, rungtiniavo estafetėse. Po visų žaidimų deginta ir Morė. 

     Bardiškių kultūros namų kieme atšvęstas Atvelykis. Išrinktas gražiausias margutis, vaikai dalyvavo 

kiaušinio nešimo estafetėje, užrištomis akimis lenktyniavo, kas daugiau surinks margučių. Renginio 

pabaigoje ridenti margučiai. 

     Motinos dienos proga vaikučiai parodė spektaklį „Trys mažytės voverytės“. Po vaidinimo mamytės, 

tėveliai ir vaikučiai žaidė prevencinius žaidimus "Nesugriausk savo gyvenimo“. 

     Gedulo ir Vilties dieną Bardiškių bibliotekos aktyviausi lankytojai aplankė steigvilietę Genovaitę 
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Vilkienę, kuri yra vienintelė tremtinė, likusi tame krašte. Ponia Genovaitė vaikams pasakojo apie 

ištrėmimą, gyvenimą Sibire. Aplankytos ir Steigvilių kapinės, kur padėta gėlių ant a.a. V. Leščinskienės ir 

A.Vilko kapų.  

     Vasara palydėta renginiu „Vasara nuskriejo su 

muilo burbulais“. Mažieji Bardiškių bibliotekos 

lankytojai vasarą palydėjo skaitydami knygutes, 

žaisdami žaidimus, valgydami agurkus su medumi.  

     Lapkričio 3 d. visi vaikučiai rinkosi į numylėto 

šuniuko Pupsiaus gimtadienį. Parodytas šešėlių 

spektaklis „Ropė“. Skaitytos pasakos, valgytas 

tortas. 

     Vaikams patinka Edukaciniai užsiėmimai, kurių  

pravesti 3. Organizuotas užsiėmimas „Rožės iš 

lapų“. Pirmiausiai darytos vazelės į kurias merktos 

rožės, kurios buvo daromos iš klevo lapų. Džiaugėsi vaikai ir mamytės savo kūriniais. Vaikai minėjo 

rudens lygiadienį, pindami formas iš šiaudų. Jomis buvo puošiami kultūros namai, ruošiantis minėti 

folklorinio ansamblio "Beržutėlis" 25 metų jubiliejų. Gruodžio mėn. visi pakviesti į edukacinį užsiėmimą 

„Šviesk, Betliejaus žvaigždele“, kuriame darytos Kalėdinės eglutės, kompozicijos.   

     Gačionių padalinyje daug užsiėmimų vaikams buvo organizuota vasarą. Susirinkusieji bibliotekoje 

žaidė žaidimą ,,Kas greitesnis renkantis knygą?“, kuris padėjo išsiaiškinti, kiek daug yra įvairių būdų 

išsirinkti knygą.Vaikams įdomiausia buvo rasti knygas bibliotekos abėcėliniame kataloge, antraščių 

kartotekoje. Parodyta, kaip knygą skaitymui išsirinkti internetu. Aptarti skaitymo būdai. Popietėje ,,Joninių 

burtai“, su mergaitėmis iš įvairių gėlių pynti vainikėliai, kuriais papuošta Gačionių bendruomenės salė, 

papasakota apie Joninių nakties burtus. Pabandyta keletą burtų padaryti ir patiems. Popietėje ,,Ką 

sužinojau vasarodamas?“, vaikai pasakojo savo nuomones apie perskaitytas knygas, išmoktus naujus 

darbus, patirtus nuotykius, žaidė žaidimą ,,Twister“. 

     Rugpjūčio pabaigoje rinktasi į popietę ,,Atsisveikinam su vasara“, kur laukė linksmi žaidimai su 

balionais, kuriuose buvo paslėptos įvairios užduotys. Kiekvienas dalyvis turėjo atlikti po užduotį. Visi 

kartu vaišinosi pyragu ir skaitė eilėraščius apie pabėgančią vasarą, žaidė Xboxs žaidimus.  

     Parengtos parodos: „Mylėjai Lietuvą iš tolo...“ (poetui Bernardui Brazdžioniui – 110), „Žemės diena“, 

„Skaitau – svajonių miestą statau“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai), ,,Tarptautinė vaikų gynimo diena“, 

,,Skambutis šaukia į mokyklą“,  ,,Pasaulinė kovos su AIDS diena“. 

     Grikpėdžių padalinyje per metus vaikams suorganizuota 19 renginių, tai sudaro 54% visų renginių. 

Daugiausia suorganizuota vaizdinių - 12. Tai literatūros parodos: ,,Rašytojas rašo – duonos neprašo“ 

(Prozininkui, redaktoriui, vaikų rašytojui Vytautui Rašickui – 65), ,,Mūsiškio pasaulio, tik kitu laiku, 

kūrėjai Džonas Ronaldas Ruelis Tolkinas ir Luisas Kerolis“, ,,...taip ir neišėjo iš savo vaikystės“ 

(Algimantui Zurbai – 75), ,,E. Uldukis ir V. Dautartas – rašytojai, kūrybai įkvėpimo sėmęsi iš savo 

praeities“, ,,K. Anderseno pasakų pasaulyje“, ,,Saugaus eismo mokyklėlė“, ,,Gyvūnijos pasaulio grožis“, 

,,Iš knygų ateina Kalėdos”. Vienos jų, skirtos rašytojų jubiliejams paminėti, kitos – skaitymo skatinimui. 

Kitos parodos – tai vaikų darbelių, kuriuos sukuria edukacinių užsiėmimų metu. Ataskaitiniais metais buvo 

suorganizuotos tokios parodos - ,,Margutis ant medžio šakos“, ,,Augalų antspaudai“, ,,Knygų skirtukai – 

mūsų rankų darbas“, ,,Kiekvienas galime sukurti stebuklą“.  

     Vaikų tarpe populiarūs kompleksiniai renginiai, jų buvo suorganizuota 4. Tai renginių ciklas, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ,,Prisiminimai apie Lietuvą“, kurį sudaro trys renginai: 

,,Lietuvos valdovai“; ,,Vilnius – Gedimino miestas“; ,,Jie kūrė valstybę“. Edukacinis užsiėmimas ,,Augalų 

antspaudai“, buvo skirtas Žolinės šventei paminėti. ,,Knygų bokšto“ statyba. Vasaros skaitymo 

bibliotekoje nugalėtojų apdovanojimas ir edukacinis užsiėmimas – ,,Skirtukas knygai“. ,,Šviesus Kalėdinis 

džiaugsmas“ - renginių ciklas, skirtas Knygų Kalėdoms. Jį sudarė edukacinis užsiėmimas ,,Kalėdinis 

atvirukas”, vykęs gruodžio 4-9 d. bei popietė-susitikimas su Kalėdų seneliu ,,Iš knygų ateina Kalėdos”. 

Kompleksiniai renginiai pritraukia daugiau lankytojų, nes čia vykdomos kelios veiklos.  

     Žodiniai renginiai per ataskaitinius metus buvo suorganizuoti 3. Vienas iš jų - ,,Užgavėnių blynų 

balius“ buvo skirtas Užgavėnių papročiams ir tradicijoms prisiminti, kitas – kraštotyrinis renginys 

,,Knygnešystės laikus prisimenant“. Jo metu vaikai prisiminė spaudos draudimo metus, knygnešį Jurgį 

Bielinį ir sužinojo naujų dalykų, kad knygnešių buvo ir jiems žinomuose Bardiškių, Steigvilių, Ūdekų 

kaimuose. Skaitymo skatinimui buvo skirtas renginys ,,Ką vasarą skaitysiu?“. Bibliotekinikė supažindino 
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su bibliotekoje esančiomis, paaugliams skaityti skirtomis, knygomis, patarė, kurios knygelės labiau tiktų 

skaityti berniukams, o kurios – mergaitėms. 

     Guostagalio padalinyje didelis dėmesys skirtas skaitymo skatinimui. Tarptautinės Vaikų knygos dienos 

proga vyko popietė „Mano sielos draugė – knyga“. Šventėje buvo pagerbti geriausi skaitytojai. Skaitomų, 

„Katinėlis ir gaidelis“, „Ropė“, „Pagrandukas“, „Senutė ir katinukas“, pasakų fone vaikai žaidė šešėlių 

teatrą. Renginio metu taip pat vyko mini viktorina „Kokios aš pasakos herojus?“ ir po to vaikai piešė savo 

sielai artimą pasakų personažą. Popietės pabaigoje aktyviausiems ir kūrybingiausiems įteiktos dovanėlės 

bei vaišintasi saldumynais. 

     Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną vyko popietė „Svajonių spalvos“. Bibliotekininkė visus 

pasveikino su prasidėjusia vasara ir Tarptautine vaikų gynimo diena, o akordeono melodijas dovanojo 

Nerilė Raudonytė. Buvo pristatyta vasaros skaitymo akcija „Aš ir tu – skaitykime ir žaiskime kartu“, 

kurios metu vaikai visą vasarą „nokins savo skaitymo obuolius“. Po to vaikai varžėsi įvairiose rungtyse: 

vikrumo, taiklumo, sumanumo ir savo svajones piešė ant asfalto. Vaikų piešiniai buvo gražūs, spalvingi, 

nuoširdūs ir išrinkti geriausią buvo tikrai sudėtinga. 

     Labai populiarūs ir gausiai lankomi edukaciniai renginiai. 

Rugsėjo mėn. vyko edukacinė-kūrybinė popietė  „Koliažo 

dirbtuvėlės“, kurios metu ant vinilinių plokštelių kūrti 

paveikslai koliažo technika. Užsiėmimą vedė Linkuvos 

kultūros centro dailininkė Rūta Valionienė. Dalyviai pajuto 

kūrybos džiaugsmą ir nė nepastebėjo, kaip greit prabėgo 

pora valandų. Edukaciniai užsiėmimai - tai puiki priemonė 

bendrauti, kurti, linksmai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. 

Vyko edukacinė valandėlė „Puošiamės ir laukiam švenčių“. 

Tai vienas iš akcijos Knygų Kalėdos renginių. Mergaitės 

kruopščiai karpė ir klijavo ledo gėles, snaiges ir jomis 

papuošėme biblioteką. Surengtas informacinis-edukacinis 

užsiėmimas „Kovas – žemės mėnuo“, tai  puiki proga prisiminti ir pasimokyti, kad švari aplinka, sveikas 

maistas, tinkamai rūšiuojamos atliekos, saikingas vartojimas – tai kiekvieno iš mūsų Žemės globojimo 

nedideli žingsneliai. Reikia suprasti, kad ne tik žmogų reikia globoti, jam padėti, bet būtinas viso pasaulio 

žmonijos atsakingas elgesys Žemės atžvilgiu. Antrinių žaliavų panaudojimas – taip pat ekologijos dalis, 

todėl iš nebenaudojamų CD diskų gaminome paukščius ir papuošėme medžio šaką. Po užsiėmimo laiką 

leidome šokdami pagal Xbox. 

     Klovainių padalinyje balandžio mėn. vyko popietė „Bibliotekoje linksma“, kurios metu vaikai 

susipažino su bibliotekos funkcijomis, klausėsi pasakos ir žaidė žaislotekoje esančiais žaisliukais, stalo 

žaidimais. 

     Birželio mėn. vaikai dalyvavo popietėje „Susipažįstame su Klovainių biblioteka“. Vaikams papasakota, 

kokios bibliotekos funkcijos, supažindinti su fondo išdėstymu, pateikta informacija apie katalogus bei 

kartotekas,  aprodytas žaislotekos kampelis ir kt. 

     Organizuoti edukaciniai renginiai vaikams: „Atvirukai 

meilės dienai“ – naudojantis skrebinimo aparatu, daryti 

šventiniai atvirukai. „Meilės diena su šypsena“ – popietė, kurios 

metu daryti šventiniai vokeliai bei dėžutės. „Princesių 

rytmetėlis“ – edukacinė popietė mažiesiems bibliotekos 

lankytojams. Popietės metu vaikučiai „aprengė“ suknytėmis 

įvairių pasakų herojes. 

     Vaizdiniai renginiai buvo skirti paminėti vaikų rašytojų 

jubiliejams, atmintinoms datoms. Vidutiniškai parodą apžiūri 10 

bibliotekos lankytojų vaikų. Ataskaitiniais metais surengtos 

parodos: „Rašytojas, kuriantis vaikams“ (rašytojui Vytautui Račickui – 65), „Ji spindi žavesiu slaptu“ (Šv. 

Valentino dienai), „Knygelė pro užtvaras plito, kaip tie spinduliai artėjančio ryto“ (Knygnešio dienai), 

„Ieškom draugų“ (vaikų knygos dienai), „Velykų džiaugsmas“, „Tau pavasariai gėlių žiedais pražįsta“ 

(Motinos dienai), „Mano Mamytė“ (piešinukų paroda, skirta Mamyčių dienai), „Varpelis kviečia į klases“ 

(Rugsėjis – mokslo ir žinių mėnuo), „Kelionė pas Šiaurės šalių autorius“, „Tą tylią naktį ateina šviesa ir 

gerumas“ (Šv. Kalėdoms). 
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     Lygumų padalinyje vaikams įdomiausi ir reikalingiausi žodiniai renginiai. Per metus juos aplankė 85 

vaikai. Per ataskaitinius metus Lygumų bibliotekoje užsiregistravo 58 vartotojai vaikai, bet iš jų yra 

dauguma, kurie gyvena tolesniuose kaimuose ir renginiuose lankytis neturi galimybių.  

     Vasario 14 d. keletas vaikų susirinko į 

Valentino dienos paminėjimą. Popietės metu 

žaidė žaidimus, išsikirptose širdelėse rašė 

sveikinimą draugui. Dešimtokė Karolina 

vaikams skaitė Salomėjos Nėries eilėraščius, 

išrinktas dienos Valentinas. Velykėlių 

popietėje vaikai darė velykinį kiaušinį, žaidė 

žaidimus, pasimėgvo vaišėmis, ieškojo Velykų 

bobutės dovanų. Nacionalinės bibliotekų 

savaitės metu vyko piešinių konkursas „Mano 

svajonių biblioteka“, kurį laimėjo Vaidmilė Sklašiutė ir Marija Tvarušytė. Mergaičių pieštuose piešiniuose 

daugybė knygų, kurios suskirstytos pagal literatūros temas, kompiuteris svajonių bibliotekoje tik vienas. 

Tokia mergaičių „svajonių biblioteka“. Joms įteikti bibliotekininkės prizai. Organizuota popietė - „Skaitai, 

esi knygos draugas...!“. Įteiktos padėkos geriausiems skaitytojams. Tarptautinės vaikų gynimo dienos 

paminėjimo popietėje „Vaikai - pasiklydę, išdykę, gražus...!“ vyko įvairūs žaidimai, viktorinos, skaityti 

eilėraščiai, mažesnieji piešė ant  kvarcinio smėliuko. Vietos savivaldos dienos proga bibliotekininkė su 

skaitytojais vaikais svečiavosi Lygumų seniūnijoje ir pasveikino ta proga darbuotojas. 

     Vaikams parengtos literatūros parodos: Prozininkui, redaktoriui, vaikų rašytojui Vytautui Račickui 65 

m. - „Kūrėjas vaikams“; prozininkui, vaikų literatūros kūrėjui Algimantui Zurbai 75 m. - „Kūryba vaikams 

– rašai ir suvaikėji...!“; rusų rašytojui, kritikui, vaikų literatūros kūrėjui, psichologui Kornejui Čiukovskiui 

135 m. - „Eilės vaikams – tai tarsi žaidimas!“; rašytojui, publicistui, vaikų literatūros kūrėjui, kultūros, 

visuomenės bei politikos veikėjui Jonui Avyžiui 95 m. - „Kūryba augančiai kartai!“; prancūzų rašytojui, 

vaikų literatūros kūrėjui Aleksandrui Diumai 215 m. - „Žymiausias istorinių romanų autorius“; norvegų 

rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui Justeinui Gorderiui 65 m. - „Kūryba toli už tėvynės ribų...“; poetui, 

prozininkui Sigitui Poškai 60 m. - „Šiuolaikinis vaikų rašytojas“. Literatūros parodos vaikams yra 

neaktulios, jas aplankė 22 vaikai iki 15 m. amžiaus.  

     Medikonių padalinyje vaikams organizuota sporto šventė, Vaikų gynimo diena - „Gražiausia vaikystės 

šventė“. 

     Mikoliškio padalinyje, padedant kaimo bendruomenei 

ir kultūros centrui buvo suorganizuotas renginys „Žiema, 

žiema bėk iš kiemo!“. Dalyvavo apie 20 žmonių. 

Bibliotekoje buvo ta tema parengta paroda. Renginys 

„Jau Velykos, jau Velykos ir kiaušinių pilnos gryčios“ 

vyko  Pasvalio krašto muziejuje. Edukacinėje pamokėlėje 

mokintasi vašku ir peiliuku išraižyti kiaušinius. Buvo 

žaidžiami velykiniai žaidimai, suptasi ant sūpynių. 

Apžiūrėta didelė velykinių kiaušinių paroda. Renginyje 

,,Knyga - tarsi mažas tiltelis pažinimo kelyje“ vaikai 

susitiko su pelėdžiuke Milda. Vaikai turėjo apsirengti 

pasakų veikėjais ir paskaityti ištrauką iš pasakos. Dalyvauta viktorinoje, spėtos mįslės. Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai parengta piešinių ir darbelių paroda ,,Vaikystė - tai didelė žemė, iš kurios visi mes esame“. 

Už dalyvavimą bibliotekos ir bendruomenės renginiuose prizas - ekskursija į Peleniškių piliakalnį, o 

grįžtant Striukų kaime aplankyta ir ūkininko G. Ališausko sodyba. Paminėtas A. Zurbos 75-metis. Parengta 

paroda ,,Zuika, Edvardukas, Wippė ir kiti“. Knygos parodai buvo parvežtos iš Pasvalio M. Katiliškio 

viešosios bibliotekos. Kalėdoms paruošta piešinių paroda ,,Žiemos raštai“. Bendruomenės namuose vyko 

popietė ,,Kalėdų senelio belaukiant“. 

     Pamūšio padalinyje organizuoti renginiai: „Raganaitės - populiariausios knygų veikėjos“ - vaikai piešė 

autorės Knister Ragana Lilė mėgiamiausią personažą. Piešinukai eksponuoti bibliotekoje. „Kaip ta pamario 

pušis“ – literatūros paroda, skirta rašytojos I. Simonaitytės 120-mečio paminėjimui. „Zuika padūkėlis“ - 

vaikai piešė herojų iš skaitytų knygų. Šįkart paminėtas ir įamžintas piešiniuose V. Račicko „Zuika 

Padūkėlis“. „Žuvę už Lietuvos Nepriklausomybę“- vyko minėjimas, kurio metu uždegtos atminimo 

žvakutės žuvusiems už laisvę. Veikė dokumentų paroda. „Širdele mano...“ – vaikai piešė, karpė širdeles ir 

dovanojo vieni kitiems. „Dek, mano širdyje“ - minėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ta proga 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

87 

 

gamintos vėliavėlės, vaikai ir suaugę vaidino spektakliuką, skaityti eilėraščiai, dalintasi geromis 

emocijomis. „Lietuva, šalele mano“ – viktorina, kurioje vaikai ir suaugusieji sudarė dvi komandas 

„Laisvės“ ir „Trispalvės“, sprendė kryžiažodžius, atsakinėjo į klausimus. „Atkeliavo velykė“ - ridenti 

margučiai, išrinktas tvirčiausias margutis. „Ten, kur vyko Saulės mūšis...“ – minėjimas buvo skirtas Baltų 

vienybės dienai. Šalia piliakalnio sodinome ąžuoliukus, liepaites. „Advento vainikai“ - darytos Kalėdinės 

puokštelės ir Advento vainikas.  

     Pašvitinio padalinyje organizuojant renginius skatinama vaikus domėtis knyga, skaitymu, krašto 

istorija, kultūra. Rengiant renginius vaikams, biblioteka bendradarbiauja su Pašvitinio pagrindine mokykla. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko pažintinė popietė „Susipažinkime su biblioteka“. Jos metu 

vaikai sužinojo apie bibliotekos veiklą, kaip bibliotekoje rasti jiems skirtas knygutes, kaip tapti skaitytoju. 

Vaikai susipažino ir pavartė gražiausias vaikiškas knygutes, enciklopedijas. Apžiūrėjo bibliotekoje 

esančias didžiausią ir mažiausią knygas, seniausias knygas, pavartė knygą, parašyta Brailio raštu. Buvo 

smagu stebėti, su kokiu susidomėjimu mažieji varto knygutes. Popietės pabaigoje vaikams įteiktos 

atminimo dovanėles. Sekančia dieną (balandžio 26 d.) bibliotekoje lankėsi Pašvitinio pagrindinės 

mokyklos penktos klasės moksleiviai su klasės auklėtoja Jūra Mockūniene. Moksleiviai buvo supažindinti 

su bibliotekos fondu, bibliotekos veikla, pristatyta, kaip įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti bibliotekos 

skaitytoju. Moksleiviai domėjosi bibliotekininko darbu, uždavė įvairiausių klusimų, vartė knygas, 

enciklopedijas. Penktokams taip pat buvo pristatytos prevencinės priemonės, žaidimas „Apsvaigęs ir 

įkaušęs“ ir cigaretės sudėties modelis. Vaikams papasakota apie alkoholio ir rūkymo žalą. Moksleiviai 

pavaišinti saldainiais. 

     Gegužės pradžioje, vyko garsinė skaitymo popietė „Draugauk su knyga“. Joje dalyvavo Pašvitinio 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviai su savo auklėtojomis. Skaitytos pasakos 

„Raudonkepuraitė“ ir „Miegančioji gražuolė“. Vaikai apžiūrėjo ir pavartė pasakų knygas, susipažino su 

bibliotekos veikla. 

     Vyko edukacinė popietė „Kitokios knygos“. Mokiniai buvo supažindinti su biblioteka ir joje esančiais 

leidiniais vaikams, papasakota apie Brailio rašto sukūrimą, parodyta bibliotekoje esanti knyga parašyta 

Brailio raštu. Užsimerkę vaikai lietė knygoje pavaizduotus iškiliuosius paveikslėlius, kad susidarytų 

išsamesnį vaizdą apie neregių gyvenimą, visi bandė užrištomis akimis vaikščioti po biblioteką. 

     Balandžio mėnesį buvo eksponuojama paroda „Šauniausios nuotykių knygos“, skirta tarptautinei vaikų 

knygos dienai. Joje buvo eksponuojamos lietuvių ir užsienio rašytojų sukurtos nuotykinės knygos vaikams. 

Lapkrityje veikė paroda „Garsusis pasakų kūrėjas“, skirta vaikų literatūros rašytojo Vilhemo Haufo 215 m. 

gimimo sukakčiai paminėti. 

     Plaučiškių padalinyje vaikams buvo pravesti 4 renginiai, surengtos dvi parodos. Popietėje 

„Margaspalvė margučių kraitė“ vaikai žaidė, rideno margučius. „Mažieji mūsų talentai“ - renginys buvo 

skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti, jame dalyvavo 30 vaikų. Koncertą dovanojo Rozalimo pagrindinės 

mokyklos mokiniai (vadovė J. Skorupskienė). Popietėje „Rudenėlio šventė“ dalyvavo 8 vaikai. Lauke, ant 

pievos buvo kuriamas kilimas iš rudens gėrybių, vaikai atnešė savo darytus darbus iš daržovių, buvo 

surengta darbelių paroda.  

     Rimkūnų padalinyje renginiuose vaikai aktyviai dalyvauja, padeda jiems pasiruošti. Dažniausiai 

vaikams yra organizuojamos edukacinės, pažintinės, žaidimų, kūrybinės popietės, šventės, minėjimai, 

garsiniai skaitymai. bibliotekoje eksponuojamos vaikų sukurtų darbelių ir piešinių parodos. Ataskaitiniais 

metais buvo surengta 15 renginių vaikams. Juose apsilankė 205 lankytojai.  

     Balandžio 20 d. vyko „Vaikų velykėlių“ šventė. Šventės dalyviai papuošė „Didįjį Margutį“ savo 

nupieštais ir išmargintais popieriniais margučiais. Tada lauke prie bibliotekos buvo ridenami margučiai, 

išrinktas stipriausias ir gražiausias margutis, žaidžiami žaidimai, šokami rateliai, mintos mįslės. Kiekvienas 

šventės dalyvis apdovanotas specialiai konkursui išleistu CD „Melagių pilis!”. 

     Birželio 1 d. Rimkūnų biblioteka minėjo Tarptautinę vaikų gynimo 

dieną ir vasaros pradžią. Į bendruomenės laisvalaikio salę sugūžėjo 

nemažas būrys vaikų. Renginio metu Linkuvos gimnazijos moksleivės - 

Karolina ir Rosita pristatė savo kūrybinių  darbų paroda „O tas žydėjimo 

gražumas“. Parodoje eksponuojami moksleivių piešiniai ir fotografijos. 

Rimkūnų kaimo gyventojos Onutė ir Zita vaikams parodė savo sukauptą 

proginių medalių ir euro monetų  kolekcijas, kurios vaikams padarė didelį 

įspūdį. Prie bibliotekos pasodintas berželis. Vaikai piešė piešinius, žaidė 

žaidimus, vaišinosi ledais ir saldainiais. 
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     Lapkričio mėnesio pirmą ketvirtadienį, aktyviausi Rimkūnų bibliotekos lankytojai rinkosi į 

bendruomenės laisvalaikio salę, kur  vyko  popietė "Gražiausios rudens spalvos". Vyko kūrybinės 

dirbtuvės. Vaikai gamino darbelius iš įvairiausių rudens gėrybių: moliūgų, morkų, kukurūzų, obuolių, 

kopūstų, svarainių, šermukšnių. Padaryti vaikų darbeliai buvo eksponuojami  bibliotekoje.  Popietės metu 

vyko moliūgo nešimo varžybos, įvairios rungtys, žaidimai. Šventę padėjo organizuoti bibliotekoje 

savanoriaujantis vaikai – Martyna ir Rokas.  

Lapkričio mėnesio pabaigoje vyko edukacinė popietė “Gaminu žibintą“, kurios metu vaikai gamino 

žibintus. Žibintams gaminti naudoti įvairūs stikliniai indai, jie dekoruoti siūlais, lapais, karoliukais, 

akmenukais ir kt. medžiagomis. Į pagamintus žibintus įdėtos žvakutės ir sutemus uždegtos. 

     Kalėdiniu laikotarpiu biblioteka kartu su bendruomene surengia tradicinę šventę vaikams. Gruodžio 21 

d. bendruomenės laisvalaikio salėje vyko kalėdinė popietė „Susitikimas su Kalėdų seneliu ir Snieguole“. 

Popietės dalyviai su nekantrumu šaukė Kalėdų senelį ir laukė, ką jis ištrauks iš maišo. Mažieji popietės 

dalyviai su džiaugsmu dalyvavo Snieguolės žaidimuose ir šoko bendruose rateliuose. Kalėdų senelis visus 

vaikus apdovanojo dovanomis. Visiems susitikimas su šiais personažais buvo smagus ir laukiamas.  

     Parengtos literatūros parodos: „Pagavęs saulės juoką“, skirta vaikų literatūros kūrėjo Algimanto Zurbos 

75 m. sukakčiai paminėti; „Gražiausios ir mylimiausios vaikiškos knygos“ , kuri skirta tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai; vaikų darbelių paroda „Velykiniai margučiai“; „Gražiausios rudens spalvos“- 

buvo pristatomi įvairūs vaikų darbeliai iš lapų, kaštonų, daržovių ir kitų rudens gėrybių; „Puošiame Kalėdų 

eglutę“ - eksponuojami vaikų pagaminti popieriniai  kalėdiniai papuošimai. 

     Rozalimo padalinyje vaikams iš viso suorganizuoti 8 renginiai. Dažniausia renginių forma – popietė. 

Labiausiai pavykę buvo „Margiausias margutis“ (jo metu vaikai mokėsi velykinius margučius dekoruoti 

dekupažo būdu), „Papuošalai savo rankomis“ (mokėsi kurti papuošalus iš karoliukų), „Seku seku pasaką“. 

     Stačiūnų padalinyje vyko Atvelykio popietė „Svečiuose pas Velykų bobutę“.Velykė buvo 

bibliotekininkė, o jos pagalbininkas - Anūkėlis (Petras Pipas). Vaikai ir jų tėveliai minė mįsles, už kurių 

teisingą atsakymą buvo apdovanoti šokoladais, paskui žaidė žaidimus, varžėsi estafetėje, rideno margučius 

ir galiausiai vaišinosi buolių pyragu, spurgomis ir arbata.  

     Žygis „Pasitinkant vasarą...“ buvo skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai. Prie renginio prisidėjo 

skautai iš Stačiūnų, kaimo bendruomenė, daugiafunkcio centro renginių organizatorė. Buvo pasirinktos 4 

stotelės, kuriose komandomis susiskirstę vaikai darė užduotis. Jos buvo susijusios ir su knyga, ir su sportu, 

ir su loginiu mąstymu. Atlikę visas užduotis dalyviai nukeliavo į parką, kuriame kepė dešreles ir bulves, 

bei žaidė žaidimus.  

     Paskutinis pavasario mėnuo prasideda visiems prasmingomis šventėmis – Motinos diena, Šeimos diena. 

Norint, kad gegužė baigtųsi taip pat gražiai, kaip ir prasidėjo, gegužės 27 d. Stačiūnų kaimo gyventojai 

buvo pakviesti į vaikų mėgėjų dramos teatro pastatyto spektaklio, pagal B. Sruogos pjesę „Aitvaras 

teisėjas“, premjerą. Spektaklyje vaidino: Aistė, Ugnė, Inesa, Denisė, 

dvi Gabrielės ir Petras, Benediktas. Spektaklį režisavo 

bibliotekininkė Laura, o jai padėjo Stačiūnų mokyklos-

daugiafunkcio centro renginių organizatorė Angelė.  

     Edukacinė popietė „Pasitinkant šventes“ - atviručių ir žvakių iš 

vaškuolių darymas. Bibliotekoje vaikai karpė, lankstė ir darė 

atvirutes, kad galėtų pasveikti savo draugus ir šeimos narius. 

Bibliotekininkė rinko linkėjimus ir juos išspausdinus padėjo 

mažesniems įklijuoti. Paskui darė žvakes. Jos gavosi didesnės ir 

mažesnės, dailesnės ir kreivesnės.  

     Šukionių padalinyje sausio mėn. įvyko popietė „Susipažinkime: kas naujo ir įdomaus bus 2017– 

aisiais, kaip kultūros metais...“, skirta susipažinimui su 2017– ųjų, kaip kultūros metų, kalendoriumi.  

     Vasario mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Albino Žukausko, Vlado Mozuriūno, Paulinos 

Žemgulytės, Vytauto Račicko, Algimanto Zurbos, Kazio Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Vlado Braziūno 

kūrinių puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir užduotimis apžvalgai  minėtų rašytojų ir poetų 

jubiliejinėms sukaktims paminėti).  

     Balandžio mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Birutės Lengvenienės, Marijos Pečkauskaitės – 

Šatrijos Raganos, Vlado Dautarto, Edvardo Uldukio, Antano Giedriaus kūrinių puslapius...“ Pavartykime 

Albino Žukausko, Vlado Mozuriūno, Paulinos Žemgulytės, Vytauto Račicko, Algimanto Zurbos, Kazio 

Bradūno, Bernardo Brazdžionio, Vlado Braziūno kūrinių puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir 

užduotimis apžvalgai  minėtų rašytojų ir poetų jubiliejinėms sukaktims paminėti).  
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     Birželio mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Danutės Brazytės – Bindokienės, Marijos 

Ivanauskaitės – Lastauskienės (Lazdynų Pelėdos), Jono Avyžiaus, Vytauto V. Landsbergio, Oskaro 

Milašiaus, Vidos Bladykaitės, Kazio Sajos kūrinių puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir 

užduotimis apžvalgai minėtų rašytojų ir poetų jubiliejinėms sukaktims paminėti). Įvyko edukacinė diena 

„Susipažinkime su kultūrine Šukionių, Sakalų, Kutaičių, Pavėzgių praeitimi ir šiandiena“ su kraštotyrinės 

medžiagos apie minėtų kaimų įžymesnes vietoves ir objektus pristatymu bei žygiu jiems aplankyti. 

     Rugpjūčio mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Stepo Eitminavičiaus, Elenos Chackelskytės, 

Viktoro Kropo, Meilės Marijos Kudarauskaitės kūrinių puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir 

užduotimis apžvalgai minėtų rašytojų ir poetų jubiliejinėms sukaktims paminėti). Kartu su vietos - 

Šukionių ir Kauksnujų kaimų - bendruomenių  aktyvais suorganizuota tradicinė sportinių varžybų ir 

pramogų dieną – „Vasaros palydėtuves 2017“. Šukionių Jono Noreikos pagrindinės mokyklos lange 

parengta ekspozicija „Vasaros palydėtuves 2016“ prisiminus...“ 

     Spalio mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Vytauto Bubnio, Prano Raščiaus, Raimondo 

Samulevičiaus kūrinių puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir užduotimis apžvalgai minėtų 

rašytojų ir poetų jubiliejinėms sukaktims paminėti).  

     Lapkričio mėn. padalinyje suorganizuota tęstinė popietė „Pasidalinkime mintimis apie skaitytas 

knygas...“. 

     Gruodžio mėn. įvyko skaitinių popietė „Pavartykime Vinco Krėvės – Mickevičiaus, Petro Šatkaus, Jono 

Mačiulio – Maironio, Ramutės Girkontaitės, Danutės Žilaitytės – Juškaitienės, Petro Tarasenkos kūrinių 

puslapius...“ (su trumpais kūrybos pristatymais ir užduotimis apžvalgai minėtų rašytojų ir poetų 

jubiliejinėms sukaktims paminėti). Įgyvendinta edukacinė programa „Mano kalėdinė svajonė“. Kartu su 

vietos – Šukionių kaimo - bendruomene  suorganizuota tradicinė „Kalėdinės eglutės šventė“ Šukionių ir 

aplinkinių kaimų vaikams. Šiemetinėje šventėje viešėjo Kalėdų Senelis ir Ledo princesė Elza, vyko 

edukaciniai užsiėmimai – „veidukų piešimas“ ir „balionų lankstymas“. 

     Parengtos dokumentų parodos: „Apie Laisvės gynėjų dieną“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.; 

„Apie Tarptautinę gimtosios kalbos dieną“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti„Apie 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

„Apie Tarptautinę vaikų knygos dieną“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. „Apie Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dieną“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. „Apie 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. „Apie Pasaulio 

lietuvių vienybės – Dariaus ir Girėno žuvimo – dieną“, skirta Pasaulio lietuvių vienybės – Dariaus ir 

Girėno žuvimo – dienai paminėti. „Apie Tarptautinę jaunimo dieną“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai 

paminėti. „Apie Tarptautinę raštingumo dieną“, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti. „Apie 

Tarptautinę mokytojų dieną“, skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. „Apie Europos sveikos mitybos 

dieną“, skirta Europos sveikos mitybos dienai paminėti. „Apie didžiąsias metų pabaigos ir metų pradžios 

šventes – Kalėdas, Naujuosius metus, Tris Karalius“, skirta didžiosioms metų pabaigos ir metų pradžios 

šventėms paminėti.                               

     Titonių padalinyje vaikams buvo organizuota 10 renginių. Kompleksinis, skirtas tarptautinei vaikų 

knygos dienai, renginys skirtas populiariausios knygos rinkimams ir aktyviausių skaitytojų apdovanojimui, 

“Skaitysiu poeziją“ – tai skaitymai, skirti poezijos dienai, “Menu mįslę“, „Gimtinėje prie Mūšos“, 

„...perskaičiau ir nupiešiau“, „Knygų kalėdos“, renginys, skirtas tarptautinei muziejų dienai „Virtuali 

kelionė“. 

     Triškonių padalinyje organizuota Velykų šventė. Į renginį buvo pakviesta kultūros darbuotoja 

Dovydaitienė Danutė, dalyvavo ir daugiafunkcio centro vadovas Daučionas Vytautas su dukra. Vyko 

kiaušinių ridenimo varžybos, bėgimo maišuose varžybos ir bėgimo estafetė. Visi prizininkai apdovanoti. 

Biblioteką puošė velykinė puokštė. Vyko du renginiai, skirti rašytojams - Jonui Avyžiui – 95 metų 

sukakčiai ir vokiečių rašytojui V. Haufui - 215 metų sukakčiai. Popietėse vaikai susipažino su rašytojais jų 

biografijomis, skaitė jų kūrybą. Tarptautinei vaikų gynimo dienai renginys pasipildė vaikiškų knygučių 

paroda, vyko mylimiausių pasakų skaitymai. Žaisdami mažieji mokėsi skaityti. Rudenėlio šventė 

paįvairinta kūryba iš rudens gėrybių. Vieni darbelius darė namuose, kiti bibliotekoje. Gavosi graži paroda, 

kuri ilgai džiugino bibliotekos lankytojus. 

     Ūdekų padalinyje organizuoti renginiai, populiarinantys rašytojų kūrybą: „Pažintis su Šiaurės šalių 

literatūra“ - Šiaurės šalių savaitei. Vaikai supažindinti su Šiaurės šalimis žemėlapyje, jų rašytojais bei jų 

knygomis. Buvo skaitoma ištrauka iš suomių rašytojo M.T. Kunno knygos „Lobių sala“. 

     Renginiai, populiarinantys Lietuvos patriotizmą: „Baltijos kelią prisiminus“ - akcija Juodojo kaspino 

dienai.  Prie kaimo kryžiaus  iš gėlių žiedų išpintas žodis „Lietuva“ , uždegtos atminimo žvakelės. 
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     Kalendorinės šventės, populiarinančios tradicijas, papročius: „Užsigavėkim ir žiemą palydėkim“ – 

Užgavėnių renginys. Tai persirengėlių fiesta: dalyviai persirengę įvairiais personažais, šėlioja, vyksta 

Kanapinio ir Lašininio kova, deginama Morė, žaidžiami Užgavėnių žaidimai, vaišinamasi karštais blynais. 

„Žemė kėlė žolę“ – Jurginių popietė, kurioje pristatyti Jurginių papročiai, žaidimai, kulinarinis paveldas - 

vaišintąsi piemenėlių kiaušiniene. „Kuo tu, vasara, vardu?“ – tarptautinei vaikų gynimo dienai. Vaikai 

skaitė eiles apie taiką, gimtinę, tėvynę. „Rudens kraitė“ - Derliaus dienai. Vaikai  sunešė savo kūrybos 

darbelius iš įvairių rudens gėrybių, juos pristatė. Minė mįsles, žaidė žaidimus. 

     Žeimelio padalinyje vyko popietė „Išgirskime gamtos kalbą“ , skirta Žemės dienai, kurios metu vaikai 

piešė piešinius žemei, su vaikais diskutuota, kaip reikia apsaugoti žemę nuo taršos. Paskui visi klausėsi 

kompaktinės plokštelės įrašo „Kas šoka, dainuoja“ kur skambėjo dainos apie gyvūnus. 

     Vyko pasakų rytmetys „Pasakos gyvena“. Susirinkusiems vaikams buvo papasakota apie biblioteką,  

paaiškinta, kad biblioteka - knygų namai, kad jas reikia gerbti ir mylėti,  kad jų negalima plėšyti, mėtyti.  

Vaikai klausėsi vyresn. bibliotekininkės Virginijos Balčiūnienės skaitomų pasakų.  

     Spalio 31 d. į  biblioteką, pasipuošę vaiduokliais, vorais, siaubūnais sugūžėjo vaikai. Bibliotekininkė  

papasakojo apie Vėlines ir Helovyno šventes. Meda Balčiūnaitė skaitė knygelę „Kakė Makė ir tamsa“. 

Paskui visi smagiai praleido laiką žaisdami. Žaidimus pravedė kultūrinio darbo organizatorė Daiva 

Gasėnienė. Šokdami ratu siuntinėjo vienas kitam moliūgą, vaikai minė mįsles, dalijosi įvairiomis 

juokingomis, baisiomis istorijomis. Bibliotekoje veikė knygų paroda apie raganas, vaiduoklius, įvairius 

nuotykius. Laikas vaikams pralėkė linksmai ir greitai. Renginio dalyviai pavaišinti vaiduokliškais ir 

raganiškais saldumynais. 

     Lapkričio 17 d. bibliotekoje lankėsi darželio 

„Ąžuoliukas“ priešmokyklinės grupės vaikučiai ir jų 

auklėtoja Daiva Gasėnienė. Čia vyko edukacinis 

užsiėmimas iš popieriaus. Jo metu vaikai darė „Knygų 

peles“. Bibliotekininkė vaikams skaitė pasaką, žaidė 

žaidimus. 

     Valandėlėje „Balta žiemužės pasaka“ su vaikais buvo 

karpomos snaigės, skaityta pasaka „Mergaitė su 

degtukais“. 

     Ataskaitiniais metais vaikams buvo surengta piešinių 

paroda „Piešiu trispalvę“, skirta Vasario 16–ąjai 

Valstybės dienai paminėti. Vasaros atostogų laikotarpiui skirta literatūros paroda „Kai vasara žemuogėm  

pakvimpa“. Mokslo ir žinių dienai - „Sveika, mokykla“. Spalio mėnesį surengta literatūros paroda „Rudens 

spalvos bibliotekoje“. Artėjant Helovino šventei surengta literatūros paroda „Kai ateina siaubas baubas“, 

kurioje buvo surinktos knygos apie vampyrus, siaubų istorijos. Rašytojai R. Skučaitei paruošta literatūros 

paroda „Eilėraščių takeliu“.  

     Žvirblonių padalinyje vyko popietės vaikams - „Trijų karalių apsilankymas“; „Tu - pati brangiausia“ 

(Motinos dienai); „Atverkim vasarai duris“; „Ir šviesumas gi tos dienos“ (Tarptautinė vaikų gynimo 

diena); Arbatėlės popietė, kurios metu vaikai susipažino, kokios vaistažolės, kokiems negalavimams 

skirtos, atsakė į klausimus (ar pažįsta vaistažoles), ragavo vaistažolių arbatas, žaidė žaidimus, iš popieriaus 

gamino arbatinukus, džiaugėsi tortu siurprizu.  

 

Vaikų erdvės Sinagogoje veikla 
     Ataskaitiniais metais biblioteka gavo unikalią 

dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę 

Sinagogą (1801 m.). Jos prikėlimą naujam 

gyvenimui inicijavo Pakruojo rajono savivaldybė, 

kuri buvo projekto „Pakruojo žydų sinagogos 

pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir 

viešosioms reikmėms“ vykdytoja. Sinagogai 

restauruoti, pagal Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo (angl. EEA Grants) 

programą „Kultūros ir gamtos paveldas ir 

išsaugojimas“, buvo skirta Norvegijos, Islandijos, 

Lichtenšteino parama ir Lietuvos valstybės biudžeto 
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bei Pakruojo rajono savivaldybės lėšos. Rajono savivaldybės sprendimu, Sinagogos patalpos buvo 

perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei. Gauta dovana įpareigojo pateisinti bibliotekos lankytojų 

bei rajono vadovų lūkesčius – tikslingai naudoti naujas erdves. Tai lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei 

paslaugų sukūrimą.  

  

 Vaikų erdvės Sinagogoje lankytojų aptarnavimas 

 

     Nuo pat Sinagogos atidarymo dienos, čia dirbančios vyresn. bibliotekininkės Gitana Maasienė ir Sigyta 

Kavaliauskienė, kruopščiai registravo lankytojus. Pusmečio registracijos skiltyje –  8894 apsilankymai.  

     Lankytojų gausa lėmė ekskursijų vedimo (gido) paslaugos sukūrimą. Šiandien priimami užsakymai 

ekskursijoms iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Darbo sinagogoje metu (pagal poreikį) lankytojams visada 

suteikiama informatyvi ir išsami informacija rūpimais klausimais (sinagogos istorija, interjeras, 

restauravimo darbai ir kita). 

     Sinagogą gali lankyti įvairaus amžiaus grupės. Moksleiviams paruošta speciali programa „Apie 

sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“ (žaidimai, žydų tautos papročių apžvalga, ekskursijos apibendrinimo  

testai ir kita). 

     Į Vaikų erdvės Sinagogoje 2017 metų veiklos ataskaitą įtraukti tik tie vartotojų grupės mokymai 

(užsakomosios ekskursijos), kurie buvo vartotojų užsakyti, suderinant  datą bei laiką.  

Ataskaitiniu laikotarpiu pravesti: 

     Vartotojų mokymai (bendras mokymų sk./vartotojų sk./mokymų trukmė): 41/940/25 val. 30 min. (1520 

min.) 

1.1. Vaikai (iki 14) – 7/150/4 val.  

1.2. Jaunimas – 10/227/6,20 val.  

1.3. Suaugusieji – 24/563/15,10 val. 

     Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą vasarą Sinagogoje pradėta teikti dar 

viena Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos paslauga – mokami kassavaitiniai kino seansai. Nuo 1957  

iki 1971 metų būtent Sinagogoje ir buvo įkurtas pirmasis Pakruojo kino teatras. Taigi dauguma garbaus 

amžiaus pakruojiečių šiandien kino seansuose lankosi ir dėl nostalgijos. Kitiems kino gerbėjams tai 

turiningo laisvalaikio praleidimas, kultūrinio gyvenimo dalis. 

     Mokami kino seansai (kino seansų sk./lankytojų sk.) – 21/665. 

     Nemokami kino seansai (kino seansų sk./lankytojų sk.) – 4/505. 

 

 Renginiai 

   

     Įspūdingas Sinagogos interjeras, puiki akustika, anot lankytojų, teigiama aura, suburia daug dalyvių į 

organizuojamus ne tik bibliotekos, bet ir savivaldybės, muzikos mokyklos, kitų rajono įstaigų renginius.  

     Sinagogoje lankytojus jau kvietė Žiemgalos krašto ilgakasių ir barzdočių konkursas, šurmuliavo 

Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų (LiMViLA) ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos organizuota 

Mažoji knygų mugė, vyko knygų pristatymai, skaitymai, susitikimai su rašytojais.  

     Renginiuose muzikinius kūrinius dovanoja ištikimi bibliotekos draugai – Pakruojo Juozo Pakalnio 

muzikos mokyklos mokytojai ir auklėtiniai. Vyksta ir Lietuvos profesionalių atlikėjų (kolektyvų) 

koncertai. Pirmasis unikalaus pastato atidarymo metu koncertavo operos solistas Rafailas Karpis. Vasarą 

daug gerbėjų sukvietė Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos choras. Europos žydų kultūros dienų 

atidarymo renginyje Pakruojyje visus linksmino klezmerių muzikos kolektyvas „Klezmer  Klanger“ 

(Šiauliai). Pakruojo rajono savivaldybė gyventojams padovanojo Šiaulių valstybinio kamerinio choro 

„Polifonija“, operos solistų Juditos Leitaitės, Arūno Malikėno koncertus.  

      Vaikams Sinagogoje visada atviras kambarys – buvusi žydų mokyklėlė. Čia mažiesiems bibliotekos 

bičiuliams Sinagogos bibliotekininkės vasarą organizavo edukacinius užsiėmimus, kurių buvo 13 ir 

juose dalyvavo 83 vaikai. 

     Birželio mėn.vaikai kūrė linksmą vasaros paveikslėlį (dalyvavo 8), vyko edukacinė pamokėlė – 

mandalų kūrimas (dalyvavo 5), edukacinis rytmetys, kuriame galėjo  pasidaryti linksmą personažą – 

pieštukinę (dalyvavo 5).  

     Liepos mėn. vyko teatrinių lėlių iš popieriaus gamybos pamokėlė. Pasidarę personažus dalyviai sukūrė 

linksmą vaidinimą (Dalyvavo 6). Vaikai darė darbelius iš natūralių medžiagų. Įsitikino, kokios įvairios yra 

gamtinės medžiagos ir kokie skirtingi iš jų sukurti darbeliai (Dalyvavo 8). Buvo dėliojamos mozaikos. Iš 

smulkių detalių, panaudojant įvairias medžiagas, sukurtas  vientisas spalvingas piešinys (Dalyvavo 
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7).Vyko edukacinė pamoka „Margi paveikslėliai iš krepinio popieriaus“. Pasitelkę fantaziją, panaudodami 

spalvotus krepinio popieriaus rutuliukus ir žvėrelių šablonus – kūrė savo mini  zoologijos soda (Dalyvavo 

5). 

     Rugpjūčio mėn. vyko edukacinė pamokėlė „Sagos 

kitaip“. Kaip kitaip? Panaudodami sagas, popierių, 

klijus bei kitas priemones, pasitelkę savo vaizduotę 

vaikai komponavo įvairiausius paveikslėlius.Visą 

kūrybinį darbą vainikavo puiki nuotaika ir vasariškai 

spalvingų darbelių  parodėlė (Dalyvavo 6). Panaudoję 

įvairiausias medžiagas bei technologijas: skrebinimą, 

klijavimą, dekoravimą ir  įvairiausių medžiagų 

komponavimą vaikai dalyvavo pamokėlėje „Skirtukai 

knygelei“ (Dalyvavo 8). Organizuota edukacinė 

valandėlė „Mano atvirukas“. Prieš pradedant atvirukų 

gamybą, aptarta, kam jie bus dovanojami, kokia tema 

aktualiausia, kaip ir iš ko bus komponuojami 

paveikslėliai. Naudotos įvairios medžiagos bei gamybos technologijos: skrebinimas, aplikacijos, karpiniai, 

mozaikos ir kt. Jaukūs, nuoširdūs, spalvingi atvirukai tikrai nudžiugins, kaip dovana ar mielas 

prisiminimas (Dalyvavo 7). Vyko edukacinė valandėlė „Tapyba ant akmenėlių“. Pamokėlėje dalyvavo ir 

piešti ant jūros nugludintų akmenukų mokė agentūros Visos Lietuvos Vaikai Pakruojo labdaros ir paramos 

fondo koordinatorė Ilona Dūdėnienė.Truputis kantrybės, kruopštumo bei fantazijos – ir vaikai galėjo 

pasidžiaugti nuotaikinga, savo pačių rankutėmis sukurta kitokių akmenukų  parodėle (Dalyvavo 8). 

     Norėdami būti vieni iš pirmųjų, besiruošiantys didžiajai metų šventei, lapkričio mėn. vieną šeštadienio 

rytmetį vaikai gamino kalėdinius atvirukus. Skrebino, lipdė, karpė ir komponavo įvairiausius paveikslėlius. 

Bibliotekininkė Sigyta supažindino su kalėdinių atvirukų bei paties  pirmojo šventinio atviruko atsiradimo 

istorija (Dalyvavo 5).  

     Gruodžio mėn. į linksmas ir kūrybiškas „Leidžias nuo debesio snaigė nustebusi“ snaigių gamybos 

dirbtuves susirinko būrelis šaunių bibliotekos bičiulių. Baltoms snaigėms nuklojus stalą, palinkėta, kad jas 

pakeistų naujos knygos (Dalyvavo 5). 

     Organizuota vaikų suskurtų darbelių paroda „Vasaros darbeliai“. Eksponuota 219 sukurtų įvairių 

darbelių. Parodą apžiūrėjo 964 lankytojai.  

 

Netradicinės darbo formos 
 

Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

 „Žaisloteka“ 

     Sudominti vaikus biblioteka  padeda ir nuo 2000 metų Vaikų erdvėje įkurta “Žaisloteka“, kur sukaupta 

virš 100 žaislų ir žaidimų. „Žaislotekoje“ yra sudarytos sąlygos po pamokų turiningai praleisti laisvalaikį 

įvairaus amžiaus vaikams. Galima tik pasidžiaugti, kad pradėję lankytis „Žaislotekoje“, vaikai tampa ir 

bibliotekos skaitytojais. Smagu, kad „Žaislotekoje“ lankosi ne tik Pakruojio miesto vaikai, bet atvyksta 

ekskursijos ir iš rajono mokyklų. „Žaislotekos“ lankytojai sudominami knyga, surandamos įvairios darbo 

formos, ugdančios vaikų kūrybiškumą, teikiančios teigiamų emocijų, estetinių išgyvenimų. Ypač vasaros 

atostogų metu „Žaisloteka“ tampa viena iš lankomiausių vietų Pakruojio mieste. Čia vaikai  praleidžia  

savo  laisvalaikį, žaidžia stalo, kompiuterinius žaidimus. Kaskart  užėję  pažaisti, vaikai varto ir  

periodinius leidinius, skaito vietoje naudojamus informacinius leidinius, knygas. Didelę paramą 

„Žaislotekai“ teikia agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ Pakruojo labdaros ir paramos  fondas. Jo dėka 

vaikai paskatinami įvairiais prizais, dovanomis.      

     2017 metais „Žaislotekoje“ užregistruota 154 (+4) vartotojai, kurie apsilankė 1336 (+374) kartus. 

Išduota žaislų ir žaidimų – 2352 fiz.vnt. (+109).  

 

 Saviveiklinis lėlių teatriukas 

     Veikia ir saviveiklinis lėlių teatriukas, yra nemaža pirštininių lėlių kolekcija. Su lėlėmis  buvo 

pristatomos naujausios knygos, supažindinama su biblioteka.Vyko popietės, kurių metu patys vaikai 

vaidino, kūrė mini spektakliukus. 2014 metais meistras Romas Čepulionis pastatė gražų pasakų namelį, 
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skirtą vaidinti su teatrinėmis lėlėmis.  Turimų lėlių kolekciją puošia ir aktorės Elenos Žekienės dovanotos 

lėlės.  
 

 Įvairių šalių lėlių kolekcija  
     Šioje kolekcijoje yra 125 įvairių tautų lėlės. 

 

 Segtuvai 

     Į segtuvus segami rekomenduojamos literatūros sąrašai. Renkami teminiai eilėraščiai įvairioms 

šventėms, apie augalus, gyvūnus, profesijas, metų laikus. Kaupiamos renginių nuotraukos, iškarpos iš 

publikacijų spaudoje, įvairių rašytojų kritinė medžiaga, atsiliepimai apie biblioteką. Turimi teminiai 

segtuvai „Verta ir įdomu žinoti“, „Testai“, „Metų laikai, įvairios šventės“, „Knygų graužikai“, „Smagūs 

žaidimai“, „Sveikatos ABC“, „Stiliai, šukuosenos“, “Pasidaryk pati“, “Valgių desertų receptai“, „Gyvūnai 

ir paukščiai“ jau mažai papildomi nauja medžiaga ir praranda populiarumą.  

 

 Informacijos ir užsienio kalbų mokymosi centras 

     Vaikų erdvėje yra Informacijos ir užsienio kalbų mokymosi centras. Jame lankytojai gali 

naudotis: kompiuteriu informacijos paieškai internete, spausdintuvu reikiamos informacijos 

kopijoms, įrašyti informacijai į diskelį, spausdinti informacijai iš diskelio, elektroniniu paštu,   

kompiuterine anglų kalbos programa "English+ (12 diskų), įvairių užsienio kalbų mokomosiomis audio 

kasetėmis, kompaktiniais diskais ir video medžiaga užsienio kalbų įsisavinimui,  kompiuteriniais 

žaidimais, skirtais užsienio kalbų mokymuisi, vadovėliais, žodynais, be kompiuterio yra moderni 

aparatūra, ausinės.  
 

 Verslo centras 

Viešoji biblioteka dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės ir Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo 

per sieną programos 2007-2013 m. finansuojamame projekte „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų  

tinklo kūrimas“ Nr. LLIV-253 („Establishment of business support library cross border network“). Projekto  

dėka Vaikų erdvėje įkurtas „Verslo centras“. Dalinai suremontuotos patalpos, nupirkti baldai,  

įranga, 241 fiz.vnt. dokumentų, kuriais gali naudotis lankytojai. 

 

 Stendas „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ 

      Ataskaitiniais metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu buvo pristatytas naujas stendas „Žąsies 

plunksna ant beržo tošies“, kuriame segami vaikų užsiėmimų metu žąsies plunksna ant beržo tošies  

padaryti įrašai, piešinukai. Jame jau yra ir ne vieno žymaus žmogaus įrašas: Doloresos Kazragytės, Linos 

Žutautės, Andriaus Belobžeskio, Alinos Jaskūnienės. Stendas bus nuolat papildomas naujais, Vaikų 

erdvėje apsilankiusių rašytojų, kitų žymių žmonių įrašais. 

 

     Norėdamos sutelkti kuo daugiau vartotojų vaikų, kaimo padalinių bibliotekininkės taip pat naudojasi 

įvairiomis netradicinėmis darbo formomis. „Žaislotekos“ įkurtos visuose kaimo padaliniuose ir tikrai 

padeda sudominti vaikus biblioteka, prisideda prie sėkmingo jaunųjų vartotojų telkimo. Ataskaitiniais 

metais „Žaislotekose“ buvo 546 vartotojai, kurie apsilankė 5851 kartą ir jiems buvo išduota 11708 fiz.vnt. 

žaislų ir žaidimų. 

     Prie Guostagalio padalinio nuo 1998 m. veikia dramos būrelis. Dalyvauja 6 moksleiviai. Būrelio nariai 

- tai aktyviausi bibliotekos lankytojai ir skaitytojai, ištikimiausi pagalbininkai. Kiekvienais metais 

pastatoma vienas ar du vaidinimai, kurie pristatomi per Velykas, Tarptautines vaikų knygos ar vaikų 

gynimo dienas, Nacionalinės bibliotekų savaitės, „Knygų Kalėdų“ akcijos metu. 2017 m. buvo kurtos 

šešėlių teatro lėlės ir suvaidintos pasakėlės: „Katinėlis ir gaidelis“, „Ropė“, „Pagrandukas“, „Senutė ir 

katinukas“ ir pastatytas spektakliukas „Vėjo botagas“. Dalyvavimas būrelio veikloje paskatina vaikus ne 

tik dažniau lankytis bibliotekoje, bet ir įtraukia juos į aktyvią veiklą.  

     2013 m. prie Balsių padalinio įkurtas Šešėlių ir lėlių teatras savo veiklą tęsė toliau. Per ataskaitinius 

metus lėlių teatro lėlės buvo panaudotos pristatant popietes vaikams „Dovana“ ir „Rudenėlis atkeliavo“. 

Šešėlių teatro pasirodymai paįvairina organizuojamas popietes, vaikai turi galimybę patys valdyti šešėlių 

teatro lėles ir vaidinti.  

     Nuo 2001 m. prie Bardiškių padalinio veikia lėlių teatras. Dalyvauja 1 – 6 klasių moksleiviai.  

Ataskaitiniais metais suburtas vaikų dramos būrelis. 
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     Nuo 2011 m. Bardiškių, Guostagalio, Gačionių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, Rimkūnų, 

Plaučiškių, Stačiūnų, Ūdekų, Žvirblonių, Linkuvos miesto padaliniuose įkurti vaikų ir paauglių 

laisvalaikio praleidimo centrai tęsė savo veiklą. Vaikai čia suranda ne tik naujų knygų, žaidimų, bet  

jiems organizuojami įvairūs renginiai, lavinamas vaikų noras pažinti, kurti, išreikšti save, bendrauti su 

bendraamžiais. Padidėjo domėjimasis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, jos tapo kokybiškesnės. 

Laisvalaikio praleidimo centruose padaugėjo lankytojų iš socialiai remtinų šeimų. 

     Medikonių bibliotekoje jau daug metų veikia vaikų - bibliotekos bičiulių klubas. 

  

IRT kilnojamojo centro veikla 
 

     2016 m. įgyvendintas du metus trukęs projektas „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje“. Projektą rėmė nacionalinis  „Bibliotekos pažangai 2“ projektas, 

finansuojantis Lietuvos bibliotekas iš JAV verslininkų Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerija.  

     Projektu buvo siekiama atitraukti nuo žalingų įpročių, nusikalstamo elgesio ir patyčių Pakruojo rajono 

savivaldybės vaikus ir jaunimą, suteikiant jiems galimybę turiningai leisti laisvalaikį ir užsiimti įdomia 

veikla, kartu suteikiant naujų žinių ir įgūdžių. 

     Didelis dėmesys projekto metu buvo skiriamas „pavežamiems“ vaikams, kurie po pamokų priversti iki 

3 valandų laukti mokyklinio autobuso, kol bus parvežti namo. Vaikų laukiamas laikas buvo išnaudojamas 

turiningam ir pamokančiam laisvalaikiui. 

     Projekto vadovė Regyna Rakauskė, koordinatorės: Romualda Kulšytė ir Lina Ramonienė.  

     2015 m. gruodžio 10 d. viešosios bibliotekos vaikų literatūros sektoriuje buvo atidarytas kilnojamasis 

informacinių ir ryšių technologijų centras, kuris keliavo per Klovainių, Žeimelio, Balsių, Lygumų ir 

Linkuvos miesto padalinius. 

     Įsigyta reikiama įranga: 3D spausdintuvas, skaitmeninis pjaustymo/ploteriavimo aparatas, 2 žaidimų 

konsolės su žaidimais, interaktyvus stalas, garso sistema (aktyvios garso kolonėlės, mikšerinis pultas, 

mikrofonai nešiojami, stovai kolonėlėms ir mikrofonui), 2 televizoriai, priemonių ir žaidimų rinkinys 

žalingų įpročių prevencijai (alkoholio, rūkymo prevencija), stacionarus kompiuteris, 4 planšetiniai 

kompiuteriai, priemonės skrebinimo darbams. 

     IRT kilnojamasis centras veiklą tęsė ir 2017 metais. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje buvo 

užregistruoti 1039 lankytojai prie Žaidimų konsolės ir 1228 – prie Interaktyvaus stalo.Vyko užsiėmimai, 

naudojant rankinį skrebinimo aparatą – skrebinimo pamokėlė „Tau, Mamyte“ ir rytmetys + skrebinimo 

pamokėlė „Atvirukas Lietuvai“, kuriuose apsilankė 25 lankytojai. Žalingų įpročių prevencinės priemonės 

buvo panaudotos popietėje „Žalingų įpročių prevencija“.  Dalyvavo 23 lankytojai. 

     Balsių padalinyje lankytojai naudojosi planšetėmis, kurios buvo populiarios vaikų tarpe. Jie žaidė 

įvairius žaidimus, bendravo su bendraamžiais socialiniuose tinkluose.  Iš viso jomis pasinaudojo 67 

vartotojai, kurie apsilankė 568 kartus. 

     Bardiškių padalinys naudojosi prevencinėmis priemonėmis, suorganizuotas renginys vaikams ir jų 

tėveliams. Birželio mėnesį turėtos planšetės, kurios vaikų tarpe buvo labai paklausios. Apsilankė 169 

vaikai. Metų pabaigoje lankytojai turėjo galimybę pasinaudoti žaidimų konsolės galimybėmis. Mergaitėms 

labiausiai patiko šokti, o berniukams - boulingas, futbolas. Naudojosi 139 vaikai. 

     Gačionių padalinį pasiekė prevencinių priemonių rinkinys (,,Nesugriauk savo gyvenimo“, „Neblaivus 

ir sumišęs“, ,,Neblaivus ir pavojingas“), kuris buvo panaudotas, organizuojant renginius: ,,Nesugriauk savo 

gyvenimo“, „Neblaivus ir sumišęs“, „Žalingiems įpročiams – NE“.  

Rugpjūčio, rugsėjo  mėn. buvo galima pasinerti į virtualių žaidimų ir šokių pasaulį, nes į Gačionių  

biblioteką atkeliavo žaidimų konsolė „Xbox one“. Žaidžiant vienam ar su draugų kompanija buvo galima 

puikiai praleisti laisvalaikį, lavinant reakciją, smagiai judant. Žaidimai – puikus būdas smagiai praleisti 

laiką, mokytis, pailsėti bei atrasti naujus įspūdžius. Žaidimų konsolės galimybėmis pasinaudojo 110 

lankytojų. 

     Guostagalio padalinys buvo gavęs tik planšetes ir žaidimų konsolę Xbox. 

     Lygumų padalinys spalio mėn. gavo žaidimų konsolę Xbox, prie kurios apsilankė  patys pirmieji 

Lygumų pagrindinės mokyklos ikimokyklinės grupės vaikučiai. Jiems buvo didžiulė staigmena ir naujiena 

bibliotekoje esantis toks televizorius, pagal kurio rodomus judesius šoko ir po to  galėjo peržiūrėti, kaip 

šoko. Lankėsi Lygumų vaikų dienos centro vaikai su auklėtoja, praleisti laisvalaikį po pamokų paruošimo. 

Šia paslauga pasinaudojo lygumiečiai ir kitų kaimų vaikai. Labiausiai patiko šokti, bet neatsisakė ir 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2017 m. veiklos ataskaita 

 

95 

 

žaidimų. Žaidė boulingą, važiavo vandens motociklu, žaidė tenisą, šaudė, lipo uolomis ir kitus. Per 25 

dienas apsilankė 175 kartus. 

     Medikonių padalinys pasinaudojo IRT kilnojamojo centro planšetėmis. 

     Mikoliškio padalinyje gruodžio mėnesį buvo skrebinimo aparatas. Su suaugusiais ir vaikais mokintasi 

daryti kalėdinius atvirukus, skirtukus. Kaime tai buvo naujovė, kuri patiko visiems. 

     Pamūšio padalinyje balandžio mėnesį lankytojai galėjo naudotis žaidimų konsole, kuria susidomėjo 

vaikai. Žaidė žaidimus, šoko. Šokdami vaikai daugiau bendravo, dalinosi įspūdžiais, mokėsi šokio 

žingsnelių, judėjo, skleidė geras emocijas. 

     Projekto  „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“ 

priemonės 2017 metais atkeliavo ir į Pašvitinio biblioteką. Balandžio mėnesį biblioteką pasiekė 

prevencinės priemonės. Bibliotekoje apsilankė Pašvitinio pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniai. Jiems 

buvo pristatytos prevencinės priemonės - žaidimas „Apsvaigęs ir įkaušęs“ ir cigaretės sudėties modelis. 

Vaikams papasakota apie alkoholio ir rūkymo žalą. Vaikai vaikščiojo su akiniais „neblaivus ir pavojingas“, 

su judesius ribojančiomis pirštinėmis skaičiavo pinigus, lietė daiktus, vartė knygas. Apžiūrėjo cigaretės 

modelį, diskutavo apie rūkymo žalą.  

     IRT kilnojamojo centro priemonės 2017 metais atkeliavo ir į Rimkūnų biblioteką. Kovo mėnesį 

biblioteką pasiekė prevencinės priemonės, vyko popietė „Žalingiems įpročiams sakome ne“. Jos metu 

diskutuota apie alkoholio, rūkymo, narkotikų poveikį ir jų vartojimo pasekmes. Naudodami prevencines 

priemones vaikai atliko įvairias užduotis, vaikščiojo su akiniais „neblaivus ir pavojingas“, su judesius 

ribojančiomis pirštinėmis skaičiavo pinigus, lietė daiktus, vartė knygas. Apžiūrėjo cigaretės modelį, 

diskutavo apie rūkymo žalą. Nuo rugpjūčio 21 iki spalio 2 dienos Rimkūnų bibliotekoje buvo ir  

planšetiniai kompiuteriai. Jais pasinaudojo 18 bibliotekos vartotojų, daugiausia vaikai. Su kompiuteriais 

vaikai žaidė žaidimus, klausėsi muzikos, bendravo socialiniuose tinkluose.  

     Stačiūnų padalinio lankytojai birželio 27 d. buvo pakviesti išbandyti prevencinių priemonių rinkinį, 

kurį sudaro: žaidimų rinkinys „Nesugriauk savo gyvenimo“ (su D.W., girtumo akiniais); cigaretės sudėties 

modelis; žaidimas „Apsvaigę ir įkaušę“; žaidimas „Neblaivus ir sumišęs“; žaidimas „Neblaivus ir 

pavojingas“. Dalyvių buvo 20. 

     Titonių padalinyje buvo parvežti planšetiniai kompiuteriai, kuriais naudojosi ir vaikai, ir suaugę 

lankytojai. 

     Žeimelio padalinyje lapkričio – gruodžio mėnesiais  lankytojai  naudojosi 4 planšetiniais kompiuteriais. 

Vaikai labai noriai žaidė žaidimus, ieškojo informacijos , mokėsi jomis naudotis. 

 

Internetas 
 

 Interneto vartotojų vaikų 

skaičius 

Interneto lankytojų vaikų 

skaičius 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

2017 m. 2016 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 865 1073 -208 28503 36117 -7614 

VB 177 167 +10 7416 4921 +2495 

Linkuvos MP 99 92 +7 4261 5829 -1568 

KP 589 814 -225 16826 25367 -8541 

 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,7% (2016 m. - 46,1%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 55,0% ir Linkuvoje – 46,3%. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų vaikų skaičius rajone, palyginus su 2016 m., sumažėjo 24,1%. 

Daugiausiai jų sumažėjo kaimo padaliniuose – net 38,2%. Interneto vartotojų vaikų skaičius, nors ir labai 

nežymiai, bet padidėjo viešojoje bibliotekoje ir Linkuvoje. 

     Rajono bibliotekose buvo sulaukta 28,5 tūkst. interneto lankytojų vaikų, kurie sudaro 74,0% nuo visų 

interneto lankytojų. Palyginus su 2016 m., interneto lankytojų vaikų sumažėjo net 26,7%. Jų skaičius 

smarkiai sumažėjo kaimo padaliniuose ir Linkuvoje, bet net 33,6% padidėjo viešojoje bibliotekoje. 
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VI. METODINĖ VEIKLA 
 

Tikslas: Organizuoti metodinį darbą rajono bibliotekose, vykdant organizacinę, informacinę, pedagoginę, 

tyrimo, technologinę ir konsultacinę funkcijas. 

Uždaviniai: 

- Informuoti bibliotekininkus apie šalies bei užsienio bibliotekininkystės teorijos ir praktikos 

pasiekimus, inovacijų diegimo būdus, mokyti žinias taikyti praktikoje; 

- Bibliotekininkų profesionalumo ugdymas, jų tęstinio mokymo organizavimas; 

- Bibliotekų veiklos analizavimas, planavimas bei bibliotekų plėtros prognozavimas, norminių 

dokumentų rengimas bei juose keliamų reikalavimų kontrolė, darbo normavimas; 

 -     Išvykos į padalinius, kurių metu teikiama profesionali pagalba ir konsultacijos bei vykdoma kontrolė; 

- Bibliotekos įvaizdžio formavimas; 

- Programų ir projektų rengimas; 

- Pagalba kitų žinybų bibliotekoms. 

     Viešosios bibliotekos metodininkė yra pagrindinė metodinio darbo organizatorė. Ji vadovauja padalinių 

darbui, teikia metodinę pagalbą pačiuose padaliniuose, el. paštu ir telefonu, padeda padalinių darbuotojoms 

visuose bibliotekinio darbo baruose. Metodininkė padeda organizuoti bibliotekininkėms seminarus, 

gamybinius pasitarimus.  

     Sukauptas 776 fiz.vnt. metodinės literatūros fondas, saugomi profesinio žurnalo „Tarp knygų“ 

komplektai. Redaguojama ir papildoma „Duomenų“ ir „Padalinių veiklos“ kartotekos. „Duomenų“ 

kartotekoje už kiekvienam padaliniui skirto žymeklio kaupiama informacija, nurodant įsteigimo datą, 

adresą, duomenis apie darbuotoją, kasmet fiksuojamas vartotojų skaičius, kaupiama informacija apie 

apsilankymus padalinyje, bei rastas darbo klaidas, duotų įpareigojimų vykdymą.  

     Menkos finansinės galimybės neleidžia per metus nors kelis kartus aplankyti kaimo padalinius ir vietoje 

pamatyti jų atliekamą darbą, padėti ir patarti radus klaidas bei iškilus įvairiems klausimams. Ataskaitiniais 

metais išvykti į padalinius nebuvo galimybės. Neturint galimybės dažniau vietoje susipažinti su atliekamu 

darbu, bibliotekininkių vedama dokumentacija, bibliotekų dienoraščiai, vartotojų ir literatūros apskaita, 

bibliografinis informacinis darbas, gautų naujų dokumentų registracija knygų inventoriaus ir visuminėje 

apskaitos knygose, kraštotyrinis darbas buvo tikrinama atsakingų darbuotojų viešojoje bibliotekoje. Visus 

metus konsultuota ir teikta metodinė pagalba visais iškilusiais klausimais.       

     Profesines žinias darbuotojos gilina gamybiniuose pasitarimuose, kurių ataskaitiniais metais buvo tik 1, 

kadangi dėl padidėjusios įvairių papildomų darbų apimties pritrūko laiko jų organizavimui. Organizuotame 

pasitarime buvo pateikta viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos ataskaita už 2016 metus, renginių 

organizavimo ir tematikos klausimai, darbuotojao supažindintos su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir nauja 

darbo apmokėjimo tvarka. 

     Metodinės rekomendacijos. Viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Regyna Rakauskė parengė 

Metodinius nurodymus viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams „Tekstinių ataskaitų rengimas / 

statistinių duomenų pateikimas“ (Patvirtinta viešosios bibliotekos direktorės 2017 m. gruodžio 27 d. 

įsakymu Nr.1-53) ir metodinius nurodymus viešosios bibliotekos Knygų komplektavimo ir tvarkymo 

skyriaus darbuotojams „Tekstinių ataskaitų rengimas / statistinių duomenų pateikimas“ (Patvirtinta 

viešosios bibliotekos direktorės 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.1-54). 

     Rengti pranešimai. Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė jau ne vienerius metus 

bendradarbiauja su Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, lankosi jos organizuojamuose 

seminaruose ir juose vienu ar kitu klausimu perskaito pranešimus. Šioje bibliotekoje ji lankėsi ir šįmet. 

Vasario 7 d. bibliotekos surengtame seminare „Kraštotyra bibliotekoje“ kalbėjo tema „Informacijos apie 

kraštiečius rinkimas, tvarkymas ir sklaida“, dalijosi darbo patirtimi. Balandžio 27 d. dalyvavo Žeimelio 

gimnazijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji-kūrybinė veikla“. 

Jauniesiems žiemgaliams ji papasakojo, kokie darbai laukia moksleivių, tyrinėjančių Žiemgalos krašto 

istorinę ir kultūrinę praeitį. 

     Praktinė pagalba. Metų eigoje visi padalinių darbuotojai informuoti apie informacinio darbo naujoves, 

domėtasi kaip vedama bibliografinio informacinio darbo apskaita bibliotekos dienoraštyje. Domėtasi 

bibliografinių, skaitmeninio raštingumo užklausų, interneto vartotojų, lankytojų ir jų praleisto laiko prie 

kompiuterių registracija. Spręstos iškilusios problemos.  

     Konsultuotos kaimo padalinių bibliotekininkės darbo su vaikais klausimais, dalintasi „Žaislotekos“ 

darbo patirtimi, prevencinių priemonių panaudojimo galimybėmis, renginių organizavimo klausimais. 
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Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojos pasidalino gerąja savo darbo su darželinukais patirtimi su 

Linkuvos vaikų l/d „Šaltinėlis“ pedagogų metodine taryba „Kaip padėti pamėgti knygutes?“. 

     Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai parengė „2018 metų iškilių kraštiečių sukakčių kalendorių“ ir 

elektroniniu paštu jį išsiuntinėjo viešosios bibliotekos padaliniams. Ataskaitiniais metais buvo konsultuota 

kraštotyros kartotekų organizavimo ir apipavidalinimo, metraščių rašymo, parodų rengimo klausimais.  

     Ataskaitiniais metais tikrinta gautų naujų dokumentų registracija knygų inventoriaus ir visuminėje 

apskaitos knygose. Padalinių visuminės apskaitos knygų įrašai suderinti su Knygų komplektavimo skyriuje 

esančiais visuminės apskaitos knygų įrašais. Konsultuota dokumentų nurašymo, dokumentų fondų 

tvarkymo klausimais. Patikrintas Degesių ir Stačiūnų padalinių dokumentų fondas. 

     Balandžio 7 d. Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko  informacinis 

renginys „Atraskite naujas galimybes „Europe goes 

local“ jaunimui ir su jaunimu dirbantiems žmonėms.  
     Dalyvavusieji renginyje sužinojo  apie tarptautinių ir 

nacionalinių programų teikiamas galimybes jauniems 

žmonėms, jaunimo organizacijoms ir dirbantiems su 

jaunimu asmenims. Taip pat  susitiko su skirtingų 

organizacijų atstovais, klausėsi, kokia buvo jų patirtis ir 

pirmieji žingsniai įgyvendinant tarptautinius projektus. 

Informacinis seminaras buvo ir puiki proga išbandyti 

neformaliojo  ugdymo metodus. 

     Po aktyvių susipažinimo žaidimų, pranešimą „Mano sėkmė su „Erasmus+“ nebuvo iš vadovėlio“ 

pristatė linkuvė Ugnė Bučaitė, šiuo metu studijuojanti Lesterio universitete. Mergina papasakojo apie savo 

pažintį su programa, prisiminė įgyvendintus projektus. 

     Vėliau informacinio renginio dalyviai buvo pakviesti į interaktyvią jaunimo galimybių kavinę, kur 

veikė „Būrimo salonas“, laukė „Balta siena“, mintis ir idėjas formuluoti bei išgryninti padėjo metodas 

„Tikras motociklas“, pristatyta Europos savanorių tarnybos, Jaunimo Europos komandos veikla ir kt. 

Apsilankiusieji kavinėje rinko antspaudukus ir dalyvavo loterijoje dėl dienos prizo.  

     Seminaro dalyviams dar buvo pristatytas projektas „Europe goes local“, sudaryta galimybė dalyvauti 

informacinėse dirbtuvėse, o Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojai ir programos 

„Erasmus+“ konsultantai suteikė informacijos, kaip įsitraukti į kitus projekto etapus bei pasinaudoti 

„Erasmus+“ ir kitų programų galimybėmis.  

     Renginio organizatoriai taip pat visus pakvietė apžiūrėti ir viešosios bibliotekos salėje eksponuojamos 

Europos savanorių tarnybos (EST) 20-mečiui skirtos parodos. 

     Gegužės pradžioje viešojoje bibliotekoje lankėsi 

Gargždų ir Skuodo viešųjų bibliotekų darbuotojai. 
Jie pabuvojo Vaikų erdvėje, Abonemente, Skaitykloje, 

Knygų tvarkymo ir komplektavimo skyriuje, susipažino 

su atidaroma Sinagoga, lankėsi Pakruojo dvare. 

     Gegužės pabaigoje organizuotas tarpžinybinis 

susitikimas-diskusija „Biblioteka jaunimui“. 

Susitikimo-diskusijos tikslas – didinti jaunų žmonių ir 

socialiai pažeidžiamų grupių vaikų užimtumą 

bibliotekose, skatinant atvirą darbą su jaunimu ir 

suteikiant naujas galimybes jaunimo laisvalaikiui.  

     Susitikimą organizavo Pakruojo rajono jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, 

bendradarbiaudama su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriumi, 

Jaunimo reikalų taryba ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešąja biblioteka.  

     Dalyviai - bibliotekų, Jaunimo reikalų tarybos, jaunimo organizacijų, organizacijų, dirbančių su 

jaunimu, ir jaunimo atstovai. Susitikime dalyvavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės 

viešosios bibliotekos Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus Kultūrinės veiklos vadybininkė ir atviros 

jaunimo erdvės vadovė Malvina Zimblienė. Vadovė pristatė jaunimo erdvės veiklą, jaunimo galimybes bei 

pasidalino darbo su jaunimu gerąja patirtimi.  
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     Diskusijoje aptartas jaunų žmonių užimtumas Pakruojo rajono bibliotekose, jaunimo poreikiai ir 

lūkesčiai, pristatyti apklausos dėl mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje poreikio ir galimybių 

rezultatai, aptartos galimybės įkurti atviras jaunimo erdves bibliotekose, ieškota efektyvesnių jaunimo 

užimtumo bibliotekose būdų. Nustatytos rekomendacijos dėl efektyvesnio bibliotekų darbo ir jaunų 

žmonių užimtumo: ryšio su jaunimu stiprinimas; naujausių technologijų naudojimas; bibliotekų 

dalyvavimas konkursuose papildomoms lėšoms pritraukti; bendradarbiavimas su rajono ugdymo 

įstaigomis, jaunimo organizacijomis, kaimo 

bendruomenėmis ir kitomis nevyriausybinėms 

organizacijomis; atvirų jaunimo erdvių kūrimas 

bibliotekose; efektyvesnis jaunų žmonių 

informavimas ir bibliotekose organizuojamų 

veiklų viešinimas.  

     Gruodžio pabaigoje organizuotas 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos darbuotojų 

šventinis ir paskutinis susitikimas 2017 

metais, kurio metu aplankė Kalėdų senelis su 

savo gražuole palydove Snieguole. 

                     

 

 

 

              VII. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS 
 

7.1.  Atlikti tyrimai, dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose 
  

     2017 m. Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojos savo lankytojams 

išplatino anketą – klausimyną. Tyrimo tikslas - nustatyti Vaikų erdvėje populiariausių knygų penketuką bei 

ištirti vaikų skaitymo ypatumus. Į 10 anketos klausimų atsakė 70 Vaikų erdvėje besilankančių mokinių. 

Atsakymus pateikę respondentai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 3 - 5 ir  6 - 9 klasių mokiniai. 

Atlikus pateiktų anketų atsakymų analizę, buvo padarytas tyrimo apibendrinimas: 

 2017 metais 3 - 5 klasių mokinių tarpe populiariausios buvo užsienio rašytojų Jeff Kinney 

„Nevykėlio dienoraštis“, Rachel Renete Russell „Prietrankos dienaoraštis“ bei Holly Webb knygos. 

Kalbant apie lietuvių rašytojus, vaikams labiausiai patinka Vytauto Račicko kūryba. Per metus dauguma 

vaikų perskaito apie 20 knygų. Dažniausiai knygos skolinamos iš bibliotekos. Pati neįdomiausia skaityta 

knyga yra M. Martinaičio „Pelenų antelė“. Vaikams labiausiai patinka pasakos, romanai ir nuotykių 

knygos. Dauguma bibliotekos lankytojų knygas renkasi pagal mėgstamą rašytoją. Populiariausias žurnalas 

yra „Justė“. Savo draugui daugelis rekomenduotų perskaityti Jeff Kinney knygą „Nevykėlio dienoraštis“ ir 

Rachel Renete Russell „Prietrankos dienoraštis“. Į pateiktą anketos klausimą „Kokių knygų pasigendi 

mūsų bibliotekoje?“ dauguma respondentų neatsakė. Po 1 respondentą parašė, kad pasigenda nuotykių, 

siaubo knygų ir naujausių knygų. Buvo atsakymų, kur nurodyti konkretūs knygų pavadinimai: Rachel 

Renete Russell „Prietrankos dienoraštis“, Minecraft, Jeff Kinney „Nevykėlio dienoraštis“. Vienas 

respondentas pažymėjo, pasigendantis naujesnių žurnalų. 

 6 - 9 klasių mokinių tarpe populiariausios J. K. Rowling knygos apie Harį Poterį, M. Burgess 

„Heroinas“, O. Wilde „Doriano Grėjaus portretas“. Didžiausią įspūdį moksleiviams padarė S. 

Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“. Dauguma mokinių per metus perskaito apie 10 knygų. 

Neįdomiausiomis knygomis 6 - 9 klasių moksleiviai įvardino Ž. Verno „15 metų kapitonas“, K. Binkio 

„Atžalynas“, I. Šeiniaus „Kuprelis“. Vyresnių klasių mokinai daugiausia skaito programinę literatūrą. 

Daugeliui respondentų patinka skaityti romanus ir knygas, kurias dažniausiai skolinasi iš bibliotekos. 

Daugelis knygas renkasi pagal patinkantį viršelį, anotaciją ir rašytoją. Populiariausi žurnalai yra „Justė“ ir 

„Panelė“. Draugui perskaityti rekomenduotų O. Wilde „Doriano Grėjaus portretas“ ir M. Burgess 

„Heroinas“. Daugumą mokinių, dalyvavusių anketiniame tyrime, tenkina esamas Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Vaikų erdvės knygų fondas. 
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7.2.  Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose 
projektuose 
 

     Ataskaitiniais metais nuo birželio 15 d. šalies bibliotekos pakvietė 

knygų mėgėjus priimti „Skaitymo iššūkį“ ir leistis į vasaros nuotykį. 

„Skaitymo iššūkis“ – tai žaismingos varžytuvės, vykusios iki rugpjūčio 

pabaigos. Jose dalyvavo ne tik didžiųjų miestų, bet ir rajonų, miestelių bei 

kaimų skaitytojai. Į projektą įsijungė ir dvylika Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

padalinių. Tai - Bardiškių, Guostagalio, Linkuvos miesto, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, 

Rimkūnų, Rozalimo, Šukionių, Triškonių, Žeimelio, Žvirblonių. Iš viso iššūkį priėmė 79 skaitytojai. 

Kiekvienas projekto dalyvis gavo po lankstinuką, kuriame buvo nurodyta 10 užduočių.  

                  Nuo birželio 15-tos iššūkiui pasirengę skaitytojai registravosi savo bibliotekoje ir gavo po lankstinuką 

su 10 skaitymo užduočių: perskaityti knygą, sudarytą iš trumpų istorijų, pasakų; perskaityti knygą, pagal 

kurią sukurtas filmas; perskaityti lietuvių autoriaus knygą; perskaityti atsitiktinę knygą iš lentynos; 

perskaityti detektyvą / nuotykių knygą; perskaityti knygą, kuri padės ko nors išmokti (bendrauti, kurti, 

kepti ir pan.); perskaityti knygą, kuri buvo uždrausta kurioje nors šalyje; perskaityti knygą, kuri patiko tavo 

tėvams (artimiesiems); perskaityti knygą, kurios pavadinime yra skaičius; perskaityti knygą, kurios 

veiksmas vyksta egzotinėse šalyse. Perskaitę pasirinktą knygą, dalyviai pildė lankstinuką, bibliotekos 

darbuotojas patvirtino įrašą lipduku ir įkeldavo informaciją į bendrą duomenų bazę. Dalyvio tikslas – kuo 

greičiau atlikti visas užduotis. 

                  Projektui pasibaigus, paaiškėjo, kad 46 skaitytojai įveikė visas užduotis. Toliau, burtų keliu išaiškinti 

penki bibliotekos padaliniai, „Skaitymo iššūkio“ nugalėtojai. Tie penki laimingieji dar turėjo išrinkti savo 

skaitytojus, kurie sėkmingiausiai įveikė visas užduotis. Nugalėtojais tapo: Armandas Mikalauskas 

(Linkuvos miesto padalinys), Kamilė Pociūtė (Medikonių padalinys), Kajus Ždanko (Mikoliškio 

padalinys), Julija Petrauskaitė (Žvirblonių padalinys), Viltė Žeimytė (Rozalimo padalinys). Jiems 

įteikti specialūs „Skaitymo iššūkio“ prizai ir diplomai. 

                 Nors burtai sėkmės nesuteikė lygumiečiams, tačiau čia suburta daugiausiai iššūkį įveikusių skaitytojų. Jų 

buvo net aštuoni. Skaitymo iššūkį įveikė ir po šešis Žvirblonių bei Rimkūnų padalinių skaitytojus. 

                 Mums bibliotekininkams - svarbus ne tik skaitytojų gebėjimas priimti ir įveikti tokį iššūkį, bet ir jų 

nuomonė apie patį projektą, apie tai, kiek naudingas jiems buvo. Keletas projekto dalyvių minčių: 

Žvirblonių padalinio „Skaitymo iššūkio“ nugalėtoja Julija Petrauskaitė apie projektą štai kaip atsiliepė: 

„sutikau dalyvauti, nes norėjau patobulinti skaitymo įgūdžius, perskaityti kuo įvairesnių žanrų knygas. Su 

malonumu skaičiau detektyvus ir trilerius. Sunkiausiai buvo prisiversti skaityti lietuvių rašytojų knygas“. 

Septintokė rozalimietė Viltė Žeimytė, jau antrą kartą sėkmingai pasirodžiusi „Skaitymo iššūkyje“, teigė, 

kad jai labiausiai patiko pasirinkti ir skaityti knygas pagal užduotis. O mieliausios buvo užduotys: 

perskaityti knygą, kuri savo laiku patiko jos tėvams ir knygą, kurios veiksmas vyko egzotinėje šalyje.  

                  „Skaitymo iššūkio“ eiga, rezultatais ir gražiausiomis akimirkomis buvo dalijamasi „Facebook“ 

paskyroje „Vasara su knyga“. 

                  „Skaitymo iššūkyje“ varžėsi ir respublikos regionų bibliotekos. Rugsėjo mėnesio pradžioje kiekviename 

regione nugalėtojais išrinkta po tris bibliotekas, kurios subūrė daugiau dalyvių, kurių skaitytojai perskaitė 

daugiau knygų. 

                   Pakruojo Juozo paukštelio viešojoje bibliotekoje „Skaitymo iššūkį“ koordinavo vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė.  

 

     Rajono bibliotekos dalyvavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose 

„Knygų Kalėdose“. 
     Ši akcija prasidėjo 2011 m., kai Prezidentė gavo vaikų iš Šiaulių P. Višinskio 

gimnazijos laišką su prašymu padovanoti naujų knygų jų bibliotekai. Iš tiesų, per 

sunkmetį sumažintas valstybės finansavimas bibliotekoms apsunkino naujų, 

skaitytojams aktualių leidinių įsigijimą ir nuskurdino knygų fondus. „Knygų Kalėdos“ 

buvo visuomenės atsakas į situaciją sąmoningai dovanojant naujas, skaitytojų mėgstamas knygas miestų ir 

miestelių, mokyklų bibliotekoms ir visiems knygų mylėtojams. Per šešerius akcijos „Knygų Kalėdos“ 

metus šalies bibliotekoms padovanota per 225 tūkst. knygų. 

     Jau septintą kartą „Knygų Kalėdos“ kvietė dovanoti knygas SAVO bibliotekai – galbūt prisidėti prie 

mokyklos, kurią baigėme, gerovės, o gal atnešti knygą į savo gimtojo miestelio biblioteką, o tuo pačiu tapti 

nuolatiniu bibliotekos skaitytoju. 
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     Rajono bibliotekose organizuota įvairių renginių, susitikimų, knygų pristatymų, parodų, akcijų.Vyko 

dovanotų knygų parodos, akcijos dalyviams dovanojami skirtukai „Knygų Kalėdos“. Iš viso lankytojams 

surengta 26 renginiai. Akcijos metu 104 žmonės ir 5 organizacijos padovanojo 515 knygų.  

      

 

     Dalyvauta “Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje”, kurios pagrindinė idėja – populiarinti literatūrą ir 

knygų skaitymą, skatinti savišvietą, organizuojant kultūros renginius bibliotekose pasiūlyta bendra tema. 

2017-ųjų tema – “Šiaurės salos”.   

      

     Rajono bibliotekininkės dalyvavo „Naisių vasaros” paskelbtame vaikų 

margučių konkurse „Vaikų velykėlės 2017“. Tai konkursas, puoselėjantis senas 

lietuviškas tradicijas, ugdantis tautišką vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasia 

sujungiantis šeimas. Vaikai kviesti marginti Didijį margutį (2 m. aukštis, 1 m. 

plotis): ant jo buvo dėliojama, klijuojama, piešiama aplikacija.  

     Įsijungta ir į akciją „Metų knygos rinkimai 2017“. 2017-ųjų METŲ KNYGA 

VAIKAMS - Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės LAIMĖ YRA LAPĖ. 2017-

ųjų METŲ KNYGA PAAUGLIAMS - Dainos Opolskaitės IR VIENĄKART, RIČI. 

2017-ųjų METŲ POEZIJOS KNYGA - Agnės Žagrakalytės ŠTAI:. 2017-ųjų METŲ 
KNYGA SUAUGUSIESIEMS Rimanto Kmitos PIETINIA KRONIKAS. 

      
Nuo gruodžio vidurio VšĮ "Kūrybos ir inovacijų laboratorija" pasiūlė išbandyti 

naują ir gal kiek netikėtą projektą "SkaitMENINIS muziejus“. Rajono 

bibliotekų lankytojai su dideliu susidomėjimu išmėgino šią edukacinę pramogą. 

Eksponatai čia pateikiami naudojant papildytos realybės (augmented reality) 

techniką, kurią visame pasaulyje išpopuliarino žaidimas „Pokemon go“ ir 

Snapchat socialinis tinklas. Tik vietoje to, kad pasipuoštų žaismingomis gyvūno 

ausytėmis, Lietuvos muziejiniai ir kultūros eksponatai čia atgyja ir ima sąveikauti 

su žiūrovais. Tam, kad atgaivintumėte statišką plakatą, į telefoną reikėjo 

parsisiųsti nemokamą mobilią programėlę. Tada nukreipti telefono kamerą į 

norimą objektą ir pamatysite, kaip pavyzdžiui, iš plakato išskris Dariaus ir Girėno lėktuvas Lituanica, ar 

kaip į tuščią plakatą įžengia velnias ir ten padeda Puntuko akmenį. Realus pasaulis maišėsi su virtualiu ir  

naudojantis telefonu buvo leista pažaisti su tikrove. Su šia programa lankytojai galėjo spręsti kryžiažodžio 

užduotis. Stebėdami atgyjančius Lietuvos istorijos eksponatus, žaidėjai išgirdo  įdomių faktų ir istorijų. 

Skaitmeninis muziejus – tai patrauklus, patogus ir šiuolaikiškas skaitmeninių muziejinių vertybių 

platinimo tinklas.  

 

7.3.   Projektų rengimas 
 

 Parengta projektų SVB tinklo bibliotekose – 6 

 Finansavimą gavusių projektų skaičius – 2  

 Lėšos, gautos iš projektinės veiklos – 1400,00 EUR  

 Projektinės veiklos analizė      

Įgyvendinti projektai:    
     Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje remtas (1000,00 EUR) projektas „Mes drauge su Europa“, 

skirtas Europos dienai paminėti. Parengė VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė 

Urbienė.  

     LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  nevyriausybinių organizacijų 

rėmimo programai teiktas projektas „Biblioteka – patraukli bendruomenei, bibliotekininkas –aktyvus 

bendruomenės narys“. Projektą parengė LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Regyna Rakauskė. Gautas 

finansavimas – 400,00 EUR. 

 

http://www.pakruojis.rvb.lt/images/articles/3626/zoomed_logo%20siaures.png
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Negautas finansavimas: 

     Lietuvos Kultūros Tarybos rėmimo fondo skaitymo skatinimo iniciatyvų projektų dalinio finansavimo  

konkursui buvo teiktas projektas „Biblioteka: knygos, susitikimai, atradimai“. Parengė viešosios bibliotekos  

skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Rima Livanienė.  

     Lietuvos Kultūros Tarybos rėmimo fondo skaitymo skatinimo iniciatyvų projektų dalinio finansavimo  

konkursui buvo teiktas projektas  „Literatūrinės kelionės po knygų šalį“. Parengė viešosios bibliotekos  

Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė.                

     Lietuvos Kultūros Tarybos rėmimo fondo vaikų ir jaunimo kultūros edukacijos dalinio finansavimo  

konkursui buvo teiktas projektas „Bibliotekos erdvė – vaikų ir jaunimo kūrybinėms idėjoms“. Parengė  

viešosios bibliotekos Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, Klovainių padalinio  

vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, Gačionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Daiva Gabriūnienė  

ir Žvirblonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė. 

     Lietuvos Kultūros Tarybos rėmimo fondo skaitymo skatinimo projektų dalinio finansavimo konkursui  

buvo teiktas projektas „Skaitymas – jėga!“. Parengė viešosios bibliotekos Balsių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, Gačionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Daiva Gabriūnienė, 

Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, Medikonių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Vida Kuzminskienė, Plaučiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Orinta Maksimavičienė, 

Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė ir Žvirblonių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Aušra Kasparienė.  

 
          

VIII. PERSONALAS 
             

8.1.  Darbuotojų skaičius ir profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
 

 Darbuotojų skaičius Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

Iš viso Profesio- 

nalių 

bibliote- 

kininkų 

Profesionalių 

bibliotekininkų,  

dirbančių ne visą 

darbo dieną 

Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

 

Skai-

čius 

 

% 

 

Skai-

čius 

 

% 

 

Skai-

čius 

 

% 

SVB 44 37 11 21 56,8 15 40,5 1 2,7 

VB 20 14 0 5 35,7 9 64,3 0 0 

Linkuvos MP 2 2 0 0 0 2 100 0 0 

KP 22 21 11 16 76,2 4 19,1 1 4,7 

 
     Rajono bibliotekose dirba 44 darbuotojai (50,25 etatai), iš kurių 37 (34 etatai) yra profesionalūs 

bibliotekininkai. Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių ne visą darbo dieną yra 11, ir tai sudaro 29,7%.  

 

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 2017 m.

2,7%

40,5%

56,8%

Aukštasis Aukštesnysis Kitas
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8.2.  Darbuotojų kaita 
 
     Darbuotojų kaita nežymi. Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės (Sinagogoje) vyresn. 

bibliotekininkės pareigoms priimta Gitana Maasienė (išsilavinimas aukštasis, Šiaulių valstybinė kolegija, 

Bibliotekos informacijos išteklių studijų programos bibliotekininkystės ir informacijos profesinis 

bakalauras). 

     Liūdina tai, kad dirbančiųjų amžius sensta. Rajone dirba 7 pensinio amžiaus darbuotojai – 4 viešojoje 

bibliotekoje ir 3 – kaime. Bibliotekininkių amžiaus vidurkis rajone – 52 m., viešojoje bibliotekoje – 55 m., 

padaliniuose – 50 m. 

      

8.3.  Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų 
 

 Mokymasis aukštosiose mokyklose 

      
     2017 m. Raimonda Miškūnienė – Lygumų, Virginija Auksutienė – Titonių ir Stanislava Martinaitienė – 

Grikpėdžių padalinių vyresn. bibliotekininkės Šiaulių valstybinėje kolegijoje baigė ištęstines studijas 

(Bibliotekos informacijos išteklių studijų programa) ir įgijo bibliotekininkystės ir informacijos profesinio 

bakalauro laipsnį. 

      

 Kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų 

 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

Europos Sąjungos informacijos 

tinklo Lietuvoje koordinacinis 

susitikimas 

2017-03-2,3 Kaunas, 

viešbutis 

„Daugirdas“ 

12 VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė 

Civilinės saugos mokymo kursas 

pagal ūkio subjektų ir įstaigų, 

kuriuose nuolat ar laikinai būna 

žmonių, vadovų arba jų įgaliotų 

asmenų įvadinio civilinės saugos 

mokymo programą 

2017-03-08 Šiauliai 8 VB direktorė Romualda 

Kulšytė 

“Biudžetinių įstaigų darbo 

apmokėjimo reforma” 

2017-03-09 Šiauliai 6 VB direktorė Romualda 

Kulšytė 

Projekto “Bibliotekų specialistų 

mokymai” mokymo programa 

“Pokyčių valdymas” 

2017-05-10 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

8 VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vedėja Judita Jereckienė 

„Suskaitmeninto ir skaitmeninio 

kultūros paveldo turinio 

naudojimo teisių priskyrimo ir 

ženklinimo metodika bei 

rekomendacijos“ 

2017-05-17 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

8 VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliotekininkė 

Genė Juodytė 

“Naujasis Darbo kodeksas ir 

personalo dokumentai: praktinis 

taikymas nuo 2017 m. liepos 1 

d.” 

2017-06-22 Šiauliai 6 VB direktorė Romualda 

Kulšytė 

“Naujasis viešųjų pirkimų 

įstatymas: ką privalo žinoti 

perkančioji organizacija ir 

tiekėjas” 

2017-08-22 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

Švietimo centras 

6 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė 

“Bendravimo su asmenimis 

(paaugliais), turinčiais elgesio ir 

emocinių sunkumų/sutrikimų, 

ypatumai“ 

 

2017-09-14 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 Lygumų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Raimonda Miškūnienė 
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“Inovatyvios elektroninės 

bibliotekų paslaugos 

bendruomenėms” 

2017-09-21 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 VB Vaikų erdvės 

vyresn. bibliotekininkė 

Gitana Maasienė 

„Kaip bendrauti su asmenimis, 

turinčiais negalią“ (klausos, 

regos, intelekto, fizinę, judėjimo, 

autizmo spektro, psichikos) 

2017-09-26 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

5 VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė 

„Vaikai turintys intelekto, 

įvairiapusių raidos sutrikimų. 

Kaip sutarti bibliotekoje?“ 

2018-10-04 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

8 Žeimelio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Virginija Balčiūnienė 

„Medijos ir informacija – kaip jas 

šiuolaikiniam žmogui suvaldyti“ 

2017-10-04 Šiaulių valstybinė 

kolegija 

4 Balsių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Rita Prialgauskienė, 

Gačionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Daiva Gabriūnienė, 

Guostagalio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Zita Venclovienė, 

Žvirblonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Aušra Kasparienė, 

Klovainių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Vida Grigaliūnienė 

Savivaldybių viešųjų bibliotekų 

darbuotojų tarptautiniai 

mobilumo vizitai Portugalijos 

bibliotekose 

2017-10-2-9 Portugalija 

 

8 dienos VB direktorė Romualda 

Kulšytė 

Mokslinė - praktinė konferencija 

„Neįgalus žmogus: visuomenėje, 

šeimoje, bibliotekoje“ (išklausyti 

26 pranešimai) 

2017-10-19,20 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

14  VB direktorė 

Romualda Kulšytė, 

skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė 

Urbienė, Klovainių 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Vida 

Grigaliūnienė 

Projekto “Bibliotekų specialistų 

mokymai” mokymo programa 

“Vadovų ir darbuotojų ugdymas” 

2017-10-26 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

8 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė 

“VSAFAS ir kitų teisės aktų 

pasikeitimas per 2017 m.” 

2017-11-28 Šiauliai 8 VB vyr. buhalterė 

Angelė Ladukienė 

 

Mokymai „Rengiame projekto 

paraišką“ 

 

 

2017-12-06 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė, vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė 

Konferencija „Funkcinis 

neraštingumas - kaip padėti?“ 

2017-12-15 Radviliškio 

Vinco Kudirkos 

progimnazija 

4 Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Stanislava 

Martinaitienė, Titonių 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė 

Virginija Auksutienė 
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 Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas  

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino ir nuotoliniuose video mokymuose 

Verslokursai.lt. Mokymosi temos buvo šios: 

 „Bendravimo įgūdžių su klientais ugdymas. Ką ir kaip daryti?“. Dalyvavo Pašvitinio ir Rimkūnų 

padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė, Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė 

Zita Venclovienė; 

 “Darbuotojų darbą reglamentuojantys dokumentai”. Dalyvavo Gačionių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Daiva Gabriūnienė; 

 “Viešo kalbėjimo baimės įveikimas“. Dalyvavo Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. 

bibliotekininkė Jovita Martišienė, Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida 

Kuzminskienė, Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė, Lygumų 

padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė, Bardiškių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Gitana Norgailienė, Žeimelio padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija 

Balčiūnienė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė, Grikpėdžių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Sigyta 

Kavaliauskienė; 

 „Konfliktų valdymas”. Dalyvavo Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita 

Martišienė, Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė, Mikoliškio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Almutė Armonavičienė, Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida 

Grigaliūnienė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė; 

 „Kaip efektyviai spręsti problemas ir konfliktus?“. Dalyvavo Balsių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita 

Martišienė, Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė, Lygumų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

 „Motyvacija. Intuicija. Nuostatos“. Dalyvavo Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita 

Venclovienė, Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

 „Bendravimo ir lyderystės įgūdžiai. Veiklos ir laiko efektyvumas“. Dalyvavo VB skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė, Guostagalio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Zita Venclovienė, Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda 

Miškūnienė; 

 „Sveikinimasis, prisistatymas, susipažinimas“. Dalyvavo Bardiškių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Gitana Norgailienė, Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida 

Kuzminskienė, Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė; 

 „Konstruktyvus mąstymas“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė, 

Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, Guostagalio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Zita Venclovienė; 

 „Emocinis intelektas“. Dalyvavo Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, 

Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė, Mikoliškio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Almutė Armonavičienė; 

 „Vizija. Norai. Gyvenimo tikslai“. Dalyvavo VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė, Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė, 

Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

 „Pagrindiniai rodikliai“. Dalyvavo Gačionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Daiva Gabriūnienė; 

 „Kaip nugalėti savo baimes“. Dalyvavo Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė 

Jovita Martišienė; 

 „Asmenybė. Charakteris. Vertybės“. Dalyvavo VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė, Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita 

Martišienė, Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė, Lygumų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

 „Nepiniginės motyvacijos dėsniai ir veiksniai“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkės 

Birutė Šlivinskienė, Lina Ramonienė ir Sigyta Kavaliauskienė, Guostagalio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Zita Venclovienė; 

 „Pozicionavimas internete“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė; 

 „Greitas skaitymas“. Dalyvavo Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

https://www.verslokursai.lt/mokymas/asmeniniai/konfliktu-valdymas-140.html
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 „Kas yra stresas?“. Dalyvavo Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė; 

 “Susirinkimų valdymas”. Dalyvavo Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida 

Grigaliūnienė; 

 „4 produktyvumo strategijos“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė; 

 „Motyvacija per emocijas ir gero darbuotojo „sulaikymo“ pokalbis“. Dalyvavo Vaikų erdvės 

vyresn. bibliotekininkės Birutė Šlivinskienė, Lina Ramonienė ir Sigyta Kavaliauskienė; 

 „Kontakto užmezgimas“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė, 

Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė Nijolė Lipinskienė; 

 „Viešieji pirkimai“. Dalyvavo Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė; 

 „Efektyvaus pasisakymo (prezentavimo) dėsniai“. Dalyvavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė 

Birutė Šlivinskienė, Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė, Grikpėdžių 

padalinio vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė; 

 „Kaip įveikti stresą?“. Dalyvavo Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė; 

 “Bendravimas su žiniasklaida: rekomendacijos ir treniruotės“. Dalyvavo Titonių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Virginija Auksutienė, Grikpėdžių padalinio vyresn. bibliotekininkė Stanislava 

Martinaitienė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė; 

 „Bendravimas su žiniasklaida: sudėtingos bendravimo su žiniasklaida ir auditorija situacijos“. 

Dalyvavo Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė, Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Sigyta 

Kavaliauskienė; 

 “Viešas kalbėjimas. Nuo ko pradėti ir kaip pasiruošti?“. Dalyvavo Titonių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Virginija Auksutienė; 

 „Kaip valdyti projektus?“. Lygumų padalinio vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė; 

 “Kūno kalba viešajame kalbėjime“.Titonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė. 

     Šukionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė dalyvavo Pedagogas.lt organizuotuose 

mokymuose „Psichologiniai skaitymo aspektai“.         

     Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai intensyviau dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijai 

tobulinti skirtuose renginiuose nuo 2008 m. Kiekvienais metais kvalifikaciją turėjo galimybę patobulinti 

visi kaimo padalinių darbuotojai ir 31 - 75% viešosios bibliotekos darbuotojų. Ataskaitiniais metais 

kvalifikacijai tobulinti skirtuose renginiuose dalyvavo 16 padalinių ir 11 viešosios bibliotekos darbuotojų.   

 Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:  
o vartotojų  skaičius  1  bibliotekininkui   –    144 (- 23); 
o lankytojų  skaičius  1  bibliotekininkui  –   2586 (- 167); 
o išduotis  (fiz.vnt.)  1  bibliotekininkui    –  4567 (- 109).            

 

8.4.  Darbo taryba 
 

     Gruodžio pabaigoje, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

direktorės 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-50 paskirta 

Darbo tarybos rinkimų organizavimo komisija, kurios sudėtyje: 

Regyna Rakauskė (pirmininkė), VB vyr. metodininkė, Judita 

Jereckienė, VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja ir Gražina 

Vilemaitė, VB knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus 

vyresn. bibliotekininkė, sėkmingai organizavo rinkimus ir 

gruodžio 27 dieną viešosios bibliotekos darbuotojai išsirinko 

Darbo tarybą, kurios narėmis tapo - VB vyresn. bibliotekininkė 

kraštotyrai Genė Juodytė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė ir Medikonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė.  
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IX.  MATERIALINĖ BAZĖ 
 

9.1.  Patalpų būklė 
 

 Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus atlikta 

remontų 

SVB 0 12 3 

VB 0 1 1 

Linkuvos MP 0 0 0 

KP 0 11 3 

 

     Ataskaitiniais metais atlikti trys daliniai remontai – Balsių, Bardiškių ir Lygumų padaliniams mediniai 

langai pakeisti plastikiniais. 

     Žvirblonių padalinys perkeltas į naujas patalpas. 

     Remontuotinos patalpos - Viešosios bibliotekos, Balsių, Degesių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, 

Pamūšio, Pašvitinio, Rimkūnų, Rozalimo, Šukionių ir Titonių padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka įsigijo bibliotekinės technikos: 

bibliotekos dienoraščių, knygos grąžinimo lapelių, skaitytojų formuliarų, kataloginių kortelių su linijomis 

ir be linijų, skaitytojų pažymėjimų, lipdžių knygoms. Nupirkta priemonių remonto darbams. Įsigyta įvairių 

ploviklių, valiklių, sanitarinių priemonių, oro gaiviklių, muilo, kibirų, grindų plovimo įrangos, šepečių 

grindims, kiemo šluotų, maišų šiukšlėms, šluosčių, kastuvų sniegui, lempų, įleidžiamų spynų, širdelių 

spynoms, elektros prekių, prailgintuvų, durų kilimėlis, keliklis, rato atsukimo raktas, padangos, ratlankiai, 

virdulys, maršrutizatorius, kalėdiniai eglutės burbulai, valas, pelės, ausinės, laikrodis. 

     Įsigyta kanceliarinių prekių – spalvoto popieriaus, markerių, rašiklių, dokumentų segtuvų, kopijavimo 

popieriaus, klijų, įmaučių, kalendorių, sąvaržėlių, pakavimo juostos. 

     Papildytos kasetės viešosios bibliotekos ir Linkuvos, Rimkūnų, Guostagalio, Bardiškių, Mikoliškio, 

Pamūšio, Gačionių, Žvirblonių, Grikpėdžių padalinių spausdintuvams. Pašvitinio padaliniui nupirkti 

tapetai. Žvirblonių padaliniui nupirkti prailgintuvai, medžiagos interneto perkėlimui į kitas patalpas, 

kabelis. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvei nupirkta iškaba, maršrutizatorius. Pamūšio padaliniui nupirktas 

kietasis diskas, akumuliatorius signalizacijai. Rozalimo padaliniui nupirktas šakotuvas. Knygų 

komplektavimo ir tvarkymo skyriui nupirktas spausdintuvas „Canon“. Ūdekų padalinyje atliktas žaliuzių 

remontas. 

     Kuras buvo nupirktas Bardiškių, Guostagalio, Gačionių, Plaučiškių, Pamūšio, Titonių, Grikpėdžių, 

Rimkūnų, Ūdekų, Mikoliškio, Žvirblonių ir Linkuvos miesto padaliniams. 

     Telefonizuota viešoji biblioteka ir 5 jos padaliniai. Rajono bibliotekininkai projekto „Bibliotekos 

pažangai 2“ dėka turi galimybę tarpusavyje ir su administracija bendrauti specialiai sukurta programa 

„Skype verslui“. Komunikacijai naudojamasi 45 elektroninio pašto adresais, iš jų 27 - kaimo padaliniuose. 

 

9.2.   Kompiuterių ir dauginimo priemonių skaičius, bibliotekų patalpų 
plotas (m²), lentynų apskaita 

 
 Kompiu-

terių 

skaičius 

Kompiuterių 

naudojimas 

Kopija- 

vimo 

apara- 

tai 

vartoto- 

jams 

Bibliotekų patalpų 

plotas (m²) 

Lentynų apskaita 

Darbuo- 

tojams 

Varto-

tojams 

Bend-

ras 

Naudingas 

plotas 

bibliotekos 

funkcijoms 

atlikti 

Viso 

fondo 

lentynų 

metrų 

skaičius 

Atviro 

fondo 

lentynų 

metrų 

skaičius 

SVB 145 40 105 0 2523 2442 4188 3858 

VB 28 16 12 0 923 923 1026 696 

Linkuvos 

MP 

 

8 

 

2 

 

6 

 

0 

 

165 

 

153 

 

434 

 

434 

KP 109 22 87 0 1435 1366 2728 2728 
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X. FINANSAVIMAS 

 

10.1.  Paprastosios išlaidos  
 

 Darbo užmokesčiui                     –  263354 EUR; 

 Dokumentams įsigyti                  –    19648 EUR; 

o Iš jų knygoms                      -     16500 EUR;  

o Periodikai                            -       3000 EUR; 

o Kitiems (dokumentams)      -         148 EUR; 

o Kitos paprastosios išlaidos –  104595 EUR. 

 

10.2.   Nepaprastosios išlaidos  
               

 Statyboms, pastatams, sklypams – neskirta;  

 Automatizacijai                          –  3000 EUR; 

 Kitos nepaprastosios išlaidos    –  neskirta.  

           

10.3.  Pajamos ir finansavimas (EUR) 
 
Iš viso Biudžeto lėšos Už 

mokamas 

paslaugas 

Fizinių ir 

juridinių 

asmenų 

parama 

Programų, 

projektų 

lėšos 
Iš viso Iš KM Iš savivaldybės 

Iš viso Knygoms 

ir kitiems 

dokumen- 

tams 

Periodikai 

 

390597 

 

 

368706 

 

 

16648 

 

385354 

 

0 

 

3000 

 

3943 

 

300 

 

17648 

 
     2017 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 19648 EUR (5,0% visų gautų lėšų). Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16648 EUR, o rajono savivaldybė knygoms ir 

kitiems dokumentams įsigyti neskyrė  nei vieno euro, o periodinių leidinių prenumeratai skyrė tik 3000 

EUR. Gauta iš programų ir projektų - 17648 EUR (4,5%). Fizinių ir juridinių asmenų paramos, dovanų  

buvo gauta 300 EUR (0,08%). Lėšos, surinktos už mokamas paslaugas sudaro 1,0%  bibliotekos biudžeto 

(3943EUR).   
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IŠVADOS 
 

Sėkmės       
     Savanoriai knygnešiai aptarnaudami senyvo amžiaus skaitytojus namuose, talkina rajono bibliotekoms 

jau daugelį metų. Ataskaitiniais metais knygnešių buvo 40 ir jie aptarnavo 151 vartotoją.      

     Regėjimo negalią turintys gyventojai turi galimybę pasinaudoti pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ 

vaikų literatūros sektoriuje įrengta kompiuterizuota darbo vieta šią negalią turintiems žmonėms, su 

specialia silpnaregiams ir neregiams pritaikyta programa (JAWS, MAGIC).  

     2017 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 2,1% dokumentų daugiau nei 2016 m.              

     Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,75.  

     Bibliotekos fondo naudojimą atspindi ir jo naudojimo koeficientas. Pastaruosius metus situacija  

nesikeičia – didžiausią paklausą turi periodiniai leidiniai, kurių naudojimo koeficientas išliko didžiausias 

(4,65), palyginti su grožinės (0,64) ir šakinės (0,43) literatūros naudojimu.  

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 25,2% rajono gyventojų.  

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 5342 vartotojai. Daugiausiai vartotojų skaito 

kaimuose – 54,9% ir viešojoje bibliotekoje – 34,3%, o Linkuvos miesto padalinyje – 10,8% nuo visų 

vartotojų.  

     Daugiausiai  kaimo padalinių (15), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 71,4%. 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,6 tūkst. lankytojų. Daugiausiai lankytojų sulaukta 

viešojoje bibliotekoje - 35,6% ir Linkuvos miesto padalinyje - 10,8% nuo visų lankytojų. Kaimo 

padaliniuose vidutiniškai apsilanko 2,3 tūkst. lankytojų. 

     Palyginus su 2016 m. lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje padidėjo 5,2%. 

     Dokumentų išduotis rajono bibliotekose buvo 168,9 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 2016 m. išduotis kaimo 

padaliniuose padidėjo 0,4%. 

     Palyginus su 2016 m., skaitomumo rodiklis rajone padidėjo 3,5 karto, kaimo padaliniuose – 6,3 karto, 

Linkuvos miesto padalinyje - 1,5 karto ir 0,2 karto – viešojoje bibliotekoje. 

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (38,0) ir Linkuvoje (29,4).  

     Dėl dalyvavimo projekte „Bibliotekos pažangai“ labai pagerėjo bibliotekų techninis aprūpinimas. 

Vieša interneto prieiga įrengta visose rajono bibliotekose. Vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius prijungtų prie interneto yra 105. 

     Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, rajono bibliotekose nuo 2009 m. lapkričio mėn. vykdomi 

grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai. Kompiuterinio raštingumo 

kursus baigė 2,5% rajono gyventojų. 

     Operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma yra organizuojami renginiai, kurių rajono  

bibliotekose buvo 786 ir juose apsilankė daugiau  nei 14,8 tūkst. lankytojų. 

     Vis populiaresnės darosi mokamos paslaugos. Už mokamas paslaugos surinkta 3943 eurai, iš kurių: 

61,1% - viešojoje bibliotekoje, 33,4% - kaimo padaliniuose  ir 5,5% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama televizijoje, 

spaudoje bei internetinėje ervėje, kur einamaisiais metais paskelbta 479 publikacijos. 

     Rajono bibliotekose atsakyta į daugiau nei 13,8 tūkst. bibliografinių užklausų. Nuo visų atsakytų 

užklausų 46,8% buvo viešojoje bibliotekoje, 6,8% - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų 

skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 305. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1895, o lankytojų – 38,5 tūkst. 

Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,7%. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 35,5% visų vartotojų.  

     NBDB parengta ir išsiųsta 908 elektroniniai įrašai: 627 iš „Auksinės varpos“ ir 281 – „Pakruojo 

krašto“.  

     Rajono bibliotekose saugomi 177 kraštotyros darbai.        

     2017 metais gyventojų vaikų viešojoje bibliotekoje sutelkta 4,0% daugiau nei praėjusiais.             

     Rajone vaikų apsilankė 47,6 tūkst. Džiugu, kad viešojoje bibliotekoje vaikų lankytojų skaičius padidėjo 

net 7,31%. 

     Rajono bibliotekose veikiančios „Žaislotekos” tikrai sėkmingai padeda sudominti vaikus biblioteka, 

prisideda prie sėkmingo jaunųjų vartotojų telkimo. Ataskaitiniais metais „Žaislotekų” paslaugomis 

naudojosi 38,9% vaikų.  

     2016 m. įgyvendintas du metus trukęs projektas „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje“, savo veiklą tęsė ir 2017 metais. Veikla buvo vykdoma viešosios 
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bibliotekos Vaikų erdvėje ir Balsių, Bardiškių, Gačionių, Guostagalio, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, 

Pamūšio, Pašvitinio, Rimkūnų, Stačiūnų, Titonių ir Žeimelio padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais biblioteka gavo unikalią dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę 

Sinagogą (1801 m.). Jos prikėlimą naujam gyvenimui inicijavo Pakruojo rajono savivaldybė, kuri buvo 

projekto „Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ 

vykdytoja. Sinagogai restauruoti, pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (angl. EEA 

Grants) programą „Kultūros ir gamtos paveldas ir išsaugojimas“, buvo skirta Norvegijos, Islandijos, 

Lichtenšteino parama ir Lietuvos valstybės biudžeto bei Pakruojo rajono savivaldybės lėšos. Rajono 

savivaldybės sprendimu, Sinagogos patalpos buvo perduotos viešosios bibliotekos Vaikų erdvei. Gauta 

dovana įpareigojo pateisinti bibliotekos lankytojų bei rajono vadovų lūkesčius – tikslingai naudoti naujas 

erdves. Tai lėmė  naujų bibliotekos veiklų bei paslaugų sukūrimą.     

     Įspūdingas Sinagogos interjeras, puiki akustika, anot lankytojų, teigiama aura, suburia daug dalyvių į 

organizuojamus ne tik bibliotekos, bet ir savivaldybės, muzikos mokyklos, kitų rajono įstaigų renginius.  

Nuo pat Sinagogos atidarymo dienos buvo užregistruota net 8894 lankytojai. Įvairaus amžiaus žmonių 

grupėms pravesta 41 užsakomoji ekskursija. Dalyvavo 940 lankytojų. 

     Gruodžio pabaigoje, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorės 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu 

Nr. 1-50 paskirta Darbo tarybos rinkimų organizavimo komisija, kurios sudėtyje: Regyna Rakauskė 

(pirmininkė), VB vyr. metodininkė, Judita Jereckienė, VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja ir 

Gražina Vilemaitė, VB knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyresn. bibliotekininkė, sėkmingai 

organizavo rinkimus ir gruodžio 27 dieną viešosios bibliotekos darbuotojai išsirinko Darbo tarybą, kurios 

narėmis tapo - VB vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė 

Birutė Šlivinskienė ir Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė.    

     Dalyvauta  įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose. Įgyvendintas Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje remtas projektas „Mes drauge su Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. 

Parengė VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. LBD Pakruojo skyriaus 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktas 

projektas „Biblioteka – patraukli bendruomenei, bibliotekininkas – aktyvus bendruomenės narys“. Projektą 

parengė  LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Regyna Rakauskė.      

     Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijai tobulinti skirtuose 

renginiuose. Ataskaitiniais metais tokiuose renginiuose dalyvavo 16 padalinių ir 11 viešosios bibliotekos 

darbuotojų. 

     Ataskaitiniais metais  Raimonda Miškūnienė – Lygumų, Virginija Auksutienė – Titonių ir Stanislava 

Martinaitienė – Grikpėdžių padalinių vyresn. bibliotekininkės Šiaulių valstybinėje kolegijoje baigė 

“Bibliotekinių išteklių valdymo” programos studijas.  

     Bibliotekos bendradarbiavo su kultūros ir švietimo įstaigomis, mokyklomis, neįgaliųjų centrais, bažnyčia,  

vietos bendruomenėmis, Valstybine mokesčių inspekcija, Darbo birža, įvairiais klubais, nevyriausybinėmis  

organizacijomis. 
 

Trūkumai. Problemos. 
      Viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos turintiems judėjimo negalią skaitytojams, nes yra 

trečiame aukšte, nėra lifto.      

     Bibliotekų fondai nepasižymi dokumentų rūšių įvairove – juose dominuoja knygos ir serialiniai 

leidiniai, kurie sudaro net 98,9%. 

     Didžiausią dalį fonduose užima spausdinta produkcija, daugiausia knygos, o garsiniai regimieji, 

trimačiai, kiti skaitmeniniai ir elektroniniai dokumentai sudaro tik 0,8%.  

     Daugelį metų besikartojantis lėšų stygius skurdina bibliotekų fondus. Ypač skaitytojų poreikių atitikimą 

ir savo kokybinę vertę praranda kaimo bibliotekų fondai. Ataskaitiniais metais naujų dokumentų gautis 

sumažėjo 15,8%.  

     Mažėja periodinių leidinių dalis fonduose – jei 2009 m. jų buvo 14,6%, tai ataskaitiniais metais beliko – 

9,6%, o išduota net 44,6%.  

     Vienam miesto vartotojui 2017 m. tenka tik 1,6 fiz.vnt. naujų dokumentų, kaimo padaliniuose – 2,5 

fiz.vnt. Mažas naujos grožinės, šakinės literatūros pasirinkimas. Vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 

14 fiz.vnt. šakinės literatūros. 

     Ataskaitiniais metais fondo apyvartos bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,04 karto. Taip 

pat 0,07 karto sumažėjo viešojoje bibliotekoje ir 0,03 karto Linkuvos miesto padalinyje ir 0,02 karto kaimo 

padaliniuose. 
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     Sumažėjo gyventojų sutelkimas rajone 3,3%, kaimo padaliniuose – 3,6%, viešojoje bibliotekoje - 3,1% 

ir Linkuvos miesto padalinyje 1,8%. 

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta net 15,5% vartotojų mažiau. 19,5% vartotojų 

sumažėjo kaimo padaliniuose, 11,7% - viešojoje bibliotekoje ir 6,8% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Rajone yra net 4 (19,1%) bibliotekos, turinčios iki 100 vartotojų. 

     Nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 24,9%, kaimo padaliniuose – 43,5% ir Linkuvos miesto padalinyje – 

22,4%. 

     Palyginus su 2016 m. lankytojų skaičius sumažėjo 6,5%. 24,3% lankytojų mažiau sulaukta Linkuvos 

miesto padalinyje, 10,6% - kaimo padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis rajono bibliotekose sumažėjo 2,4%. Viešojoje bibliotekoje 

išduotis sumažėjo 10,4%, o Linkuvos miesto padalinyje – 1,5%. 

     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 27,4% (46308 fiz.vnt.).                            

     TBA paslauga kasmet praranda savo populiarumą ir ja pasinaudoja vis mažiau vartotojų: jei 2007 m. šia 

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2017 m. – tik 2.  

     Sensta ir genda kompiuterinė įranga, kurią būtina atnaujinti. 

     Neigiamai buvo atsakyta į 8,6% (1191) užklausų. 

     Rajono bibliotekose 22,8% sumažėjo kompiuterio paslaugų naudotojų. 

     Ataskaitiniais metais bibliotekose vaikų apsilankė 3,2% mažiau nei 2016 m. 39,7% sumažėjo vaikų 

apsilankymų Linkuvos miesto padalinyje ir 24,2% - kaimo padaliniuose.  

     Liūdina tai, kad mažiesiems skirtos literatūros gauta tik 2,7% nuo visos dokumentų gauties.    

     Išlieka patalpų trūkumo problema.Trūksta patalpų interneto skaityklai, meno ir tarpukario leidinių 

laikymui. 

     Labai ankštos patalpos Rozalimo bibliotekoje. 

     Remontuotinos patalpos  - Viešosios bibliotekos, Balsių, Degesių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, 

Pamūšio, Pašvitinio, Rimkūnų, Rozalimo, Šukionių, Titonių padaliniuose. 

     Aktuali išlieka skolininkų problema. 

     Bibliotekininkių atliekamų darbų ratas plečiasi, tačiau nėra atitinkamo finansinio įvertinimo.  

     Nevyksta kadrų kaita. Kolektyvo amžius sensta. Rajone dirba 7 pensinio amžiaus darbuotojai – 4 

viešojoje bibliotekoje ir 3 – kaime. Bibliotekininkių amžiaus vidurkis rajone – 52 m., viešojoje bibliotekoje 

– 55 m., padaliniuose – 50 m. 

     Organizuojant renginius susiduriama su finansiniais sunkumais. 

 

 

 

Vyr. metodininkė  Regyna Rakauskė 
Tel. (8~421) 6 16 87 
El. paštas: regyna0122@gmail.com 
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                                                                                                                          1 priedas 
 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka spaudoje 
2017 metais 

 
 Bibliotekos darbuotojų straipsniai 

 

Armonavičienė, Almutė. 2017 - ieji piliakalnių metai: [2017- uosius - Piliakalnių metus Mikoliškio kaimo 

vaikai paminėjo, aplankydami Peleniškių piliakalnį. Ekskursiją organizavo vietos bibliotekininkė Almutė 

Armonavičienė] // Auksinė varpa. – 2017, birž. 10, p. 3. 

 

Jereckienė,  Judita.   Apie laiką:  [apie bibliotekoje veikiančią literatūrinę dokumentų parodą “Mintys   

apie laiką ir jo prasmę...“] // Auksinė varpa. –  2017, sausio 11, p. 3. 

 

Jereckienė, Judita. Bibliotekai padovanota aktuali knyga: [apie Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai 

padovanotas knygas, pasakojančias apie mūsų artimųjų skaudų apsisprendimą - savižudybę]  // Pakruojo 

kraštas. – 2017, bal. 7, p. 2 . 

 

Jereckienė, Judita. Knyga „Be pavadinimo“: [apie Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai padovanotas 

knygas, pasakojančias apie mūsų artimųjų skaudų apsisprendimą - savižudybę]  // Auksinė varpa. –2017, 

bal. 19, p. 3. 

 

 Jereckienė, Judita. Retos akimirkos mažeikiškio kūryboje: [Pakruojo J.Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

atidaryta mažeikiškio Virginijaus Sungailos fotografijų paroda „Atspindžiai ant vandens“ ir pristatyta tuo 

pačiu pavadinimu autoriaus išleista poezijos knyga]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, birž. 9, p. 5. 

 

Juodytė, Genė. Bibliotekoje – sveikatos valandėlė: [informacija apie bibliotekoje vyksiančią sveikatos 

valandėlę, kurioje apie organizmo valymą bei stiprinimą sibirietiškais medicinos produktais pasakos 

kompanijos „Sibiro sveikata“ atstovė Rimutė Butrimienė] // Auksinė varpa. – 2017, sausio 18, p. 2. 

 

Juodytė, Genė. Dokumentuose – apie krašto kalbininkus: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos skaitykloje parengta dokumentų paroda „Pakruojo krašto žmonės – lietuvių kalbos tyrėjai“]. – 

Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, geg. 5, p. 3. 

 

Juodytė, Genė. Gyvenimą dainuojanti širdis: [apie literatūrinės -muzikinės kompozicijos „Gyvenimą 

dainuojanti širdis“ pristatymą Pakruojo sinagogoje] // Auksinė varpa. – 2017, spal. 21, p. 5.  

 

Juodytė, Genė. Kūrybos vakaras „Tremties atmintys: [apie Pakruojo kultūros centro mažojoje salėje 

įvyksiantį aktorės Birutės Mar kūrybos vakarą „Tremties atmintys“, skirtą Gedulo ir vilties dienai]. – 

Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, birž. 2, p. 5. 

 

Juodytė, Genė. Paroda kompozitoriui Juozui Pakalniui: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

skaitykloje parengta dokumentų paroda, skirta kraštiečio kompozitoriaus, dirigento, fleitininko, pedagogo 

Juozo Pakalnio 105-osioms gimimo metinėms ] // Pakruojo kraštas. –  2017, liep. 28, p. 2. 

 

Juodytė, Genė. Šiaurės Lietuvos etninė kultūra – dokumentinėje fotografijoje: [Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos salėje atidaryta kraštiečio, paminklosaugininko, kraštotyrininko, visuomenės veikėjo, 

„Žiemgalos“ leidyklos atsakingojo redaktoriaus Vytauto Didžpetrio dokumentinės fotografijos paroda 

„Šiaurės Lietuvos etninė kultūra: architektūra ir kraštovaizdis“] // Pakruojo kraštas. – 2017, lapkr. 3, p. 2. 

 

Juodytė, Genė. Valstybės dienai – knygos apie Lietuvos Prezidentę pristatymas: [apie profesorės Onos 

Voverienės knygą „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ ir jos pristatymą Pakruojo sinagogoje liepos 5 

dieną]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. –  2017, birž. 23, p. 1. 
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Juodytė, Genė. Pakruojo sinagogoje bus pristatoma knyga apie Prezidentę: [informacija apie Pakruojo 

sinagogoje  pristatomą knygą „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ ir įvyksiantį susitikimą su knygos 

autore profesore O. Voveriene]. // Auksinė varpa . – 2017, liep.1, p. 4. 

 

Livanienė, Rima. Biblioteka šeštadieniais nedirbs: [informacija bibliotekos lankytojams apie pakeistą 

darbo laiką vasaros laikotarpiu Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje]  // Auksinė varpa. – 

2017, birž. 3, p. 7. 

 

Kurauskienė, Edita. Moterys – kaip gėlės : [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Žvirblonių padalinyje surengtą literatūrinę popietę, kurioje dalyvavo  rajono literatų klubo “Židinys“ 

nariai] // Auksinė varpa . – 2017, geg. 3, p. 2. 

 

Maasienė, Gitana. Foto parodoje – žiupsnelis Indijos saulės ... [apie kraštiečio teisininko, žinomo 

Lietuvoje kultūrologo, kraštotyrininko, fotografo, keliautojo Jono Nekrašiaus fotoparodos „Indija – 

sanskrito tėvynė atidarymą ir vaizdo filmo „Keliautojo Antano Poškos keliais po Indiją“ pristatymą 

Pakruojo sinagogoje]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, rugs.16, p. 4. 

 

Martišienė, Jovita. Vasaros sutiktuvės: [Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas ir vasaros 

sutiktuvės Rimkūnų kaimo bibliotekoje]  // Auksinė varpa. – 2017,  birž. 10, p. 7. 

 

Ramonienė, Lina. Vasarą perskaityti puslapiai: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvės inicijuotą ir vasaros metu vykdytą skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo ugdymo projektą 

„Draugaukime“]. – Iliustr.  // Auksinė varpa . – 2017, rugs. 30, p. 5, 7. 

 

Stanevičienė, S. Viltės pomėgis - knygos: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos  

Rozalimo padalinio skaitytoją septintokę Viltę Žeimytę, respublikinio projekto "Skaitymo iššūkis" dalyvę 

ir prizininkę]. –  Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, rugs. 8, p. 5. 

 

 Šlivinskienė, Birutė. Bibliotekoje lankėsi pradinukai: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios      

 bibliotekos Vaikų erdvėje lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos trečios klasės moksleiviai        

 su    mokytoja  Daiva Damauskiene]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, kov. 31, p. 7. 

 

 Urbienė, G. Skaitymo iššūkyje - dvylika bibliotekų : [dvylika Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos padalinių vasarą įsijungė į respublikinį projektą "Skaitymo iššūkis"]. – Iliustr. // Auksinė varpa.  

– 2017, rugs. 9, p. 4. 

 

 Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai 

 

Balandžio 7 d.: [žinutė apie J.Paukštelio viešojoje bibliotekoje įvyksiantį informacinį renginį „Europe 

goes local“, skirtą jaunimui] // Pakruojo kraštas. –   2017, kovo. 31, p. 8. 

 

Dalyvaukite Europos dienai skirtuose renginiuose / Savivaldybės inf.: [informacija apie J. Paukštelio  

bibliotekos organizuojamus  renginius, skirtus paminėti Europos dienai.] //  Pakruojo kraštas. – 2017, geg. 

5, p. 2. 

 

2017 metų Europos žydų kultūros dienos prasidėjo Pakruojyje / Savivaldybės inf.: [apie oficialų Europos 

žydų kultūros dienų Lietuvoje atidarymo renginių pradžią Pakruojo sinagogoje] // Auksinė varpa. – 2017, 

rugs. 9, p. 2. 

 

Jono Nekrašiaus fotografijų paroda „Indija - sanskrito tėvynė“ / Savivaldybės inf.: [apie  Jono Nekrašiaus 

fotografijų parodos „Indija - sanskrito tėvynė“ atidarymą ir  vaizdo filmo „Keliautojo Antano Poškos kelias 

po Indiją“ pristatymą] // Pakruojo kraštas. – 2017, rugs. 8, p. 2. 

 

Juodojo kaspino minėjimas Pakruojo sinagogoje / Savivaldybės inf.: [apie istorinę-poetinę atminimo 

valandėlę „Sunkus kelias į laisvę“ ir  Donato Ulvydo filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“peržiūrą]  // Auksinė 

varpa . – 2017, rugpj.19, p. 4. 
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Juškaitė, Justina. Aktyvi savaitė: [Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Pakruojo Viltis"  

lankytojai Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos informacijos skaitykloje surengė darbų parodą 

„Šilčiausi darbai mamai“, skirtą motinos dienai] // Auksinė varpa. – 2017, geg. 17, p. 2. 

 

Kompozitoriaus Juozo Pakalnio tėviškėje – tradicinis sambūris / parengė Kultūros, paveldosaugos ir 

viešųjų ryšių skyrius: [minima, kad Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. 

bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė bibliotekoje parengė dokumentų parodą, skirtą kraštiečio 

kompozitoriaus Juozo Pakalnio 105-osioms gimimo metinėms] // Auksinė varpa. – 2017, rugpj. 12, p. 1; 

Pakruojo kraštas. – 2017, rugpj. 11, p. 3. 

 

Kompozitoriaus  sodyboje - tradicinis sambūris / Savivaldybės inf.: [minima, kad Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė bibliotekoje parengė 

dokumentų parodą skirtą kraštiečio kompozitoriaus Juozo Pakalnio 105-osioms gimimo metinėms] // 

Pakruojo kraštas. – 2017, rugpj. 11, p. 3. 

 

Kvedarienė, Pranutė. Apie prezidentę - su pasigėrėjimu!: [Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienos 

išvakarėse Pakruojyje, sinagogos salėje, buvo pristatyta profesorės Onos Voverienės knyga „Dalia 

Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, liep.12, p. 2. 

 

Kviečiame  į nacionalinį diktantą: [diktantą galima rašyti ir Pakruojo J. Paukštelio viešojoje bibliotekoje] 

// Auksinė varpa. –  2017, vasario 2, p. 4. ; Pakruojo kraštas . – 2017, vasario 10, p. 4. 

 

Kviečiame paminėti Gedulo ir vilties dieną  / Pakruojo Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus 

inf: [apie rajono kultūrinėse įstaigose vyksiančius renginius, skirtus Gedulo ir  vilties dienos paminėjimui; 

minimas Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos kraštotyrininkės G. Juodytės pastangomis 

organizuojamas aktorės Birutės Mar kūrybos vakaras „Tremties atmintys“]. // Auksinė varpa. – 2017, birž. 

10, p. 2. 

 

Kviečiame į Pakruojo žydų sinagogos atidarymo šventę / Pakruojo rajono savivaldybės inf.:  [kvietimas 

dalyvauti Pakruojo žydų sinagogos atidarymo šventėje] // Auksinė varpa . – 2017, geg. 13, p. 1. 

 

Lipskytė, Simona.  Bibliotekų metai buvo veiklūs ir įdomūs: [apie Žeimelio ŽŪM bibliotekos veiklą 

2016-aisiais metais ir  bendradarbiavimą su Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Žeimelio padalinio bibliotekininke Virginija Balčiūniene]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, 

sausio 7, p. 3. 

 

Lipskytė, Simona. Kraštotyros būrelio veiklai – dešimtmetis: [apie Žeimelio gimnazijoje vykusią 

tarptautinę konferenciją „Žiemgalos krašto mokinių tiriamoji – kūrybinė veikla“. Straipsnyje  minima, kad 

konferencijoje kalbėjo buvusi gimnazijos moksleivė, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

vyresn. kraštotyrininkė Genė Juodytė]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, geg. 20, p. 3. 

 

Lipskytė, Simona. 17-oji J. Paukštelio premijos laureatė: svarbiausia – žmonės: [paskelbta 17-oji rašytojo 

Juozo Paukštelio premijos laureatė rašytoja Rasa Aiškinytė – Degėsienė]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 

2017, rugs. 13, p. 1. 

 

Lipskytė, Simona.  Visuomenės sveikatos biure – renginių gausa: [apie vandens dienos minėjimo proga 

Pakruojo J.Paukštelio bibliotekoje, vaikų literatūros sektoriuje surengtą piešinių parodą]. – Iliustr. // 

Auksinė varpa . – 2017, geg. 13, p. 3. 

 

LRT domėjosi sinagoga / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų skyriaus inf.: [gegužės 9 d. LRT laidos 

„Laba diena, Lietuva“ grupė lankėsi Pakruojyje, kur domėjosi atrestauruota sinagoga] // Auksinė varpa . – 

2017, geg. 13, p. 2. 

 

Nilytė N. Baltijos kelias -– širdžių grandinė: [apie istorinę atminimo popietę vykusią sinagogoje, kurią 

pristatė J. Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Gitana Maasienė]. –Iliustr. // Auksinė 

varpa. – 2017, rugpj. 26, p. 7. 
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Nilytė N. Barzdočiai dūmojo, ilgakasės - šypsojosi...: [ilgakasių ir barzdočių konkursą Pakruojo miesto 

šventės metu buvo patikėta organizuoti Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos darbuotojoms]. – 

Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, rugs. 2, p. 5. 

 

Nilytė N. Knyga, kvepianti... blynais: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

vykusį mažųjų knygos bičiulių susitikimą su rašytoju ir knygų iliustratoriumi Dainiumi Šukiu]. – Iliustr. // 

Auksinė varpa . – 2017, bal. 8, p. 2.  

 

Nilytė N.  Dedikacija Vincui Kudirkai: [apie bibliotekoje vyksiančią literatūrinę  popietę, skirtą Lietuvos 

himno autoriui, rašytojui, poetui Vincui Kudirkai]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, sausio 25, p. 2. 

 

Nilytė N.  Gyvenimas išsibarsto... ilgiuosi tavo balso!: [apie kraštietės, Tauragės asociacijos ”Mažoji 

scena” teatro režisierės Genovaitės Urmonaitės literatūrinį – muzikinį vakarą Pakruojo sinagogoje]. – 

Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, rugpj. 5, p. 7. 

 

Nilytė N. Į Pakruojį teisininkas sugrįžta su paroda!: [apie buvusio pakruojiečio Jono Nekrašiaus fotografijų 

parodą ir  susitikimą su autoriumi]  // Auksinė varpa . – 2017, rugs. 9, p. 1. 

 

Nilytė N. „Kai kuriems tekstams reikia subręsti...“: [apie vykusią jaunųjų Lietuvos rašytojų festivalio 

„Literatūrinės slinktys“ dalyvių literatūrinę popietę Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje]. – 

Iliustr.  // Auksinė varpa. – 2017, bal. 22, p. 3. 

 

Nilytė N. Kuo įspūdinga nacionalinė savaitė? : [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir 

jos padaliniuose organizuojamus renginius, skirtus Nacionalinei bibliotekų savaitei]. – Iliustr. // Auksinė 

varpa. – 2017, bal. 22, p. 5. 

 

Nilytė N.  Žurnalistė gyvenimą stebėjo iš arti: [informaciją apie bibliotekoje vyksiantį susitikimą su 

žurnaliste Inga Liutkevičiene ir jos knygos pristatymą „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko 

nutylėta?“] // Auksinė varpa. – 2017, vasario 4, p. 5. 

 

Nilytė  N.  Pažinti gyvenimą iš arti... : [apie žurnalistės I.Liutkevičienės knygos “15 metų su Galina 

Dauguvietyte : kas liko nutylėta?“ pristatymą viešojoje bibliotekoje ]. – Iliustr. // Auksinė varpa. –  2017, 

vasario 11, p. 5. 

 

Nilytė N. Pakruojo medinė sinagoga atsivėrė Lietuvai ir Pasauliui :[restauruotos Pakruojo sinagogos 

atidarymo iškilmės ir jos perdavimas Pakruojo J.Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvės veiklai]. – 

Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, geg. 24, p. 1. 

 

Nilytė N. Poeto ir mūsų visų laikas.: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje pristatyta mediko, 

politiko, istoriko, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro, Europos Sąjungos komisaro 

Vytenio Povilo Andriukaičio eseistikos knyga "Justino Marcinkevičiaus laikas“] . – Iliustr. // Auksinė 

varpa. – 2017, geg. 17, p. 3. 

 

Nilytė N. Politikas – su poeto laiku: [informacija apie įvyksiantį susitikimą su  knygos „Justino 

Marcinkevičiaus laikas“ autoriumi V. P. Andriukaičiu Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje.] // Auksinė 

varpa . – 2017, geg. 3, p. 1. 

 

Nilytė N. ... Rytoj – poezija: [apie J.Paukštelio viešojoje bibliotekoje pristatomą mažeikiškio Virginijaus 

Sungailos poezijos knygą „Paslapties piligrimas“ ir fotografijų parodos „Atspindžiai ant vandens“ 

atidarymą]. // Auksinė varpa . – 2017, geg. 24, p. 3. 

 

Nilytė N. „Tremties atmintys“.: [apie Pakruojo kultūros centro mažojoje salėje vyksiantį aktorės Birutės 

Mar kūrybos vakarą „Tremties atmintys“, skirtą Gedulo ir vilties dienai]. – Iliustr.  // Auksinė varpa . – 

2017, birž. 17, p2. 
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Nilytė N. Valandėlė su... dvasios broliu: [Pakruojo medinėje sinagogoje poezijos - muzikos valandėlėje 

„Ilgiuosi tavo balso“ skambėjo Ligitos Stravinskienės, Genovaitės Urmonaitės, Vytauto Lukošiūno meninė 

programa]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, rugpj. 12, p. 5. 

 

Nilytė N. Vienybės aikštė – laisvės, taikos, solidarumo spalvose: [apie Pakruojo J. Paukštelio viešosios 

bibliotekos surengtą Europos dienos šventę]. – Iliustr. // Auksinė varpa . – 2017, geg.13, p. 5. 

 

Ožiūnienė I. Kaip padėti pamėgti knygutes: [apie Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pedagogių 

viešnagę Pakruojo J.Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvėje]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, 

birž. 3, p. 5. ; Pakruojo kraštas. – 2017, bir. 2, p. 8. 

 

Padora, Algis. „Glesum“ – netradicinis sprendimas literatūros prozoje? : [apie šįmetės kraštiečio rašytojo 

Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatės Rasos Aiškinytės romaną „Glesum“]. – Iliustr. // Auksinė 

varpa . – 2017, rugs. 16, p.4. 

 

Padorienė, N. Vienybės aikštė – laisvės, taikos, solidarumo, spalvose: [Europos dienos šventė 

Pakruojyje]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, geg. 13, p. 5. 

 

Paminėjome Valstybės dieną: [liepos 5-ąją Juozo Paukštelio viešoji biblioteka pakvietė pakruojiečius į 

knygos “Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ pristatymą, kuriame dalyvavo knygos autorė – profesorė 

O. Voverienė] / Savivaldybės inf. // Pakruojo kraštas.  – 2017, liep. 7, p. 2. 

 

Paminėjome Valstybės dieną / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus inf.: [Liepos 6-ąją 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną) gyventojai buvo kviečiami  dalyvauti Pakruojo J. 

Paukštelio viešosios bibliotekos organizuotame knygos apie Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę  

pristatyme] //Auksinė varpa. –  2017, liep. 8, p. 2. 

 

Paulikaitė, Genovaitė. Pakruojyje duris atvėrė pirmoji Lietuvoje restauruota medinė sinagoga: [apie 

sinagogos restauravimą ir jos atidarymo iškilmes]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios . – 2017, birž.3, p.12, 

13. 

 

Pristatytos projekto „Europe goes local“ galimybės / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus 

inf.: [apie įvykusį informacinį renginį „Atraskite naujas galimybes „Europe goes local“] // Pakruojo 

kraštas. – 2017, bal.  14, p. 3.  

 

Sinagogos atidarymas – gegužės 19d. /Pakruojo Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus.inf.: 

[projekto koordinatorius, Kultūros paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus kultūros paveldo vyr. 

specialistas Mindaugas Veliulis pakvietė spaudos ir visuomenės atstovus į Pakruojo sinagogos atidarymo 

šventę] // Auksinė varpa . – 2017, geg. 6, p. 2. 

 

Sveikino su Europos diena / Savivaldybės inf. :[ apie gegužės 9d. J.Paukštelio viešosios bibliotekos 

organizuotą Europos dienos minėjimą miesto aikštėje.] // Pakruojo kraštas. – 2017,  geg.12, p.2. 

 

Šaparnienė, Janina.  Biblioteka kvietė į renginius: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

surengtus renginius Nacionalinei bibliotekų savaitei]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, geg. 5, p.1,4. 

 

Šaparnienė, J. Pakruojis šventė kartu su Europa / Janina Šaparnienė: [Europos dienos šventė Pakruojyje]. 

– Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, geg. 12, p. 1, 3. 

 

Šaparnienė, Janina. „Literatūrinės slinktys“ prasidėjo nuo Pakruojo rajono:[ apie tradicinį jaunųjų 

Lietuvos rašytojų festivalį „Literatūrinės slinktys“.]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, bal. 21, p. 5. 

 

Šaparnienė, Janina. Pakruojo biblioteka skaičiuoja jubiliejinius metus: [straipsnyje minima, kad Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. kraštotyrininkė Genė Juodytė bibliotekos jubiliejui surado 

naujų faktų apie pirmojo bibliotekos vadovo Aleksandro Kripo veiklą]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 

2017, kovo 31, p. 5. 
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Šaparnienė, Janina. Sinagoga tampa traukos centru: [naujai duris atvėrusi  Pakruojo sinagoga tapo miesto 

svečių traukos centru bei koncertų ir kultūrinių renginių vieta]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, birž. 

9, p.2. 

 

Ušinskienė, Dovilė, Vilkienė, Genovaitė. Vaikai mokosi informacinių technologijų: [apie Pakruojo rajono 

Balsių pagrindinės mokyklos “Jaunųjų kompiuterininkų“ apsilankymą Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos Balsių kaimo padalinyje ir Šiaulių P.Višinskio bibliotekoje]. – Iliustr.  // Pakruojo kraštas . – 

2017, birž. 23, p. 4. 

 

Ušinskaitė, Inga. „Mano mokykla – želmenėlis, iš kurio išaugo atžalynas“: [Juozo Paukštelio viešojoje 

bibliotekoje pristatyta knyga „Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija. Praeitis ir dabartis“. Renginio metu 

mokytoja Inga Ušinskaitė dėkojo vyresn. bibliotekininkei kraštotyrai Genei Juodytei už konkrečią pagalbą, 

rengiant knygos skyrių „Jais didžiuojasi gimnazija“]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2017, geg. 6, p. 2. 

 

Vansauskienė, Janina. Apie Indiją ir sanskritą: [apie Pakruojo sinagogoje  „Atžalyno“gimnazistams 

pristatytą Jono Nekrašiaus fotografijų parodą ir vaizdo filmo peržiūrą, bei susitikimą su autoriumi]. – 

Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, rugs. 15,p. 3. 

Vansauskienė, Janina. Sinagoga lankytojus jau skaičiuoja tūkstančiais: [gegužės mėnesio pabaigoje po 

restauracijos atidaryta sinagoga liepos pabaigoje sulaukė 3 000-ojo lankytojo]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. 

– 2017, rug.18, p.1, 3. 

 

Vansauskienė, Janina. Nostalgija bibliotekai, kokios jau nebus: [Linkuvos bibliotekos darbuotojos  Dalė 

Dambrauskienė ir Nijolė Lipinskienė su nostalgija prisimena laiką, kai į biblioteką skaitytojai ateidavo 

pasiimti ar paskaityti knygų, o ne pažaisti kompiuteriu]. – Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, vasario 24, p. 

4. 

 

Veikė kūrybinės dirbtuvėlės: [Klovainių miestelio kultūros darbuotojos kartu su vietos pagrindine 

mokykla rengia valstybinių švenčių minėjimus]– Iliustr. // Pakruojo kraštas. – 2017, vas. 17, p. 2. 

 

Vyriausias Lietuvos rabinas palaimino sinagogą: [apie Šiaulių apskrites žydų bendruomenės atstovų, 

vyriausio Lietuvos rabino Kalevo Krelino, Izraelio valstybės nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 

Lietuvai Amiro Maimono su sūnumi Ofeku vizitą Pakruojo sinagogoje] / Kultūros, paveldosaugos ir 

viešųjų ryšių skyiaus inf. // Auksinė varpa. – 2017, rugpj. 5, p.2. 

 

Žydų kultūros dienos prasidėjo Pakruojyje: [Europos žydų kultūros dienų renginį Pakruojyje organizavo 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, bendradarbiaudamas su Pakruojo savivaldybe, 

Pakruojo  kultūros centru ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešąja biblioteka] / Savivaldybės inf.  // Pakruojo 

kraštas . – 2017, rugs.8 ,p.2. 
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2 priedas 
 

Užsakomosios ekskursijos Sinagogoje 2017 metais 
 

     Ataskaitiniu laikotarpiu pravesti 41 vartotojų mokymai (užsakomosios ekskursijos), kuriuose dalyvavo 

940 lankytojų. Bendra mokymų trukmė:  25 val. 30 min. (1520 min.) 

I. Vyresn.  bibliotekininkė Gitana Maasienė: 22 mokymai, 512 lankytojų, bendra trukmė: 14 val. 30 min. 

(860 min.). 

1. 2017-07-16. Jaunimo grupė iš Vilniaus (12). Sinagogos istorijos, interjero, žydų gyvenimas 

Pakruojyje. Išsamus pristatymas. Trukmė: 30 min. 

2. 2017 -07-16. Senjorai iš Panevėžio (10). Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė: 35 min. 

3. 2017-08-09. Socialdemokratų partijos susirinkimas (50). Programoje – glaustas sinagogos 

pristatymas. Trukmė: 20 min. 

4. 2017-08-10. Rozalimo Šv. Mergelės Marijos Vardo parapijos senjorų namų delegacija (11). Išsami 

ekskursija po sinagogą. Trukmė: 40 min. 

5. 2017-08-11. Lankėsi turistai iš Italijos (36). Išsami ekskursija po sinagogą vertėjaujant gidei. 

Trukmė: 40 min. 

6. 2017-08-29. VMI darbuotojų grupė iš Šiaulių regiono (16). Išsami ekskursija. Gauta padėka 

bibliotekai. Trukmė: 40 min. 

7. 2017-09-01. Europos žydų kultūros dienų atidarymas Pakruojyje (62). Sinagogos pristatymas. 

Trukmė: 15 min. 

8. 2017-09-06. Vokiečių delegacija iš Holdorfo (Vokietija), vadovaujama  Angelos von Grafen, 

lydima  Pašvitinio seniūnės Rimos Krištopaitienės ir Pašvitinio klebono Vidmanto Kapučinsko (9). 

Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė: 40 min. 

9. 2017-09-07. Linkuvos soc. globos namų gyventojai (12). Ekskursija po sinagogą. Trukmė: 20 min. 

10. 2017-09-07. Moksleivių grupė iš Pakruojo švietimo centro. Vad. Greta Jasiūnienė (18). Išsami 

ekskursija po sinagogą. Viktorina apie sinagogą: statybos metai, piešinių analizė, žydų tautos 

papročiai.  Trukmė – 1.30 val. 

11. 2017-09-11. Švietimo skyriaus organizuotas Pakruojo rajono savivaldybės mokyklų mokytojų 

metodinis susirinkimas (26). Org. Greta Jasiūnienė. Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo 

Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktas 

užklausas ir kt. Trukmė – 35 min. 

12. 2017-09-18. Atžalyno gimnazijos mokiniai (18) Integruota tikybos – etikos pamoka. Vadovės: 

Laimutė Činčienė, Inga Ušinskaitė. Ekskursijos metu ruoštasi testo klausimams: sinagogos 

statybos metai, interjeras/eksterjeras, žydų tautos gyvenimo fragmentai ir kt. Ekskursijos trukmė – 

40 min. 

13. 2017-09-18. Atžalyno gimnazijos mokiniai (14) Integruota tikybos – etikos pamoka. Vadovės: 

Laimutė Činčienė, Inga Ušinskaitė. Ekskursijos metu ruoštasi testo klausimams: sinagogos 

statybos metai, interjeras/eksterjeras, žydų tautos gyvenimo fragmentai ir kt.  Ekskursijos trukmė – 

40 min. 

14. 2017-09-20. Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenės klubas „Savi“ (17). Išsami ekskursija 

po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktas užklausas ir kt. Trukmė – 30 min. 

15. 2017-09-22. Atžalyno gimnazijos mokiniai (16) Integruota tikybos – etikos pamoka. Vadovės: 

Laimutė Činčienė, Inga Ušinskaitė. Ekskursijos metu ruoštasi testo klausimams: sinagogos 

statybos metai, interjeras/eksterjeras, žydų tautos gyvenimo fragmentai ir kt.  Ekskursijos trukmė – 

40 min. 

16. 2017-09-29. Respublikos vyr. gydytojų delegacija (14). Vadovas vyr. gyd. V. Sudaris. Išsami 

ekskursija po sinagogą. Trukmė: 40 min. 

17. 2017-09-30.  Ekskursija iš Estijos(12). Kartu atvykęs gidas vertėjavo sinagogos pristatymą. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 35 min. 

18. 2017-10-06. Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro seminaras. Vadovė R. Juozapavičienė.  

Svečiai – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro atstovai (27). Išsami ekskursija- pristatymas. 

Trukmė: 35 min. 
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19. 2017-10-13. Akmenės – Pakruojo rajonų istorikai (32). Vadovė – Rima Leimontienė. Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktas užklausas ir kt. Trukmė – 35 min. 

20. 2017-11-04. Mažeikių trečiojo amžiaus universitetas (45). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų 

įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į 

pateiktas užklausas ir kt. Trukmė – 50 min. 

21. 2017-11-09. Marijampolės senjorai (28). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje 

istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktas užklausas ir kt. 

Trukmė – 40 min. 

22. 2017-12-14. Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai (27). 

Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė – 30 min. 

II. Vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė: 19 mokymų, 428 lankytojai, bendra trukmė: 11 val. 

(660 min.) 

1. 2017-05-26. „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“. Sinagogoje lankėsi „Atžalyno“  

gimnazijos 1 a klasės mokiniai (mokytoja Valda  Jukniene) (30). Trukmė – 30 min. 

2. 2017-05-26. „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“. Ekskursija sinagogoje. „Atžalyno“  

gimnazijos 1 b klasės mokiniai su mokytoja Valda  Jukniene (30).  Trukmė – 35 min.  

3. 2017-06-01. „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“.  Ekskursija sinagogoje. „Atžalyno“ 

gimnazijos 1 c klasės mokiniai su mokytoja Valda Jukniene (30). Trukmė – 35 min. 

4. 2017-06-06. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi 20 žmonių grupė iš Klaipėdos. Trukmė – 25 

min. 

5. 2017-06-16. Alytaus rajono vietos veiklos grupės atstovai (40). Išsami ekskursija po sinagogą.  

Trukmė – 35 min. 

6. 2017- 06-20. Ekskursija po sinagogą. Lankėsi grupė jaunimo iš Alantos (16). Trukmė – 40 min. 

7. 2017-06-20. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi grupė iš Jurbarko (20 ). Trukmė – 25 min. 

8. 2017-06-29. Ekskursija po sinagogą. Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centro vaikai 

(18). Trukmė – 25 min.  

9. 2017-07-06. Išsami ekskursija po sinagogą. Įrašas svečių knygoje. Lankėsi Klovainių šeimos 

klubas (15). Klubo vadovė - Alma Norvilienė. Trukmė – 40 min. 

10. 2017-07-29. Išsami ekskursija po sinagogą. Įrašas svečių knygoje. Lankėsi  Kauno valstybinio 

lėlių teatro aktoriai (vad. - lėlių muziejaus vedėja  Elena Žekienė  (11). Trukmė – 25 min. 

11. 2017-09-21. Ekskursija po sinagogą. Lankėsi „Atžalyno“ gimnazijos 4 klasės moksleiviai (14) 

(mokytoja  Simona Čemoškaitė).  Trukmė – 35 min. 

12. 2017-10-11. Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos pagrindinio ugdymo filialo 

mokinukai (19). Trukmė – 35 min. 

13. 2017-10-11. Išsami ekskursija po sinagogą. Įrašas svečių knygoje. Lankėsi Skaistgirio 

bendruomenės žmonės (13). Trukmė – 40 min. 

14. 2017-11-03.  Susitikimas su PAJIEŠMENIŲ BRASS - jaunimo neformalia grupe iš Pasvalio. 

Įrašas svečių knygoje. Vad. G. Andrašiūnas ( 34 ). Trukmė – 45 min. 

15. 2017-11-07. Išsami ekskursija po sinagogą, filmukas apie Pakruojį. Įrašas svečių knygoje Lankėsi 

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kolektyvas (17). Trukmė – 50 min. 

16. 2017-11-11. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi Vainotiškių kaimo bendruomenės nariai 

(Kėdainių raj. ) (20 ) Įrašas svečių knygoje. Trukmė – 35 min. 

17. 2017-11-16. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi moksleiviai iš Rozalimo pagrindinės 

mokyklos (19). Trukmė – 35 min. 

18. 2017-11-23. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi mokiniai iš Radviliškio (19). Trukmė – 35 

min. 

19. 2017-12-12. Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazijos 7 –

tų klasių mokiniai. Įrašas svečių knygoje (43). Trukmė – 35 min. 
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3 priedas 
 

Kino filmai Sinagogoje 2017 metais 
 

2017-07-28 iki 2017-12-30 

Eil. 

Nr. 

Data Filmo pavadinimas Lankytojai 

1. 2017-07-28 „Ne (tikros) prancūziškos vestuvės“ 

(nemokamas) 

150 

2. 2017-08-04 „Levandų pyragėliai su kriaušėmis“ 35 

3. 2017-08-11 „Nekaltosios“ 36 

4. 2017-08-18 „Asfaltas“ 14 

5. 2017-08-23 „Emilija iš Laisvės alėjos“ 

(nemokamas) 

127 

6. 2017-08-25 „Sidabrinės gervės Naktys 2017“ 

(nemokamas) 

150 

7. 2017-09-08 „Mokytoja“ 24 

8. 2017-09-15 „Kedi. Slaptas kačių gyvenimas“ 18 

9. 2017-09-22 „Paskutinė šeima“ 3 

10. 2017-09-29 „Broliai“ 4 

11. 2017-10-06 „Gobšius“ 38 

12. 2017-10-13 „Šventasis“ 75 

13. 2017-10-20 „Florence“ 15 

14. 2017-10-27 „Ji“ 10 

15. 2017-11-03 „Dovanoju širdį“ 17 

16. 2017-11-10 „Pasiklydę Paryžiuje“ 35 

17. 2017-11-17 „Meilė ir draugystė“ 26 

18. 2017-11-24 „Tobuli melagiai“ 19 

19. 2017-12-01 „Gobšius“ 10 

20. 2017-12-08 „Turkiškai“ 7 

21. 2017-12-08 „Nepaprasta auka“ (nemokamas) 78 

22. 2017-12-15 „Trys milijonai eurų“ 133 

23. 2017-12-22 „Šokėja“ 6 

24. 2017-12-29 „Berniukas ir pasaulis“ 6 

25 2017-12-30 „Trys milijonai eurų“ 134 

  Kino seansų skaičius – 25 Lankytojai – 1170 

 

 

 


