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     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 2018 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: 
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2018 – ieji LR Seimo buvo paskelbti Lietuvos valstybės  atkūrimo šimtmečio, Vydūno (filosofo, 

rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo 

proga), Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo, 

Skautų judėjimo (sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas) 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 

krašto žymių žmonių jubiliejus - kraštiečio, muziko, etnologo, pedagogo, vieno ryškiausių folkloro                       

atgimimo Lietuvoje pradininkų ir organizatorių Kazimiero Kalibato 80-ąsias, profesionalaus imtynininko 

Karolio Poželos 125-ąsias, Lietuvos kariuomenės savanorio, nusipelniusio architekto, literato Vytauto 

Landsbergio – Žemkalnio 125-ąsias, Lietuvos kariuomenės savanorio, pedagogo, gydomosios fizinės 

kultūros specialisto, visuomenės veikėjo  Karolio Dineikos 120-ąsias, dailininkės tapytojos Marijos 

Teresės Rožanskaitės- Piekurienės 85-ąsias, skulptoriaus Kęstučio Balčiūno 60-ąsias, kalbininko, 

humanitarinių mokslų dr., pedagogo, leidėjo, žurnalisto, visuomenės ir politikos veikėjo, nuo 2016 m. 

Seimo nario Stasio Tumėno 60-ąsias, skulptorės Elvyros Radauskaitės 95-ąsias, lengvaatletės, pirmosios 

moters pasaulyje, nušokusios į tolį 7 metrus Vilhelminos Bardauskienės – Augustinavičiūtės 65-ąsias, 

kalbininko, kraštotyrininko, pedagogo Kazimiero Gasparavičiaus 110-ąsias, literatės, visuomenės veikėjos 

Onos Didžiulytės – Sketerienės 140-ąsias, prozininkės Jonės Balčiūnaitės – Naruševičienės 70-ąsias, 

rašytojo, dailininko, teatralo, pedagogo, politiko, 1920-1923 m. Steigiamojo ir Pirmojo seimų nario 

Vytauto Bičiūno 125-ąsias, žurnalisto, fotografijos, televizijos ir kino kritiko, menotyrininko Skirmanto 

Valiulio 80-ąsias, kompozitoriaus, Baisogalos liaudiškos muzikos kapelos „Žvangulis“ vadovo, Baisogalos 

Garbės piliečio Vilimo Malinausko 75-ąsias, skulptorės Nijolės Gaigalaitės 90-ąsias gimimo metines, 

agronomo, politiko, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataro, 1990-1992 m. LR AT, 

1992-1996 m. LR Seimo nario, ilgamečio Žvirblonių žemės ūkio bendrovės vadovo Algirdo Ražausko 10-

ąsias mirties metines. Pažymėti Pakruojo kraštui svarbias datas ir įvykius - Pakruojo iniciatyvinės 

grupės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui remti steigiamojo susirinkimo 30-metį, Linkuvoje įsteigtos 

„Saulės“ progimnazijos (1923 m. suteiktos gimnazijos teisės) 100-metį, pirmąkart po sovietmečio 

Pakruojyje  iškeltos tautinės vėliavos 30-metį, Pakruojyje įsteigto kraštiečių klubo 30-metį, Steigviliuose 

įvykusio lietuviško vakaro, kurio metu suvaidinta Žeimelio miestelio gydytojo Adomo Sketerio pjesė „Iš 

tamsos į šviesą“ 115-metį. 

 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, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamame „Vasaros skaitymo iššūkyje“. 

 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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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 – 0,85; 

 mieste – 2,84; 

 kaime -  0,53. 

     Bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientas: 

 1 rajono bibliotekai tenka -     848 gyventojai; 

 1 miesto bibliotekai tenka –  4362 gyventojai; 

 1 kaimo bibliotekai tenka -     529 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 2049 6 Triškoniai – 6 

Guostagalis – 8 

Rimkūnai – 8 

Ūdekai - 9 

16 

2. BALSIAI Klovainių 8 508 9 Titoniai – 7 

Klovainiai - 7 

12 

3. BARDIŠKIAI Žeimelio 12 560 8 Mikoliškis – 4 

Žeimelis –  7 

Ūdekai – 8 

Grikpėdžiai - 10 

32 

4. DEGESIAI Guostagalio 8 400 7 Guostagalis – 6 

Mikoliškis – 11 

29 

5. GAČIONIAI Klovainių 6 230 11 Žvirbloniai – 7 

Klovainiai - 10 

17 

6. GRIKPĖDŽIAI Žeimelio 14 300 5 Bardiškiai – 10 

Žeimelis – 11 

Pašvitinys – 9 

40 
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7. GUOSTAGALIS Guostagalio 9 735 9 Degesiai – 6 

Linkuva – 8 

23 

8. KLOVAINIAI Klovainių 9 801 12 Balsiai – 7 

Gačioniai – 10 

Rozalimas - 7 

7 

9. LYGUMAI Lygumų 14 845 10 Pamūšis – 11 

Stačiūnai - 12 

14 

10. MEDIKONIAI Rozalimo 11 406 7 Rozalimas – 8 

Šukioniai - 12  

18 

11. MIKOLIŠKIS Žeimelio 14 320 7 Bardiškiai – 4 

Degesiai – 11 

Žeimelis – 10 

36 

12. PAMŪŠIS Pašvitinio 11 480 12 Lygumai – 11 

Pašvitinys – 13 

26 

13. PAŠVITINYS Pašvitinio 17 905 10 Pamūšis – 13 

Rimkūnai – 7 

Triškoniai - 10  

31 

14. PLAUČIŠKIAI Rozalimo 4 320 3 Rozalimas – 6 

Žvirbloniai – 12 

17 

15. RIMKŪNAI Linkuvos 4 270 4 Pašvitinys – 7 

Linkuva - 8 

24 

16. ROZALIMAS Rozalimo 11 930 4 Plaučiškiai – 6 

Medikoniai – 8 

Žvirbloniai - 6  

11 

17. STAČIŪNAI Lygumų 14 520 12 Lygumai – 12 

Šukioniai - 8  

18 

18. ŠUKIONIAI Lygumų 13 500 8 Stačiūnai – 8 

Medikoniai - 12  

12 

19. TITONIAI Klovainių 7 480 5 Balsiai – 7 

Linkuva - 12 

14 

20. TRIŠKONIAI 

 

Linkuvos 7 410 4 Linkuva – 6 

Pašvitinys - 10 

22 

21. ŪDEKAI Linkuvos 6 478 6 Bardiškiai – 8 

Linkuva - 9  

24 

22. ŽEIMELIS Žeimelio 17 860 10 Bardiškiai – 7 

Grikpėdžiai – 11 

Mikoliškis - 10 

38 

23. ŽVIRBLONIAI Rozalimo 10 370 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 125 vartotojus 
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(2017 m. – 151), iš jų: miestuose – 62 (2017 m. – 76), kaimuose – 63 (2017 m. – 75). Skaitytojams į 

namus nunešta 4865 fiz.vnt. dokumentų (2017 m. – 5284 fiz.vnt.), iš jų: miestuose – 2312 fiz.vnt. (2017 

m. – 1987 fiz.vnt.), kaimuose – 2553 fiz.vnt. (2017 m. – 3297 fiz.vnt.). Spaudinius nešė 36 knygnešiai 

(2017 m. – 40). 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 

2018 m. 

 

2017 m. 

 

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

SVB 36 40 125 151 4865 5284 

VB 2 2 59 71 2278 1830 

Linkuvos MP 3 5 3 5 34 157 

KP 31 33 63 75 2553 3297 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 
 

     Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus Pakruojo poskyrio duomenimis 

senatvės pensijų gavėjų yra 4279, invalidumo/netekto darbingumo pensijų gavėjų – 2106, iš jų: I grupės - 

223, II grupės - 1118, III grupės  – 765. 

     Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, 2019 m.  sausio 

1 d. rajone neįgalių vaikų buvo 164, iš jų: turinčių lengvą neįgalumo lygį – 51, su vidutiniu neįgalumo 

lygiu – 93, su sunkiu neįgalumo lygiu – 20.  

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 610 (11,3%) (2017 m. – 570) pensinio 

amžiaus vartotojų ir 208 (3,9%) (2017 m. – 201) neįgalieji. Daugiausia pensinio amžiaus vartotojų 

aptarnavo viešoji biblioteka – 191, Linkuvos miesto – 66, Rozalimo – 33, Mikoliškio – 28, Bardiškių – 27,  

Žvirblonių - 24 ir Ūdekų – 23 padaliniai. Neįgaliųjų daugiausia aptarnavo viešoji biblioteka – 46, Linkuvos 

miesto – 30, Titonių – 17, Mikoliškio – 14 ir Guostagalio - 13 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 55 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 3 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 1 vyresnioji bibliotekininkė.  

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.                                                          

                   

2.1.  Fondo būklė 

 

 2018 m. 2017 m. Skirtumas 

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

Iš viso rajono fonde yra 

dokumentų 

 

203823 

 

43268 

 

224420 

 

44846 
 

-20597 

VB 53782 37218 59163 40317 -5381 

Linkuvos MP 20901 12982 22805 14073 -1904 

KP 129140 26335 142452 26275 -13312 

 

     2018 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 10,1% dokumentų mažiau, negu 2017 m. 10,3% fondai 

sumažėjo kaimo padaliniuose, viešojoje bibliotekoje - 10,0%, o Linkuvos miesto padalinyje - 9,1%. Nors 
kasmet ir stengiamasi atrinkti ir nurašyti nemažai neaktualių dokumentų, bet fonduose vis dar yra užsilikę 

nemažai tokių spaudinių, kurie vartotojams jau nebepaklausūs. 2018 m. vidutiniškai viename kaimo 

padalinyje liko 6,1 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. Fondai, ypač kaimo padaliniuose, yra seni, praradę 

aktualumą. 

 
Dokumentų fondas (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2007 – 2018 m. 
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     Rajono bibliotekų fondų sudėtis: 

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai 

leidiniai 

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

SVB 203823 43268 120598 59,2 83225 40,8 21113 10,4 

VB 53782 37218 24546 45,6 29236 54,4 7110 13,2 

Linkuvos MP 20901 12982 12821 61,3 8080 38,7 1857 8,9 

KP 129140 26335 83231 64,5 45909 35,5 12146 9,4 

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 – 54,4%, mažiausiai jos turi kaimo padaliniai – tik 35,5%.  

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

10,4%, o išduota net 42,2%. 

 

     Rajono bibliotekų fondų sudėtis pagal dokumentų rūšis: 

 

Dokumentų rūšis Fiz. vnt. % Pav. 

 

Knygos ir serialiniai leidiniai 201607 98,9 37812 

Rankraščiai 179 0,08 174 

Kartografiniai 33 0,02 13 

Spausdintiniai natų 299 0,2 297 

Vaizdiniai 9 0 9 

Garsiniai regimieji 1028 0,5 744 

Kiti dokumentai (trimačiai, grupuojamieji) 540 0,2 406 

Kiti skaitmeniniai 128 0,1 109 

 

     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 8,4% nuo 

visos dokumentų išduoties. 

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

trimačiai, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,83%.  

 

2.2.  Aprūpinimas dokumentais 

 
Aprūpinimas dokumentais 2010 – 2018 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 

2018 8,6 11,1 0,4 0,3 0,1 0,01 0,01 0,001 31,4 43,0 1,3 1,3 

      
     Ataskaitiniais metais vienam miesto gyventojui teko 8,6 dokumentų, o naujai gautų – 0,4. Vienam 

kaimo gyventojui teko 11,1 dokumentų, o naujai gautų - 0,3. Iš kaimo padalinių vienam gyventojui 

daugiausiai tenka dokumentų: Medikoniuose - 16,6 fiz. vnt., Gačioniuose - 15,6 fiz. vnt., Mikoliškyje - 

15,3 fiz. vnt., Žvirbloniuose – 14,7 fiz. vnt., Šukioniuose – 13,7  fiz. vnt., Plaučiškiuose  - 13,6 fiz. vnt., 

Ūdekuose – 12,4 fiz. vnt., Triškoniuose - 12,3 fiz. vnt. Mažiausiai: Rozalime – 7,0 fiz. vnt., Klovainiuose 
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– 7,8 fiz. vnt., Guostagalyje  - 8,5 fiz. vnt., Pašvitinyje  - 8,8 fiz. vnt., Rimkūnuose  – 9,3 fiz. vnt., 

Balsiuose – 10,1 fiz. vnt., Bardiškiuose – 10,4 fiz. vnt. 

     Vienam kaimo gyventojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Žeimelyje, Žvirbloniuose, 

Rozalime, Medikoniuose - po 0,5 fiz. vnt., Bardiškiuose, Gačioniuose, Grikpėdžiuose, Lygumuose, 

Mikoliškyje - po 0,4 fiz. vnt.  Mažiausiai vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: Balsiuose, 

Guostagalyje, Pamūšyje, Pašvitinyje, Plaučiškiuose, Stačiūnuose, Šukioniuose, Triškoniuose - po 0,2 fiz. 

vnt., Klovainiuose, Rimkūnuose, Titoniuose, Ūdekuose - po 0,3 fiz. vnt.       
     Vienam miesto bibliotekos vartotojui 2018 m. teko 31,4 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,3 

fiz.vnt. Kaimuose vienam vartotojui teko 43,0 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,3. Iš kaimo 

padalinių vienam vartotojui daugiausiai tenka dokumentų: Pašvitinio padalinyje – 77,6 fiz. vnt., 

Plaučiškių padalinyje – 64,8 fiz. vnt., Stačiūnų padalinyje – 57,1 fiz. vnt., Lygumų  padalinyje – 54,8 fiz. 

vnt., Rimkūnų padalinyje – 49,3 fiz. vnt., Žeimelio padalinyje – 46,8 fiz. vnt., Šukionių padalinyje – 46,5 

fiz. vnt. Mažiausiai: Grikpėdžių padalinyje – 25,0 fiz. vnt.,  Balsių padalinyje – 27,6 fiz. vnt., Guostagalio 

padalinyje – 30,3 fiz. vnt., Klovainių padalinyje – 35,5 fiz. vnt., Titonių padalinyje 35,8 fiz. vnt., 

Žvirblonių padalinyje – 37,0 fiz. vnt. 

     Vienam vartotojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Rozalimo padalinyje - 2,6 fiz. vnt., 

Žeimelio, Lygumų padaliniuose - po 2,1 fiz. vnt., Rimkūnų padalinyje  – 1,8 fiz. vnt., Medikonių 

padalinyje  – 1,4 fiz. vnt., Bardiškių, Žvirblonių padaliniuose - po 1,3 fiz. vnt., Gačionių, Titonių 

padaliniuose - po 1,1 fiz. vnt. Mažiausiai vienam vartotojui tenka naujų dokumentų: Balsių, Šukionių 

padaliniuose - po 0,7 fiz. vnt., Guostagalio, Triškonių padaliniuose -  po 0,8 fiz. vnt., Grikpėdžių, 

Mikoliškio, Pamūšio padaliniuose - po 0,9 fiz. vnt. 

                                                                                  

2.3.  Dokumentų gautis 
 

              Dokumentų gautis    Gauti dokumentai, įrašyti į vienetinę 

              apskaitą (inventorinti) 

2018 m. 2017 m. Skirtu- 

mas 

+/- 

2018 m. 2017 m. Skirtu- 

mas 

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

SVB 7129 1416 11036 1486 - 3907 4228 1406 5039 1469 - 811 

VB 2388 1355 2778 1384 - 390 1482 1345 1516 1363 - 34 

Linkuvos MP 815 436 1062 449 - 247 468 430 489 440 - 21 

KP 3926 861 7196 1251 - 3270 2278 851 3034 1243 - 756 

    

     2018 m. rajono bibliotekose buvo gauta 35,4% dokumentų mažiau, nei 2017 m. Net 45,4% dokumentų 

gautis sumažėjo kaimo padaliniuose, 23,3% - Linkuvos miesto padalinyje, o  viešojoje bibliotekoje 

dokumentų gautis sumažėjo - 14,04%. 

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta 4228 fiz.vnt. ir tai 

19,2% mažiau, nei 2017 m. Inventorintų dokumentų mažiau buvo gauta kaimo padaliniuose – net 33,2%. 

Gautų inventorintų dokumentų skaičius sumažėjo ir viešojoje bibliotekoje (-34 fiz.vnt.) bei Linkuvos 

miesto padalinyje (-21 fiz.vnt.). 

     2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrus  

16913 eurų (265 eurais daugiau, nei 2017 m.) buvo įsigyta 2187 fiz.vnt. dokumentų ir tai 281 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”, 

UAB „Baltų lankų leidyba“, UAB “Tyto alba“, UAB „Jotema“, UAB “Nieko rimto“, UAB „BALTO 

trader“, UAB „Svajonių knygos“, Lietuvos rašytojų sąjungos ir kt. leidyklos. Periodiniai leidiniai buvo 

užprenumeruoti iš AB „Lietuvos paštas”, UAB „Šiaulių kraštas”, UAB „Lietuvos rytas”, UAB „Apskaitos 

ir audito žinios”, UAB „Respublikos leidiniai”, UAB „Media bitės”, VšĮ „Baltijos miškai”.   
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Centralizuotai įsigyta 

Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai 

- 2187 fiz.vnt. (- 281);  

-   254 fiz.vnt.; 

Fizinių, juridinių asmenų parama (dovanoti dokumentai):                             - 1745 fiz.vnt. (- 452); 

Kraštietės Zitos Buržaitės - Vėžienės -       3 fiz.vnt.; 

Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų 

ryšių skyriaus   

    

-     54 fiz.vnt.; 

Leidyklos „Žiemgala“ -     33 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Stasio Tumėno -     18 fiz.vnt.; 

UAB „Antalis“      -     22 fiz.vnt.; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

UAB „Žiemagra“ 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 

 

Vartotojų dovanos                                                                                                                          

-   155 fiz.vnt. (t.sk. 16 fiz.vnt. - 

periodiniai leidiniai); 

-   457 fiz.vnt.; 

-       3 fiz.vnt.; 

-     16 fiz.vnt.; 

-   149 fiz.vnt. (t.sk. 90 fiz.vnt. 

– periodiniai leidiniai); 

-    609 fiz.vnt.; 

Asmenų dovanos  -    226 fiz.vnt.; 

2018 m. gauti periodiniai leidiniai  -  2474 fiz.vnt. (- 3523); 

Patikrinimo metu rasto dokumentų trūkumo padengimas -      59 fiz.vnt.; 

Vartotojų padengtos knygos vietoj prarastųjų                                -     25 fiz.vnt.; 

Gauta perdavimo metu (po kaimo padalinius keliaujantys knygų 

lagaminai)                                                                                            -   385 fiz.vnt. 

 
 Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 1602 fiz.vnt. dokumentų; 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys  –  187 fiz.vnt. dokumentų. 

 
Dokumentų gautis (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2001 – 2018 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 64,6%.     
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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 3562 841 1093 565 2474 148 10 17 

VB 958 890 505 455 925 148 10 17 

Linkuvos MP 335 316 133 119 347 54 1 5 

KP 2269 642 455 218 1202 38 1 5 

      

     Pagal turinį ataskaitiniais metais daugiausiai buvo įsigyta grožinės literatūros – 50,0%, o šakinės 

literatūros, tik 15,3%. 

     Periodinių leidinių gautis ataskaitiniais metais sudaro 34,7% nuo visos dokumentų gauties.  

 Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 636 fiz.vnt. periodinių leidinių; 

 Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys -    57 fiz.vnt. periodinių leidinių. 

 

     Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka gavo 2388 fiz.. vnt., 1355 pav. dokumentų. Gauta 390 fiz. vnt. 

mažiau  nei praėjusiais metais. Gauta 1463  fiz. vnt. (- 53 fiz. vnt.), 1345 pav. dokumentų įrašytų į 

vienetinę apskaitą (inventorintų) ir 925 fiz. vnt. (- 337 fiz. vnt.), 148 pav. periodinių leidinių, iš jų 17 pav. 

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

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

ir mokesčių aktualijos“, žurnalai „Edita”, „Žmonės“, „Ji“,  „Namie ir sode”. Vaikų erdvei buvo 

užprenumeruoti: „Naminukas”, „Justė“. 41 pav. periodinių leidinių buvo gauta iš „Spaudos, radijo ir 

televizijos rėmimo fondo“. Tai daugiau kultūriniai, švietėjiški leidiniai, kurie vartotojų yra mažai skaitomi. 

 90 pav. – asmenų dovanoti periodiniai leidiniai: laikraščiai „Akistata“, „Kaimo laikraštis“, „Karštas 

komentaras”, „Laisvas laikraštis”, „Valstiečių laikraštis”.  Žurnalai: „Savaitės” leidiniai, „Ar žinai, kad?”, 

„Būrėja”, „Cosmopolitan”, „Gyvenimiškos istorijos” ir kt.  

      Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 805 fiz. vnt. (- 51 fiz. vnt.) dokumentų. Fizinių, juridinių 

asmenų paramos (knygomis) gauta 677 fiz. vnt. (+ 17 fiz. vnt.). 

     Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondas papildytas naujomis knygomis: Viskas taip ir liks/Marcelijus 

Martinaitis, Teisuolių vakarienė/Algimantas Čekuolis, Geluonis/Sandra Brown, Rinktinės apysakos/ 

Romualdas Granauskas, Šulinys/Laura Sintija Černiauskaitė, Hitlerio furijos/Wendy Lower, Raganos 

širdis/Laura Sintija Černiauskaitė, Tėvynės tuštėjimo metas/Arvydas Juozaitis, Vaikas auga, Vienas vaikas 

– 7 intelektai/Renata Lazdin, Viskas apie stuburo gydymą/Jonas Girskis, Vyvenimas/Beata Tiškevič, 99 

metai po įvykio/Liudas Mažylis, Havana/Mark kurlansky, Brydė/Valdas Papievis  ir kt. 

     Bibliografinis informacinis fondas papildytas naujais leidiniais: Lietuvos Respublikos civilinis 

kodeksas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras, Šalys ir skaičiai, 2018, Portugalija/Violeta 

Harvey, Mokslas, Lietuvos žydų keliai/Solomonas  Atamukas, Kas yra kas Lietuvoje?, 2018, Paveldėjimo 

teisė ir kt. 

     Kraštotyros fondas papildytas: Architektas Arnas Dineika, Iš Panevėžio praeities, Gyvenimo sankirtos/ 

Stasys Tumėnas, Pakruojis/Jonas Danauskas, Regina Pupinytė, Šimtmečio aidai/Zita Buržaitė-Vėžienė, 

Linkuva, Stanislava Lovčikaitė: Šiaurės Lietuva - mūsų esaties gūžta, Klovainių bendruomenė, 2003 -

2018. 

     Naujomis knygomis papildytas ir Vaikų erdvės fondas: Karalaitė ant stiklo kalno, Istorijos skanėstai, 

Švari/Juno Dawson/Gesinkit šviesą/Margit Auer, Blogiausi pasaulio vaikai 3/David Walliams, Skie-me-

nuo-tos pasakos/Pranas Mašiotas, Skiriama Rivai/Ilona Ežerinytė, Benas – sapnų siuvėjas/Tomas Dirgėla, 

Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą ir kt. 

      Linkuvos miesto padalinys gavo 815 fiz. vnt. (-247), 436 pav. dokumentų. Gauta 468 fiz. vnt. (-21), 

430 pav. dokumentų įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų). Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas 

nupirkta 255 fiz. vnt. (- 40) dokumentų, o paramos (knygomis) gauta 213 fiz. vnt. (+ 65). 

     Padalinio fondas papildytas naujomis knygomis: Be įsipareigojimų/Lena Anderson, Bėgimas į nežinią/ 

Viktorija Prėskienytė – Diawara, Neišryškinta juostelė/Lina Ever, Marokas, Brydė/Valdas Papievis, 

Kokius žmones pasirenka pinigai?/Liudmila Golubovskaja, Paukščiai vėjyje/Laimonas Inis, Kelionė po 

Lietuvą/Edita Minkuvienė, Aušra Didžgalvienė ir kt. Gautos naujos vaikiškos knygos: Snieguotos istorijos, 
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Skie-me –nuo-tos pasakos/Pranas Mašiotas, Kakės makės enciklopedija apie Lietuvą, Blogiausi pasaulio 

vaikai 3/David Walliams, Užraktas/Daina Opolskaitė, Brolių ieškotoja/Stepas Zobarskas ir kt. 

     Periodinių leidinių gauta 347 (-226) fiz. vnt., 47 pav., iš kurių 5 pav. prenumeruoti, tai: rajono laikraštis 

„Auksinė varpa“, apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, dienraštis „Lietuvos rytas“, vieno mėnesio 

prenumerata „Mano respublika“  ir vaikams skirtas žurnalas „Justė“. 41  pav. gauta iš Spaudos, radijo ir 

televizijos rėmimo fondo, tai laikraščiai: „Mokslo Lietuva“,  „7 meno dienos“, o iš žurnalų gauta –  

„Artuma“, „Ateitis“, “IQ life”,  „Kinas“, „Kultūros barai”, „Literatūra ir menas”, „Metai” ir kt. Vaikams 

skirti žurnalai - „Bitutė”, „Lututė”, “Tipu tapu” ir kt. Fizinių asmenų buvo dovanotas periodinis leidinys – 

“Savivaldybių žinios“.                   

     2018 m. kaimo padaliniuose iš viso buvo gauta 3926 fiz.vnt., 861 pav. dokumentų, iš kurių 

vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 187 fiz.vnt. (- 156 fiz.vnt.). Už Kultūros ministerijos skirtų 

lėšų nupirkta:  1087  fiz. vnt. (-184 fiz.vnt.) dokumentų, iš kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko 

52 fiz. vnt. (- 8 fiz. vnt.). Asmenų dovanoti dokumentai (inventorinti): 1637  fiz. vnt. (-126 fiz. vnt.), iš 

kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko po 78 fiz. vnt. (- 6 fiz.vnt.). Per metus vidutiniškai 

inventorintų dokumentų gavo vienas kaimo padalinys – 130  fiz. vnt. (-15 fiz. vnt.).  Nauji dokumentai 

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

naujomis knygomis: Viskas taip ir liks/Marcelijus Martinaitis, Teisuolių vakarienė/Algimantas Čekuolis, 

Geluonis/Sandra Brown, Rinktinės apysakos/Romualdas Granauskas, Raganos širdis/Laura Sintija 

Černiauskaitė, Tėvynės tuštėjimo metas/Arvydas Juozaitis, Vyvenimas/Beata Tiškevič, Paukščiai vėjyje/ 

Laimonas Inis, Kol gyveni, tol ir mokaisi/Rasa Bačiulienė, Šulinys/Laura Sintija Černiauskaitė,  Gyvenimo 

sankirtos/Stasys Tumėnas ir kt. 

     Ataskaitiniais metais daugiausiai inventorintų dokumentų gavo šie padaliniai: Žeimelis - 236 fiz. 

vnt.,  Rozalimas – 208 fiz. vnt., Medikoniai – 147 fiz. vnt., Bardiškiai – 146 fiz. vnt., Guostagalis – 128 

fiz. vnt., Pašvitinys – 126 fiz. vnt. Mažiausiai: Balsiai – 87 fiz. vnt., Grikpėdžiai – 71 fiz. vnt., Pamūšis – 

67 fiz. vnt., Plaučiškiai – 55 fiz. vnt., Mikoliškis – 53 fiz. vnt., Triškoniai – 49 fiz. vnt. 

     Kaimo padaliniuose buvo gauta 36 pav. periodinių leidinių, iš kurių 5 pav. prenumeruoti. 3 padaliniams 

buvo užprenumeruotas dienraštis „Lietuvos rytas“. 21 kaimo padaliniui užprenumeruotas  rajono laikraštis 

„Auksinė varpa“, Šiaulių apskrities dienraštis „Šiaulių kraštas“, savaitraštis “Mano respublika”. 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 „Kaimo laikraštis“, 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, 2017 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 2017 m. pasiekė Balsių, Guostagalio, 

Stačiūnų padalinius, o 2018 m. apkeliavo ir Ūdekų, Klovainių, Lygumų, 

Bardiškių, Gačionių, Žeimelio, Pašvitinio, Žvirblonių, Mikoliškio, 

Medikonių, Grikpėdžių, Rimkūnų, Titonių  padalinius ir labai pradžiugino 

jų lankytojus.           
                                                                                                                                                               
2.4.  Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 
 2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

Rajone 3,5 4,9 - 1,4 

VB 4,4 4,7 - 0,3 

Linkuvos MP 3,9 4,7 - 0,8 

KP 3,0 5,1 - 2,1 
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     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 3,5% ir tai 1,4% mažiau nei 2017 m. 

     Iš kaimo padalinių didžiausias naujai gautų dokumentų proc. fonde: Rozalime – 5,6%, Žeimelyje - 

4,5%, Bardiškiuose – 3,9%, Lygumuose – 3,8%, Rimkūnuose – 3,7%, Grikpėdžiuose – 3,6%, 

Klovainiuose, Žvirbloniuose - po 3,5%. Mažiausias: Šukioniuose – 1,5%, Triškoniuose – 1,6%, 

Plaučiškiuose, Stačiūnuose - po  1,7%, Pamūšyje  - 2,0%,  Gačioniuose – 2,3%, Balsiuose - 2,4%. 

                                                     

2.5.  Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 
 

 Gauta lėšų 

(EUR) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui 

(EUR) 

Skirtumas 

+/- 

 

LR Kultūros ministerijos skirtos lėšos 16913,00 0,83 +0,04 

Savivaldybės skirtos lėšos 6000,00 0,29 +0,15 

Juridinių asmenų parama 300,00 - - 

Projektų lėšos 150,00 0,01 - 

Iš viso 23363,00 1,15 +0,21 

Fizinių ir juridinių asmenų parama, dovanos (1745 

fiz.vnt.), patikrinimo metu rasto dokumentų 

trūkumo padengimas (54 fiz.vnt.), Lietuvos 

kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai (254 fiz. 

vnt.) 

 

11880,90 

 

0,58 

 

-0,31 

VISO: 35243,90 1,73 -0,10 

   

     2018 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 23,3 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16,9 tūkst. eurų (72,4%), Bardiškių padaliniui gauta piniginė 

parama iš UAB „Žiemagra“ 300,00 eurų (1,3%), rajono savivaldybė periodinių leidinių prenumeratai skyrė 

6,0 tūkst. eurų (25,7%), projektinės lėšos – 150,00 eurų (0,6%). 

     Ataskaitinias  metais buvo gauta 1745 fiz.vnt. dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų, dovanų, 54 

fiz.vnt. patikrinimo metu rasto trūkumo padengti dokumentai, 254 fiz.vnt. finansuoti Lietuvos kultūros  

rėmimo fondo, kurie pinigine išraiška sudaro 11880,90 Eur. Iš viso buvo gauta dokumentų už 35243,90 

Eur. 

                                       
Lėšos (EUR) tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 2010 – 2018 m. 
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2.6.  Dokumentų nurašymas 

 

 Nurašyta iš 

viso 
% 

nuo 

viso 

doku- 

men-

tų 

fondo 

Nurašyta iš 

viso 
Skir-

tu- 

mas 

+/- 

Nurašymo priežastis 2018 m. 

2018 m. 2017 m. Susidė-

vėję ir 

varto- 

tojų 

sugadin- 

ti doku-

mentai 

Pra-

radę 

aktua- 

lumą 

doku-

men-

tai 

Varto-

tojų 

pra-

rasti 

doku-

mentai 

Patikri-

nimo 

metu 

rastas 

trūku-

mas 

Keliau-

jančių 

knygų 

laga- 

minų 

perda-

vimai 

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

Rajone 27726 2994 13,6 6267 862 +21459 21764 5338 60 120 444 

VB 7769 4454 14,5 2388 1424 + 5381 6188 1562 19 - - 

Linkuvos 

MP 

2719 1527 13,0 673 295 + 2046 1939 670 35 75 - 

KP 17238 801 13,4 3206 279 +14032 13637 3106 6 45 444 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo nurašyta 27726 fiz.vnt. dokumentų ir tai yra 13,6% nuo 

viso dokumentų fondo. Palyginus su 2017 m. dokumentų nurašyta 10,8% daugiau. Pagal nurašymo 

priežastį daugiausiai buvo nurašyta susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų - 78,5%. Praradusių 

aktualumą nurašyta 19,3%. Mažiausiai nurašyta patikrinimų metu rastų trūkstamų (0,4%) ir vartotojų 

prarastų (0,2%) dokumentų. 

      

2.7.  Fondo naudojimas 
 
 Fondo apyvartos rodiklis Skirtumas 

+ / - 

Fondo panaudojimo koeficientas 

2018 m. 2017 m. Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių 

Rajone 0,74 0,75 -0,01 0,72 0,37 4,06 

VB 0,72 0,69 +0,03 1,38 0,42 1,08 

Linkuvos MP 0,63 0,74 -0,11 0,57 0,66 4,48 

KP 0,77 0,78 -0,01 0,56 0,30 5,67 

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

bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,01 karto. Taip pat 0,11 karto sumažėjo Linkuvos miesto 

padalinyje ir 0,01 karto kaimo padaliniuose. Fondų apyvarta 0,03 karto padidėjo tik viešojoje bibliotekoje. 

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 – 2018 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 
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(4,06), palyginti su grožinės (0,72) ir šakinės (0,37) literatūros naudojimu. Kaimo padaliniuose periodinių 

leidinių naudojimo koeficientas yra didžiausias – net 5,67. Periodiniai leidiniai yra viena paklausiausių 

fondo dalis, kurių įsigyjimas reikalauja nemažos dalies fondo komplektavimui skirtų lėšų. Periodinių 

leidinių įsigyjimas ataskaitiniais metais sudarė 34,7% nuo visos dokumentų gauties.  

     Einamaisiais metais grožinės literatūros fondo naudojimas rajono bibliotekose buvo 0,35 karto 

intensyvesnis nei šakinės, viešojoje bibliotekoje – net 0,96 karto. Rajone komplektavimo prioritetai 

teikiami grožinei literatūrai (gauta 50,0%). Naujų šakinio fondo leidinių per metus įsigyjama labai mažai 

(ataskaitiniais metais gauta 15,3%), 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 mainų fondas nepakito. 

 

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.        

     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 atsarginis fondas nepakito. 

 

 
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. 
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     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. 2018 m. pabaigoje Pakruojo rajone gyveno 19073 

gyventojai*. Palyginus su 2017 m. gyventojų sumažėjo 6,5%. 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 7,27% nuo visų apskrities 

gyventojų.  

     2018 m. statistika niekuo nesiskiria nuo ankstesnių metų, vėl anapilin išėjo perpus daugiau sodiečių, 

negu gimė naujų rajono gyventojų. Liūdina tai, kad dalis naujų rajono piliečių – jau gimę užsienio šalyse 

arba ten juos pasiims emigrantai tėvai. Taigi, 2018 m. rajone gimė 162 vaikai. Tėveliai susilaukė daugiau 

mergaičių – 86, negu berniukų, kurių gimė 76. Mirusių gyventojų išregistruota net 323. Natūrali 

gyventojų kaita – minus 161.               
     Miestuose (Pakruojis, Linkuva) gyvena 29,8% ir kaimuose – 70,2% gyventojų. Pagal lytį gyventojai 

pasiskirsto taip: moterų – 53,0% (10116), vyrų – 47,0% (8957). Mažesnį vyrų skaičių lemia trumpesnė 

vyrų gyvenimo trukmė. Pagal amžiaus grupes rajone daugiausiai gyvena darbingo amžiaus gyventojų (30 – 

64 m.) – 45,4% (8651), 65 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų yra 22,5% (4300), jaunimo (15 – 29 m.) - 

18,7% (3567) ir vaikų (0 – 14 m.) yra 13,4% (2555). 

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

 Rajono  gyventojų  sutelkimo  procentas            

o SVB                                     - 26,5% (+ 1,3); 

o VB                                       - 27,2% (+ 0,1); 

o Linkuvos miesto padalinyje - 27,7% (+ 1,4); 

o Kaimo padaliniuose             - 25,8% (+ 1,8). 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 26,5% rajono gyventojų. Palyginus su 

2017 m. gyventojų sutelkimas rajone padidėjo 1,3%. Didžiausias gyventojų sutelkimo padidėjimas yra 

kaimo padaliniuose - 1,8% ir Linkuvos miesto padalinyje - 1,4%. Viešojoje bibliotekoje gyventojų 

sutelkimas padidėjo 0,1%. 

     Iš kaimo padalinių gyventojų daugiausiai sutelkta Gačioniuose - 52,2%, Grikpėdžiuose – 43,3%, 

Mikoliškyje – 43,1%, Medikoniuose – 39,9%, Žvirbloniuose - 39,7%, Balsiuose – 36,4%, Bardiškiuose – 

32,3%.  Mažiausiai: Pašvitinyje – 11,4%, Rozalime – 17,4%, Stačiūnuose – 20,2%, Plaučiškiuose – 

20,9%, Pamūšyje  – 21,3%. 
 

Gyventojų telkimas rajono bibliotekose 2007 - 2018 m. 
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 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

Linkuvoje 19,1 30,5 22,8 21,4 26,3 25,5 28,9 30,3 28,8 28,1 26,3 27,7 

Kaimuose 23 18,4 22,5 27,6 28,3 27,4 28,9 28,2 28,2 27,6 24,0 25,8 

 

 Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai   
o Rajone   -      848;   

o Mieste    -   4362;   

o Kaime    -     529.  

 

3.2.  Vartotojų aptarnavimas 
 
                    Registruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2018 m. 

 

 Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai užregistruoti 

vartotojai 

Viso 

vartotojų 

Palyginimas 

su 2017 m. 

+/- Skaičius % Skaičius % 

SVB 4713 87,6 670 12,4 5383 +41 

VB 1684 92,8 130 7,2 1814 -18 

Linkuvos MP 512 90,1 56 9,9 568 -9 

KP 2517 83,9 484 16,1 3001 +68 

      

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 0,8% vartotojų daugiau. 2,3% vartotojų skaičius 

padidėjo tik kaimo padaliniuose, o sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - 1,6% ir 1,0% - viešojoje 

bibliotekoje. 
     Rajone naujų vartotojų buvo užregistruota tik 12,4%, o perregistruota – 87,6%. Daugiausiai naujų 

vartotojų sulaukta kaimuose (484) ir viešojoje bibliotekoje (130).  

     Nuo 2017 m. sausio 1 d. Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio padaliniai 

jau dirba su LIBIS SAP.  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai naujų vartotojų buvo sulaukta Bardiškiuose – 44, Lygumuose – 42, 

Žvirbloniuose – 40, Rozalime – 36, Žeimelyje - 33. 

     Didžioji dalis vartotojų skaito kaimuose – 55,8%  ir viešojoje bibliotekoje – 33,7%, o Linkuvos miesto 

padalinyje – 10,5% nuo visų vartotojų.  

 
Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2013 - 2018 m. 
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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. 

 

 

+ 

- 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2016 2017 2016 

1. Balsiai - - 185 196 - - - - - - -11 

2. Bardiškiai - - 181 183 - - - - - - -2 

3. Degesiai - - - - - - - - - - - 

4. Gačioniai - - 120 120 - - - - - - 0 

5. Grikpėdžiai - - 130 120 - - - - - - +10 

6. Guostagalis - - - - 207 204 - - - - +3 

7. Klovainiai - - 177 160 - - - - - - +17 

8. Lygumai - - 186 150 - - - - - - +36 

9. Medikoniai - - 162 154 - - - - - - +8 

10. Mikoliškis - - 138 146 - - - - - - -8 

11. Pamūšis - 94 102 - - - - - - - +8 

12. Pašvitinys - 97 103 - - - - - - - +6 

13. Plaučiškiai 67 88 - - - - - - - - -21 

14. Rimkūnai 70 86 - - - - - - - - -16 

15. Rozalimas - - 162 154 - - - - - - +8 

16. Stačiūnai - - 105 106 - - - - - - -1 

17. Šukioniai - - 147 149 - - - - - - -2 

 18. Titoniai - - 141 136 - - - - - - +5 

19. Triškoniai - - 105 113 - - - - - - -8 

20. Ūdekai - - 136 141 - - - - - - -5 

21. Žeimelis - - - - 230 206 - - - - +24 

22. Žvirbloniai - - 147 130 - - - - - - +17 

 VISO: 2 4 17 15 2 2 - - - - - 

 % 9,5 19,1 81,0 71,4 9,5 9,5 - - - - - 

 

     Rajone yra 2 (9,5%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų; turinčių 101 – 200  vartotojų yra 17 

(81,0%) bibliotekų; 201 – 300  vartotojų - 2 (9,5%);  301 - 400 vartotojų - nėra; 401 – 500 vartotojų – nėra. 

     Daugiausiai  kaimo padalinių (17), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 81,0%. 

     Kaimuose vartotojų skaičius išaugo 11, o sumažėjo 9 padaliniuose. 

     Daugiausiai vartotojų sutelkta Žeimelyje – 230, Guostagalyje – 207, Lygumuose – 186, Balsiuose – 

185, Bardiškiuose – 181. Mažiausiai  vartotojų yra Plaučiškiuose – 67, Rimkūnuose – 70, Pamūšyje – 102, 

Pašvitinyje – 103, Stačiūnuose ir Triškoniuose – po 105. 

 

Vartotojų telkimas 2001 – 2018 m. 
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     Rajone nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 24,0%, kaimo padaliniuose – 40,3% ir Linkuvos miesto 

padalinyje – 24,3%. 3,1% vartotojų daugiau sutelkta tik viešojoje bibliotekoje. Rajono bibliotekose 

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

33,58%. 2011-2018 m. laikotarpiu gyventojų skaičius sumažėjo 14,83%. Taip pat vyksta ir aktyvi 

gyventojų migracija ir emigracija, vertybių kaita, spartus senėjimas.  
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     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. 2018 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 (65 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 0 -14 metų amžiaus.  

Demografinės senatvės koeficientas Pakruojo rajone 2018 m. yra nuo 161 iki 185. Tai rodo, kad visuomenė 

Pakruojo rajone sparčiai senėja. Tam įtakos turi mažas gimstamumas ir didelis mirtingumas (2018-aisiais 

rajone gimė 162 kūdikiai, o mirė 323 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 2018 m. 

0,2%13,5%

30%

29%

11,3%

8,3%

3,8%

3,9% Vaikai-1561

Dirbantieji-1614

Pensininkai-610

Bedarbiai-449

Kiti-205

Neįgalieji-208

Studentai, moksleiviai-725

Virtualūs-11

 
     Esminių vartotojų sudėties pokyčių per aptariamuosius metus nebuvo. Skaičiai atspindi demografinius 

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

studentai ir moksleiviai (13,5%), o mažiausiai bibliotekose lankosi kitų (3,8%) ir neįgaliųjų (3,9%). 

Ataskaitiniais metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 11 (0,2%) virtualių lankytojų. 

 
       Pagal sudėtį viešojoje bibliotekoje skaitė sekančiai: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2018 metai 2017 metai 

Vaikai (23,8%) 432 438 -6 

Studentai, moksleiviai (13,7%) 249 282 -33 

Dirbantieji (37,8%) 685 682 +3 

Pensininkai (10,5%) 191 176 +15 

Neįgalieji (2,5%) 46 47 -1 

Kiti (3,1%) 57 65 -8 

Bedarbiai (7,9%) 143 142 +1 

Virtualūs (0,7%) 11 0 0 

VISO: 1814 1832 -18 
 

     2018 m. viešojoje bibliotekoje dominuojančios vartotojų grupės buvo dirbantieji (37,8%), vaikai 

(23,8%) ir studentai, moksleiviai (13,7%). Mažiausiai lankosi neįgaliųjų (2,5%) ir kitų (3,1%) vartotojų. 

Ataskaitiniais metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 11 (0,7%) virtualių lankytojų. 
    Palyginus su 2017 m., sumažėjo studentų, moksleivių, kitų, vaikų ir neįgaliųjų grupių vartotojų, o 

padidėjo pensininkų, dirbančiųjų ir bedarbių. 

     Pagal lytį: moterys sudaro 68,6% (1244), o vyrai – 31,4% (570). 
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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, 2017 m. – 414, o 2018 metais 

aktyviųjų abonentų gretos padidėjo iki 494 (+ 80). 

 

     Vartotojų sudėtis Linkuvos miesto padalinyje: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2018 metai 2017 metai 

Vaikai (31,5%) 179 198 -19 

Studentai, moksleiviai (15,5%) 88 82 +6 

Dirbantieji (24,1%) 137 134 +3 

Pensininkai (11,6%) 66 62 +4 

Neįgalieji (5,3%) 30 27 +3 

Kiti (3,2%) 18 22 -4 

Bedarbiai (8,8%) 50 52 -2 

VISO: 568 577 -9 

 

     2018 metais sutelkta 19 vartotojų mažiau nei 2017 m. Aktyviausi padalinio vartotojai - vaikai, kurie 

sudaro beveik pusę vartotojų skaičiaus – 31,5%. Pagal aktyvumą, toliau seka dirbantieji – 24,1%, studentai 

ir moksleiviai – 15,5% ir pensininkai – 11,6%. Mažiausiai bibliotekoje yra kitų (3,2%) ir neįgaliųjų (5,3%) 

grupių vartotojų.   

     Vartotojų sudėtis pagal lytį: moterys sudaro 60,9% (346), o vyrai – 39,1% (222).                                                                                       
 

     Vartotojų sudėtis kaimo padaliniuose: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2018 metai 2017 metai 

Vaikai (31,7%) 950 977 -27 

Studentai, moksleiviai (12,9%) 388 366 +22 

Dirbantieji (26,4%) 792 735 +57 

Pensininkai (11,8%) 353 332 +21 

Neįgalieji (4,4%) 132 127 +5 

Kiti (4,3%) 130 107 +23 

Bedarbiai (8,5%) 256 289 -33 

VISO: 3001 2933 +68 
 

     Kaimuose daugiausia lankosi vaikai (31,7%), dirbantieji (26,4%)  ir moksleiviai bei studentai (12,9%). 

Mažiausiai yra kitų (4,3%) ir neįgaliųjų (4,4%) vartotojų. Palyginus su 2017 m., ataskaitiniu laikotarpiu 

sumažėjo vartotojų bedarbių (12,9%) ir vaikų (2,8%), o padaugėjo dirbančiųjų, moksleivių, studentų, 

pensininkų, neįgaliųjų ir kitų grupių vartotojų. 

     Vartotojai pagal lytį: 
 moterys  - 1833 (61,1%); 

 2017 m. - 1777 (60,6%); 

 vyrai       - 1168 (38,9%); 

 2017 m. - 1156 (39,4%). 
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3.4.   Apsilankymų  skaičius ir lankomumas 
           

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

Per 

dieną 

2018 

m. 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 95038 95676 -638 413,2 17,7 17,9 -0,2 

VB 35937 34014 +1923 156,3 19,8 18,6 +1,2 

Linkuvos MP 9985 10297 -312 43,4 17,6 17,9 -0,3 

KP 49116 51365 -2249 213,6 16,4 17,5 -1,1 

Balsiai 3411 4093 -682 14,8 18,4 20,9 -2,5 

Bardiškiai 3122 3020 +102 13,6 17,3 16,5 +0,8 

Degesiai 0 0 0 0 0 0 0 

Gačioniai 1364 1263 +101 5,9 11,4 10,5 +0,9 

Grikpėdžiai 2345 2422 -77 10,2 18,0 20,2 -2,2 

Guostagalis 2934 2918 +16 12,8 14,2 14,3 -0,1 

Klovainiai 2245 2005 +240 9,8 12,7 12,5 +0,2 

Lygumai 4162 3787 +375 18,1 22,4 25,3 -2,9 

Medikoniai 3434 3015 +419 14,9 21,2 19,6 +1,6 

Mikoliškis 1308 1572 -264 5,7 9,5 10,8 -1,3 

Pamūšis 1961 2802 -841 8,5 19,2 29,8 -10,6 

Pašvitinys 939 850 +89 4,1 9,1 8,8 +0,3 

Plaučiškiai 563 1275 -712 2,5 8,4 14,5 -6,1 

Rimkūnai 721 837 -116 3,1 10,3 9,7 +0,6 

Rozalimas 3095 2659 +436 13,5 19,1 17,3 +1,8 

Stačiūnai 2700 3246 -546 11,7 25,7 30,6 -4,9 

Šukioniai 2845 4242 -1397 12,4 19,4 28,5 -9,10 

Titoniai 2075 1487 +588 9,0 14,7 10,9 +3,8 

Triškoniai 1710 1854 -144 7,4 16,3 16,4 -0,1 

Ūdekai 2183 2019 +164 9,5 16,1 14,3 +1,8 

Žeimelis 3791 3621 +170 16,5 16,5 17,6 -1,1 

Žvirbloniai 2208 2378 -170 9,6 15,0 18,3 -3,3 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,0 tūkst. lankytojų. Daugiausiai lankytojų 

sulaukta viešojoje bibliotekoje - 37,8% ir Linkuvos miesto padalinyje - 10,5% nuo visų lankytojų. Kaimo 

padaliniuose vidutiniškai apsilanko 2,3 tūkst.  

     Palyginus su 2017 m. lankytojų skaičius sumažėjo 0,67%. 4,6% lankytojų mažiau sulaukta kaimo 

padaliniuose, 3,1% - Linkuvos miesto padalinyje. Kaimuose lankytojų skaičius sumažėjo 10-tyje padalinių. 

Lankytojų skaičius 5,4% padidėjo tik viešojoje bibliotekoje ir 11-koje kaimo padalinių.  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai lankytojų turėjo Lygumų padalinys – 4162, Žeimelio padalinys – 3791, 

Medikonių padalinys – 3434, Balsių padalinys – 3411, Bardiškių padalinys – 3122, Rozalimo padalinys - 

3095. Mažiausiai lankytojų buvo Plaučiškiuose – 563, Rimkūnuose – 721, Pašvitinyje – 939, Mikoliškyje 

– 1308, Gačioniuose – 1364, Triškoniuose – 1710. 

     2018 m. vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 17,7 karto (2017 m. – 17,9), viešojoje 

bibliotekoje – 19,8 (2017 m. – 18,6), Linkuvos miesto padalinyje – 17,6 (2017 m. – 17,9) ir kaimo 

padaliniuose – 16,4 (2017 m. – 17,5). Kaimuose lankomumas padidėjo 9-iuose padalinių, o sumažėjo - 12-

koje. 
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Rajono bibliotekų lankytojai 2008 - 2018 
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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 2018 m., ir vykdoma viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

ir padaliniuose. 

     2017 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 jau užregistruota net 19441 lankytojas. Įvairaus amžiaus žmonių 

grupėms pravesta 119 užsakomųjų ekskursijų. Dalyvavo 2536 lankytojai. 

     Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą 2017 m. 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. 2017 m. buvo parodyti 25 kino filmai ir 

juose apsilankė 1170 lankytojų. 2018 m. kino gerbėjams buvo parodyti 64 filmai, kuriuose apsilankė 2547 

lankytojai.    
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3.5.  Dokumentų išduotis 

 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

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

 

SVB 151738 100 100237 66,1 51501 33,9 

VB 38818 25,6 29714 76,6 9104 23,4 

Linkuvos MP 13220 8,7 7147 54,1 6073 45,9 

KP 99700 65,7 63376 63,6 36324 36,4 

 
     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vartotojams buvo išduota 151738 fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2017 m., išduotis sumažėjo net 17231 fiz.vnt. (11,4%). Viešojoje bibliotekoje išduota 38818 

fiz.vnt. Tai 1721 fiz.vnt. (4,4%) mažiau nei 2017 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 13220 fiz.vnt. 

Palyginus su 2017 m., išduotis sumažėjo net 28,1% (3716 fiz.vnt.). Kaimo padaliniuose išduota 99700 

fiz.vnt. dokumentų. Tai 11794 fiz.vnt. arba 11,8% mažiau nei 2017 m.  

     Daugiausia dokumentų nuo visos išduoties išduodama kaimo padaliniuose – 65,7% (2017 m. - 66,0%),  

o viešojoje bibliotekoje – 25,6% (2017 m. - 24,0%) ir Linkuvos miesto padalinyje – 8,7% (2017 m. - 

10,0%). 

     Dokumentų į namus išduodama 66,1% (2017 m. - 62,6%), o vietoje – 33,9% (2017 m. - 37,4%).  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai literatūros išduota Medikoniuose – 10197 fiz.vnt., Lygumuose – 8746 

fiz.vnt., Žeimelyje – 7424 fiz.vnt., Guostagalyje – 7058 fiz.vnt., Klovainiuose – 7048 fiz.vnt., Bardiškiuose 

– 6322 fiz.vnt. Mažiausias literatūros išdavimas buvo Plaučiškiuose -  1135 fiz.vnt., Rimkūnuose – 1277 

fiz.vnt., Pašvitinyje – 1939 fiz.vnt., Triškoniuose – 2490 fiz.vnt., Grikpėdžiuose – 2697 fiz.vnt., 

Gačioniuose – 2952 fiz.vnt.  
 

Dokumentų išduotis rajono bibliotekose 2001 – 2018 m. 
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     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 29,5% (63539 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 64990 42,8 22756 15,0 63992 42,2 

VB 24428 62,9 8832 22,8 5558 14,3 

Linkuvos MP 4583 34,7 3357 25,4 5280 39,9 

KP 35979 36,1 10567 10,6 53154 53,3 
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     Vertinant vartotojų skaitymo prioritetus, daugiausiai išduota grožinės literatūros – 42,8% ir periodinių 

leidinių - 42,2%. Mažiausiai – šakinės literatūros - 15,0%. Kaimo bibliotekų skaitytojai prioritetą teikia 

periodinių leidinių skaitymui, kurių išduota - 53,3%, o grožinės literatūros išduota - 36,1%. Vartotojų 

požiūriu šakinis kaimo padalinių fondas yra gerokai pasenęs, todėl ir šakinės literatūros išduotis tik 10,6%. 

Šakinės literatūros daugiausiai išduota Linkuvos miesto padalinyje - 25,4%. 

     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 Jodi Picoult, Harlano Cobeno, 

Irenos Buivydaitės, Noros Roberts, Vytauto Ažušilio, Sandros Brown knygos. Didelės eilutės susidaro prie 

Tess Gerritsen detektyvų. Iš naujų autorių  paklausios J. Herlyn “Trys mano vieninteliai”, “Angelai 

neverkia”, Thomo Rosie „Kašmyro šalis“, Galbraith Robert „Gegutės šauksmas“, Riley Lucindos 

„Levandų sodas“,  taip pat Joe Nesbo, Lizos  Marklund, Jojo Moyes, Karin Slaughter, 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  “Detektyvinis 

romanas”, “Svajonių romanai”, “Savaitgalio detektyvas”, “Jausmų klasika”, „Kriminalinis romanas“, 

„Romantinis trileris“. Vis dar labai paklausios leidyklos „Obuolys“ išleistos knygos: „Karo liūdesys ir 

grožis“, Max Brooks „Pasaulinis Z karas“, Tierman Cate „Amžinai tavo“. 

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

Ginos Viliūnės, Kristinos Sabaliauskaitės, Irenos Buivydaitės, Elenos de Strozzi, Vytauto Ažušilio, 

Grigorijaus Kanovičiaus, Apolinaro Čepulio, Gražinos Karaliūnės, Doloresos Kazragytės knygos.  

     Populiarios buvo ir šios knygos: J. Adler-Olsen / Fazanų žudikai, Atpirkimas, Kaltė; L. Gaardner / 

Nieko nebijok, Sugauk mane; S. Montefiore / Madona čigonė, Namas prie jūros; J. Grisham / Donoras, 

Išlikusieji;   Nematomasis iš Salemo / Cristoffer Carlsson;  Pelenės mirtis / H.Higgins Clark; Švyturys tarp 

dviejų vandenynų / M. L. Stedman; Kalnas tarp mūsų / Charles Martin; Nepažįstamasis / Harlan Coben; 

Mūsų melas / Diane Chamberlain; Mirusiojo gyvenimas / Peter James; Dingusios mergaitės / Angela 

Marsons; Tarp pilkų debesų / Rūta Šepetys; Aklumas / Karin Slaughter. 

     Religijos srities skaitomiausios buvo A. Toliato knygos „Gerumo liūnas“, „Žmogaus ir Dievo metai“. Iš 

psichologijos – A. Monaco „Laimingi šunsnukiai“, A. Svijašo „Likimo pamokos“, „Išmintingas pasaulis“. 

Labai populiarios buvo biografinės knygos – D. Šabasevičienė „Smėlio pilys: Regimantas Adomaitis“, R. 

Staliliūnaitė „Nejaugi tai buvo“, N. Narmontaitė „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės“. Kelionių tema 

skaitomiausios knygos – M. Starkaus „Tuk tuk Indija“, „Žemyn galva į Australiją“, Eglės Aukštakalnytės 

Hansen „Mama Afrika“, „Mamahuhu“. 

     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 

14,3% nuo visos dokumentų išduoties. Populiarūs buvo šie žurnalai: „Kelionės ir pramogos“, „Prie 

kavos“, „Natūralioji medicina“, „Psichologija tau“, „Užkalnio“, „Moters savaitgalis“, „Ji“, „Edita“, 

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

paslapys“, “Mįslės ir faktai“, „Gyvenimiškos istorijos“, „Ko gydytojai tau nepasako“, „Sodo spalvos“, 

“Stilius“, „TV antena“, „Rasos“. Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, labiausiai skaitė: „Auksinę varpą“ 

(paimta 556 kartus), „Šiaulių kraštą“ (paimta 425 kartus), „Vakaro žinias“ (paimta 425 kartus), „Lietuvos 

rytą“ (paimta 378 kartus), „Express kontaktą“ (paimta 144 kartus), „Lietuvos žinias“ (paimta 114 kartų), 

„Laisvą laikraštį“ (paimta 101 kartą), „Akistatą“ (paimta 91 kartą), „Valstiečių laikraštį“ (paimta 62 

kartus), „Karštą komentarą“ (paimta 49 kartus).  
     Aptariant kaimo padalinių skaitytojų poreikius, galima teigti, kad dauguma jų, skaito savo malonumui, 

laisvalaikio pramogai. Vieni, bibliotekų fonduose esantys leidiniai, sulaukė ypatingo dėmesio, kiti - turėjo 

siaurą gerbėjų ratą, dar kiti buvo skirti tik tam tikrai auditorijai.  Norėdami atitolti nuo kasdieninių 

rūpesčių, vartotojai daugiausia pageidavo lengvo turinio romanų. Populiariausi buvo meilės romanai ir 

detektyvai, gyvenimiškos istorijos. Skaitytojus daugiausia domino naujos knygos. Ataskaitiniais metais 

populiariausi autoriai buvo R. Šepetys, L. Kleypas, D. Kontenienė, S. Montefiore, M. H. Clark, G. Viliūnė, 

N. Roberts, J. Herlyn, S. Brown, I. Vakarė ir kt. 

     Skaitomiausios buvo šios knygos: R. Šerelytė ,,Raganos širdis“, R. Granauskas ,,Šventųjų gyvenimai“, 

G. Viliūnė ,,Anos lobis“, E. Giffin ,,Tai kas svarbiausia“, K. Lonsdale ,,Kas liko nutylėta“, A. Marinina 
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,,Aš numiriau vakar“, „Bausmė dėl nieko“, L. Luna „Aistra užribyje“,  K. Tessaro  „Mergina iš 

antikvariato“, S. Athwal „Gėda“, V. Heath „Netikėta meilės istorija“, N. Roberts „Geismų miestelis“, Rūta 

Šepetys „Tarp pilkų debesų“, Charlees Mart „Kalnas tarp mūsų“, M. Jungstedt „Nutylėtas“, C. Rider 

„Bučinys Niujorke“, R. Ley „Paskutinis šokis Havanoje“, D. Morrell „Nakties valdovas“, Nothing More 

„Tarp dviejų širdžių“, R. Brynza „Mergina lede“, I. Buivydaitė „Nebaigta kalnų sakmė“, A. Ledig „Eik su 

juo“, C. Hoover „Mes dedame tašką“, N. Sparks „Užrašų knygelė“, M. Higgins Clark „Melodija dar aidi“.     

     Vyresnieji bibliotekų lankytojai mėgsta skaityti kaimo tematika. Tad, rašytojų R. Granausko, A. 

Čepulio, V. Zurbos, J. Avyžiaus, V. Ažušilio knygos visada populiarios.   

     Vartotojos moterys pageidauja skaityti lietuvių autorių - Renatos Šerelytės, Ginos Viliūnės, Irenos 

Buivydaitės, Daivos Vaitkevičiūtės, Elenos de Strozzi, Vytauto Bubnio, Violetos Šoblinskaitės, Bitės 

Vilimaitės, Romualdo Granausko, Edmundo Malūko, Justino Marcinkevičiaus knygas ir užsienio rašytojų 

- Aleksandros Marininos, Noros Roberts, Sandros Brown, Jude Deweraux, Harlan Coben, Herbjorg 

Wassmo, Colleen McCullough, Joanne Harris, John Grisham kūrinius. Daug kartų skaitytos meilės 

istorijos - J. McNaught „Tas, kuris mane saugo“, Jio „Ryto spindesys“, K. Hannah „Žiemos sodas“, Indrės 

Vakarės „Geriausias draugas“. Vyrai dažniau renkasi nuotykių arba detektyvines knygas, istorinius 

romanus. 

     Vyresniųjų klasių mokiniai skaitymui renkasi programinę literatūrą – Maironio, V. Juknaitės, R. 

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

Borutos, A. Vaičiulaičio, K. Kamiu, A. Kunčiaus, Vaižganto, L.Černiauskaitės ir kt. autorių kūrinius. 

Laisvalaikiui vyresniųjų klasių mokiniai rinkosi nuotykių, fantastinę, siaubo, istorinę literatūrą. Todėl 

skaitomos buvo R. Hagardo, M. Shelley, S. Kingo, I. Asimovo, Skomanto ir kt. knygos.  

     Periodinių leidinių pasirinkimą pirmiausia lemia informacijos apie savo kraštą aktualumas, todėl 

pirmenybė yra teikiama apskrities dienraščiui ,,Šiaulių kraštas” ir rajoniniam laikraščiui ,,Auksinė varpa”. 

Vartotojai taip pat labai pamėgo “Lietuvos rytą”, “Kaimo laikraštį”, žurnalus: “Žmonės”, “Moters savaitė”, 

“TV savaitė”. Žurnalas „Justė” buvo aktualus paauglėms, nes čia kalbama apie madą, brendimą, meilę, 

mokyklą, santykius su tėvais ir draugais, pasaulio įdomybes bei įžymybes. Skaitytojai domėjosi ir senesnių 

metų žurnalais - „Iliustruotoji istorija“, „Namie ir sode“, „Pasidaryk pats“. 

     Populiarumu nepasižymėjo ,,Kultūros barai“, “Durys”, “Savivaldybės žinios”, ,,Gyvieji šaltiniai“, 

“Logos” bei ,,Žiemgala“. 
     Kasmet vis mažiau skaitytojus domina mokslo šakų literatūra. Ataskaitiniais metais susidomėjimo 

sulaukė knygos apie sveiką gyvenseną, vaistažoles, sportą namuose, sodo augalus, naminių gyvūnų 

priežiūrą, rankdarbius, kulinariją, įvairias šalis, keliones. Skaitomiausios knygos buvo – M. Stoppard 

,,Moters sveikata“, D. Červokienė ,,Kaip gydo medžiai“, E. Šimkūnaitė  “Sveiko gyvenimo paslaptys“, 

,,1000 vaistų iš virtuvės“, ,,Daktarės Filomenos Taunytės priimamasis“, „Žaidimai, kuriuos žaidžia 

žmonės“, „Žvilgsnis iš veidrodžio“, „Didysis pabėgimas“, V. Moran „Susikurkite žavų gyvenimą“, A. 

Gilytė „Spintologija“, L. Šurnaitė „Maži įpročiai - dideli pokyčiai“.  

     Vyrai skaitė knygas apie antrąjį pasaulinį karą, lietuvių mafiją, kelionių įspūdžius. Iš jų paminėtinos: B. 

Macintyre „Dvigubas kryžius“, D. Sinkevičius „Pravieniškių mafija“, J. O. Vitkutė „Meksika, mano 

meile“.Vyrus domino ir leidiniai apie žvejybą, automobilizmą, statybą, politiką, remonto darbus, žemės 

ūkį. 

Moterys domėjosi medicinos, mezgimo, augalų priežiūros, valgių gaminimo, psichologijos temomis.  

     Mažiausiai domėtasi religijos, teologijos, meno, ekonomikos, sporto, kalbotyros sričių literatūra.  

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

viešosios bibliotekos, aplinkinių padalinių bei kaimyninių rajonų bibliotekų. 

     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, 2017 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 2017 m. pasiekė Balsių, Guostagalio, Stačiūnų padalinius, o 2018 m. apkeliavo 

ir Ūdekų, Klovainių, Lygumų, Bardiškių, Gačionių, Žeimelio, Pašvitinio, Žvirblonių, Mikoliškio, 

Medikonių, Grikpėdžių, Rimkūnų, Titonių  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“. 
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     Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui –  4895 fiz.vnt. (2017 m. – 5280 

fiz.vnt.). 

 

3.6.  Skaitomumas 
 

 Skaitomumo rodiklis Skirtumas 

+/- 2018 m. 2017 m. 

SVB 28,2 31,6 -3,4 

VB 21,4 22,1 -0,7 

Linkuvos MP 23,3 29,4 -6,1 

KP 33,2 38,0 -4,8 

              

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (33,2) ir Linkuvoje (23,3). Mažiausiai 

dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (21,4), kur išdavimas 6,8 karto mažesnis ir už 

bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

     Palyginus su 2017 metais, bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 3,4 karto. 

Skaitomumas net 6,1 karto sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 4,8 karto - kaimo padaliniuose ir 0,7 

karto – viešojoje bibliotekoje.  

 

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 192 99 98 98 38 

VB 31 12 12 12 16 

Linkuvos MP 12 6 6 6 1 

KP 149 81 80 80 21 

  

     Rajono bibliotekose vartotojams yra skirtos 192 darbo vietos, iš kurių - 99 yra kompiuterizuotos. 

Darbuotojams yra skirta 38 kompiuterizuotos darbo vietos. 

           

3.8. Vartotojų orientavimas ir apmokymas 
 

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

elektroninėmis paslaugomis, kompiuterinio raštingumo apmokymai ir konsultacijos 

Metai 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 

2017 63 704 187 793 189 239 529 1750 

2018 84 1904 104 374 185 371 265 2279 
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     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo organizuojamos ekskursijos, kurių pravedimui sugaišta 

84 val. ir jose dalyvavo 1904 dalyviai. 

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

bendra trukmė – 104 val. Dalyvių skaičius – 374.  

     Apmokymuose, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis, dalyvavo 371 dalyvis ir buvo sugaišta 185 

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 2279 lankytojams, trukmė – 265 

val.    

 Gyventojų mokymo ir konsultavimo apskaita (duomenys iš erdve.sharepoint.com/mokymai) 

 
 

 

 

 

2018 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 12 120 132 188 

Vasaris 5 31 36 194 

Kovas 83 174 257 199 

I ketvirtis 100 325 425 581 

Balandis 6 124 130 160 

Gegužė 15 254 269 189 

Birželis 5 415 420 152 

II ketvirtis 26 793 819 501 

Liepa 2 235 237 113 

Rugpjūtis 0 163 163 127 

Rugsėjis 48 98 146 221 

III ketvirtis 50 496 546 461 

Spalis 80 96 176 208 

Lapkritis 3 122 125 194 

Gruodis 0 270 270 170 

IV ketvirtis 83 488 571 572 

VISO (per metus) 259 2102 2361 2115 

VISO (per metus apmokyti ir 

konsultuoti gyventojai) 

 

4476 

 

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

atsižvelgiant į jiems patogų laiką, turimas žinias, aktualumą, įdomumą. Individualiai apmokyta 7 

lankytojai. 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. 

      Siekiant padėti vaikams išsiugdyti skaitymo įgūdžius bei 

rasti bibliotekoje reikalingą literatūrą, viešosios bibliotekos 

vyresn. bibliografė Genė Urbienė, bendradarbiaudama su 

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininke Asta 

Sutkiene,  rugsėjo – spalio mėnesiais 7 – 8  klasių moksleiviams 

mokyklos bibliotekoje organizavo informacines pamokas 

„Elektroninė knyga bibliotekoje ir namuose“. Pamokų tikslas - 

supažindinti moksleivius su galimybėmis nemokamai skaityt 

elektronines knygas. Mokymu metu 117 moksleivių (iki 15 m.) 

susipažino su prieiga prie skaitmeninės „Vyturio“ leidyklos 

bibliotekos ir paieškos galimybėmis. Tikimasi, kad ši naujovė 

skatins vaikus daugiau skaityti bei tobulinti savo skaitymo 

įgūdžius. Mokymams sugaišta – 4 val.  

 

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: 
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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. Atsisiųsta dokumentų - 149. Iš savo kompiuterių prie EBSCO duomenų bazės 

galėjo jungtis 57 bibliotekos lankytojai. Jiems suteikti slaptažodžiai nuotolinei prieigai. 

     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). Prisijungė 27 lankytojai. Atsisiųsta dokumentų - 233. Šia 

duomenų baze bibliotekos lankytojai turi galimybę naudotis nuo 2014 m.  

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

teisinės duomenų bazės turėjo Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

lankytojai. Atsisiųsta dokumentų - 189.               
     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.  

     Nuo 2017 m. 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. Šiomis 

paslaugomis gyventojai galėjo naudotis ir 2018 metais. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje  bibliotekoje jau nuo 2016 metų skaitytojams 

suteikta galimybė 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,  gali 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.            

http://www.libis.lt:8082/
https://www.vyturys.lt/user/dashboard
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     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 295 darbo dienas. Liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais vartotojai šeštadieniais neaptarnaujami. 

     Linkuvos miesto padalinyje vartotojai buvo aptarnauti 295 darbo dienas. Du vasaros mėnesius, kai 

bibliotekininkės atostogauja, vartotojai neaptarnaujami šeštadieniais. 

     Kaimo padaliniuose vartotojai vidutiniškai buvo aptarnauti 230 darbo dienų. 

 

3.10. TBA 
                

 Vartotojų, 

pasinaudo-

jusių TBA 

paslauga, 

skaičius 

Išsiųsta 

užklausų 

kitoms 

bibliotekoms 

Gauta dokumentų Neigiami 

atsakymai  

Iš viso 

 

Originalų 

 

Kopijų 

SVB 3 3 3 3 0 0 

VB 3 3 3 3 0 0 

Linkuvos MP 0 0 0 0 0 0 

KP 0 0 0 0 0 0 

                     

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

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2018 m. - tik 3. TBA populiarumo sumažėjimo priežastis - brangios 

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

     2018 m. iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondų buvo užsakyti ir gauti 2, o iš 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos - 1 dokumentas. Visi dokumentai lietuvių kalba. Juos 

vartotojai užsisakė darbo, mokymosi ir savišvietos tikslais. 
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3.11.  Renginiai 

 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 872 226 243 401 2 20262 

VB 148 60 31 55 2 5813 

Linkuvos MP 77 14 13 50 0 3277 

KP 647 152 199 296 0 11172 

 

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

bibliotekose buvo surengti 872 renginiai (2017 m. – 786), kuriuose apsilankė 20262 lankytojai (2017 m. 

– 14879). Iš visų renginių net 74,2% organizuoti kaimuose. 

 

 

Renginių organizavimas rajono bibliotekose  2018 m. 

 

   
     Rajono bibliotekose net 46,0% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. Žodiniai 

renginiai sudaro 27,9%, kompleksiniai  – 25,9%. Ataskaitiniais metais buvo ir 2 virtualūs renginiai.  

     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:  

     2018 – ieji LR Seimo buvo paskelbti Lietuvos valstybės  atkūrimo šimtmečio, Vydūno (filosofo, 

rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo 

proga), Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo, 

Skautų judėjimo (sukanka 100 metų, kai Lietuvoje buvo įkurtas pirmasis skautų vienetas) metais.      

     Ataskaitiniai metai buvo turtingi iškilių Pakruojo krašto žmonių jubiliejais. Paminėtos kraštiečio, 

muziko, etnologo, pedagogo, vieno ryškiausių folkloro atgimimo Lietuvoje pradininkų ir organizatorių 

Kazimiero Kalibato 80-osios, profesionalaus imtynininko Karolio Poželos 125-osios, Lietuvos 

kariuomenės savanorio, nusipelniusio architekto, literato Vytauto Landsbergio – Žemkalnio 125-osios, 

Lietuvos kariuomenės savanorio, pedagogo, gydomosios fizinės kultūros specialisto, visuomenės veikėjo  

Karolio Dineikos 120-osios, dailininkės tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės- Piekurienės 85-osios, 

skulptoriaus Kęstučio Balčiūno 60-osios, kalbininko, humanitarinių mokslų dr., pedagogo, leidėjo, 

žurnalisto, visuomenės ir politikos veikėjo, nuo 2016 m. Seimo nario Stasio Tumėno 60-osios, skulptorės 

Elvyros Radauskaitės 95-osios, lengvaatletės, pirmosios moters pasaulyje, nušokusios į tolį 7 metrus 

Vilhelminos Bardauskienės – Augustinavičiūtės 65-osios, kalbininko, kraštotyrininko, pedagogo 

Kazimiero Gasparavičiaus 110-osios, literatės, visuomenės veikėjos Onos Didžiulytės – Sketerienės 140-

osios, prozininkės Jonės Balčiūnaitės – Naruševičienės 70-osios, rašytojo, dailininko, teatralo, pedagogo, 

politiko, 1920-1923 m. Steigiamojo ir Pirmojo seimų nario Vytauto Bičiūno 125-osios, žurnalisto, 

fotografijos, televizijos ir kino kritiko, menotyrininko Skirmanto Valiulio 80-osios, kompozitoriaus, 

Baisogalos liaudiškos muzikos kapelos „Žvangulis“ vadovo, Baisogalos Garbės piliečio Vilimo 

Malinausko 75-osios, skulptorės Nijolės Gaigalaitės 90-osios gimimo metinės, agronomo, politiko, 

Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataro, 1990-1992 m. LR AT, 1992-1996 m. LR 

Seimo nario, ilgamečio Žvirblonių žemės ūkio bendrovės vadovo Algirdo Ražausko 10-osios mirties 

metinės. 

27 ,9%

0,2% 25,9%

46,0%

Kom pleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs
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     Pažymėti Pakruojo kraštui svarbios datos ir įvykiai - Pakruojo iniciatyvinės grupės Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžiui remti steigiamojo susirinkimo 30-metis, Linkuvoje įsteigtos „Saulės“ 

progimnazijos (1923 m. suteiktos gimnazijos teisės) 100-metis, pirmąkart po sovietmečio Pakruojyje  

iškeltos tautinės vėliavos 30-metis, Pakruojyje įsteigto kraštiečių klubo 30-metis, Steigviliuose įvykusio 

lietuviško vakaro, kurio metu suvaidinta Žeimelio miestelio gydytojo Adomo Sketerio pjesė „Iš tamsos į 

šviesą“ 115-metis. 

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje buvo surengta 148 renginiai, kuriuose apsilankė 5813 

lankytojų. 

     Linkuvos miesto padalinyje surengti 77 renginiai ir juose apsilankė 3277 lankytojai. 

     Kiekviename kaimo padalinyje 2018 m. vidutiniškai buvo surengta 17 žodinių renginių ir 14  

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 
   
     2018 metų balandžio 23 – 30  dienomis jau 18-tą kartą paminėta Lietuvos 

bibliotekininkų draugijos inicijuojama Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, 

kurios tema šiemet buvo Kartu mes kuriame ateitį. Nacionalinę savaitę globojo 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, rėmė Lietuvos nacionalinė 

UNESCO komisija.  

     Sparčiai tobulėjančios technologijos, demografiniai pokyčiai, nauji socialiniai 

ir ekonominiai reiškiniai, stiprėjantys globalizacijos procesai keičia 

nusistovėjusius bibliotekų veiklos principus ir kelia naujų profesinių iššūkių.     

Kokios bibliotekos bus po 5, 10 ar 15 metų? Kokių specialistų, gebėjimų ir 

kompetencijų reikės? Kokie skaitytojai ateis į bibliotekas? Kokiomis 

priemonėmis įveiksime iškylančias kliūtis? Esame tarptautinės bendruomenės nariai, todėl šios temos 

svarbios ir mums. Šios savaitės metu rajono bibliotekos kvietė savo skaitytojus, bendruomenės narius, 

partnerius ir rėmėjus dalintis nuomonėmis ir idėjomis, diskutuoti ir siūlyti ateities bibliotekų projektus, 

kokios bibliotekos jiems reikia, kokia ji galėtų būti ir kaip kiekvienas galėtų prisidėti ir kurti šiuolaikinę 

biblioteką, kur kiekvienas yra laukiamas ir suprantamas. Visose bibliotekose vyko įvairūs, bendruomenę 

sutelkiantys renginiai, susitikimai, knygų pristatymai, kūrybinės laboratorijos ir kt.  

     Savaitės metu buvo skelbiamos akcijos: ,,Laisvė skaityti“; „Perskaitei – padovanok, dovanoji knygą 

bibliotekai – dovanoji draugui“; „Nelik skolingas bibliotekai“; „Padovanokite naują knygą bibliotekai“; 

„Savaitė be delspinigių“;  Jaunimo diena bibliotekoje: „Apsilankyk,  tau atviros durys“;  „Skirkite 2% 

pajamų mokesčio savo bibliotekai“.      

     18-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 

įvyko 51 renginys ir juose apsilankė 706 lankytojai.  

     Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė viešojoje bibliotekoje pradėta pakruojietės, žurnalistės 

Janinos Šaparnienės piešinių parodos “Čia ir anapus“ atidarymu. Siurrealistinį, simbolių kupiną 

pasaulį autorė kuria dviejų spalvų tušinukais. Parodoje eksponuoti daugiau nei 20 darbų, sukurtų per 

dešimtmetį. Darbai nedidelės apimties, miniatiūros. Technikos J. Šaparnienė mokėsi pati, o piešimo 

gudrybių – iš draugės, baigusios dailės studijas. Daug išmoko Pakruojo kultūros centro suaugusiųjų dailės 

studijoje, kuriai vadovauja dailininkė Laimutė Veličkienė. Studiją lanko nuo įkūrimo pradžios – 

vienuoliktus metus.  J. Šaparnienė yra surengusi aštuonias personalines parodas. Darbai eksponuoti ne tik 

Pakruojyje, bet ir Tauragėje, Panevėžyje, dar daugiau miestų aplankyta su grupinėmis parodomis. 

Tušinuku moteris piešia tris dešimtmečius. Apie J. Šaparnienės kūrybą kalbėjo PKC suaugusiųjų dailės 

studijos vadovė Laimutė Veličkienė, muzikiniu kūriniu  autorę pasveikino  mažiausia parodos lankytoja 

Frėja Norvilaitė.   
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     Balandžio 24 d. vyko akcijos “Lietuva -100 – 

sveikas, mažyli“ kojinaičių perdavimas Pakruojo 

rajono seniūnams. Iki balandžio antrosios pusės rajono 

bibliotekininkės sulaukė 337 porų kojinaičių. Jas mezgė 

akcijos dalyvės iš miestų, miestelių, kaimų: Elena 

Beliackienė, Zita Kapučinskienė, Marijona 

Kazakevičienė, Dalia Požemeckienė, Janina 

Pabražinskienė, Pranciška Jarienė, Irena Urnėžienė, 

Liucija Adomaitienė. Ypač aktyviai į akciją įsijungė 

lygumietės – ne po vieną porą kojinaičių numezgė 

Angelija Sipavičienė, Angelė Vidginienė, Maria 

Petrusaitienė, Renata Plerpienė, Aušra Žukauskienė, 

Regina Muzikevičiūtė, Genovaitė Aleknienė, Rita 

Limontienė, Regina Juozapaitienė, Aleksandra Audy, Nijolė Muzikevičienė. Akcijoje dalyvavo ir 

pastaruoju metu suaktyvinę veiklą, visuomeniniame gyvenime vis labiau matomi žmonių su negalia 

bendrijos „Pakruojo viltis“ nariai. Kojinaites mezgė šios organizacijos veikloje dalyvaujantys Ksavera 

Adomaitienė bei Darius Šimoliūnas. Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai vyrui tapę savotišku iššūkiu – 

numezgęs proginį trispalvį šaliką, ėmęsis ir kojinaičių kūdikiams, reikalaujančių išskirtinio atidumo bei 

kruopštumo. 

     Dovanas priėmę seniūnai svarstė, kad kojinaičių, mažylių susilaukusioms šeimoms dalijamų nors ir ne 

po vieną porą, užteks keleriems metams, nes gandrai į Pakruojo rajoną suka vis rečiau. Dalyvavo Pakruojo 

rajono meras Saulius Gegieckas, globos ir rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, Neįgaliųjų 

bendrijos „Viltis“ nariai. 

     Balandžio 30 d. lankėsi kolegos iš Kupiškio viešosios bibliotekos. Kraštotyrininkė Genė 

Juodytė  pakvietė pakruojiečius ir  bibliotekininkus į istorinę – kultūrinę valandėlę „Lietuviški vakarai 

Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“. Vyriausioji metodininkė Regyna 

Rakauskė  organizavo bibliotekininkams profesinę metodinę dieną. 

     Nuo 2018 metų Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji  biblioteka pradeda organizuoti „Padėkos 

dieną“ skirtą bibliotekos bičiuliams ir  skaitytojams. Kasmet  baigiantis nacionalinei bibliotekų savaitei 

padėkos žodžius ir apdovanojimus skirsime tiems žmonėms, kurie praėjusiais metais aktyviausiai įsijungė 

į  bibliotekos gyvenimą. Branginame ir gerbiame visus bibliotekos lankytojus, skaitytojus ir  užsukančius 

svečius,  bet  be šalia esančių žmonių, kurie padeda vien už nuoširdų ačiū, daugelis mūsų renginių būtų ne 

tokie gražūs ir šventiški.  

     Pirmoji „Padėkos diena“ buvo skirta Pakruojo Juozo 

Pakalnio muzikos mokyklos kolektyvui su kuriuo draugystė ir 

bendradarbiavimas trunka jau 20 metų. Esame dėkingi šios 

mokyklos mokytojams ir mokiniams, kurie muzikos garsais 

nušviečia bei sušildo bibliotekos renginius. Bibliotekos 

direktorė Romualda Kulšytė  įteikė padėkas: Natalijai 

Chrapačienei, Sandrai Gegieckienei, Svajonei Geleželienei, 

Romualdui Klupšui, Vytautui Lukošiūnui, Ligitai 

Stravinskienei, Larisai Šiaulienei, Dainiui Tomkui, Redui 

Varvuoliui, Palmyrai Jasilionienei, Ingridai Tuomienei, Rūtai 

Venslovienei.  

     Pagalbininkų, savanorių turi ir viešosios bibliotekos padaliniai. Balsių bibliotekos veikloje jau daugiau 

nei dešimtmetį aktyviai dalyvauja Edita Juciuvienė. Ji ne tik 

aktyvi skaitytoja, bet ir renginių sumanytoja. Ne kartą 

„Šviesuolių“ klubui pravedė edukacines pamokėles: kaip 

marginti kiaušinius, pasigaminti sagę, gaminti valgį. Savo 

patirtimi mielai dalinasi ir su šios bibliotekos 

lankytojais. Aktyviausia Gačionių bibliotekos pagalbininkė yra 

Vanda Jakavickienė. Visada pilna idėjų ir noro jas įgyvendinti. 

Padeda rengiant renginius, juos veda. Moka suburti gyventojus 

bendrai veiklai. Domisi naujienomis ir myli knygas. Aktyviai 

dalyvauja bendruomenės veikloje, padeda rašyti projektus. 

Guostagalio bibliotekos pagalbininkė yra Lina Varneckienė. 
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Padeda rengiant renginius. Aktyviai dalyvauja prie bibliotekos veikiančio dramos būrelio veikloje, kuriame 

vaidina nuo 2007 metų, padeda paruošti dekoracijas. Viena iš geriausių skaitytojų. Kiekvienais metais 

įsijungia į akciją „Knygų Kalėdos“ ir padovanoja bibliotekai naujų knygų. Klovainių bibliotekos 

bibliotekininkė Vida džiaugiasi draugyste su šeimos klubo koordinatore Raminta Valinčiūte. Raminta – 

entuziastinga, kūrybinga ir pareiginga. Bibliotekoje ji – ne tik aktyvi skaitytoja, renginių dalyvė, idėjų 

sumanytoja, bet ir pagalbininkė organizuojant renginius. Ramintos galvoje sukasi šimtai idėjų, 

kaip įgyvendinti įvairaus amžiaus klovainiečių norą rasti laiko ir kažką gražaus sukurti sau, namams, 

artimiesiems... Tad, drauge pasitarus, gimė edukacinių renginukų ciklas, kūrybinės popietės... Medikonių 

bibliotekos bibliotekininkė Vida džiaugiasi gražia draugyste su medikoniete Janina Kesminiene. Janina 

tikra bibliotekos globėja, jau daug metų bibliotekai prenumeruoja „Vakaro žinias” ir žurnalą „Prie kavos”. 

Šiemet, matydama liūdną padėtį dėl periodikos prenumeravimo, papildomai dar užprenumeravo žurnalą 

„Namie ir sode”. Kasdien periodikos nuneša savo kaimynei, visada atsiliepia į akciją „Knygų Kalėdos”. 

Rozalimo bibliotekos bibliotekininkė Sandra džiaugiasi gražiu bendravimu su Rozalimo pagrindinės 

mokyklos mokytojais, iš kurių didžiausia pagalbininkė yra pradinių klasių mokytoja Gitana Šimulynienė. 

Mokytoja visuomet kupina idėjų, noriai bendrauja ir bendradarbiauja, niekuomet neatsisako dalyvauti 

bibliotekos veikloje. Ypač entuziastingai ji kovėsi bibliomūšiuose! Jos mokomi ir auklėjami vaikai – tarp 

aktyviausių bibliotekos lankytojų, čia skaitantys, leidžiantys laisvalaikį, savo piešiniais ir kitais darbais 

puošiantys biblioteką. Žeimelio bibliotekos veikloje didžiausia pagalbininkė yra Daiva Gasėnienė. Vyksta 

gražus bendradarbiavimas organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus. Daivos ugdytiniai dažni 

svečiai bibliotekoje, dalyvauja pasakų skaitymo rytmečiuose, organizuojamose akcijose, jų piešiniai puošia 

biblioteką. Žvirblonių bibliotekos pagalbininkė yra Lina Jonaitienė. Visada padeda organizuojant renginius 

ir juos fotografuoja. Pateikia įvairių idėjų, naudingų patarimų. Visi bibliotekų bičiuliai buvo apdovanoti 

viešosios bibliotekos direktorės Padėkos raštais. 

     Susirinkusiems sukosi skaidrės „Neužmirštamos 

akimirkos su bibliotekos bičiuliais“. Skaidres parengė 

vyriausioji metodininkė Regyna Rakauskė ir skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė. 

        „Padėkos dieną“ vainikavo viešosios bibliotekos 

globėjų, kraštiečių, Naisių teatro aktorių Pauliaus 

Budrio ir Remigijaus Pelenio dovanota literatūrinė - 

muzikinė valandėlė. Susirinkusieji klausėsi R. Pelenio 

sukurtų eilėraščių, kartu su P. Budriu atliekamų dainų.      

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir sinagogos 

darbuotojos, į pagalbą pasikvietusios „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos bibliotekininkę Astą Sutkienę, kartu parengė žaismingą programėlę – lėlių spektaklį 

„Apie biblioteką, knygas ir...“. Balandžio 24 ir 25 d. nuo pat ankstyvo ryto geltonieji mokyklų 

autobusiukai vienas po kito vežė Rozalimo, Pašvitinio, Lygumų pagrindinių mokyklų pradinukus. 

Vaikučius lydėjo mokytojos Ilona Dūdėnienė, Dalia Rimkuvienė, Irma Stalmačenkienė, Daiva 

Meteliūnaitė, bibliotekininkė Vilija Abromavičienė. Bibliotekininkė Almutė Armonavičienė atvežė 

Mikoliškio bibliotekos jaunuosius skaitytojus. Vieni mokinukai Vaikų erdvėje jau pabuvoję, kitiems gi – 

viskas dar nematyta, nedrąsu ir nauja.     Kokia knygutė Vaikų erdvėje yra mažiausia? Kokia - pati 

didžiausia ir sunkiausia? Ką daryti, jeigu pametei pasiimtą iš bibliotekos knygutę? Ir dar daug daug 

atsakymų į įvairiausius klausimus išgirdo, knygeles sklaidė, pamokantį lėlių teatro spektakliuką žiūrėjo ir 

kartu su veikėjais šoko bei dainavo šio spektaklio lankytojai. 

     Teatro lėlės kalba – judesys. Ir pagal valdymą lėlės 

labai įvairios: marionetės, pirštininės, lazdelinės, netgi 

mechaninės. Apie tai ir, kaip teatro lėlė juda, kraipo nosį 

ar uodegėlę, mataruoja kojomis, skleidžia garsus 

ar  išdykauja, vaikai sužinojo antroje šventės dalyje, 

edukacijos sinagogoje „Kurkime ir vaidinkime“ metu. 

Bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė pakvietė visus 

pabandyti trumpam tapti aktoriais bei sukurti 

improvizuotą lėlių teatro spektakliuką. Greitai buvo 

pasidalinta į dvi komandas, burtu keliu pasirinktos 

pasakos,  pasiskirstyta vaidmenimis. Trumpa repeticija  ir 

gimę puikūs pasirodymai tik patvirtino tiesą, kad vaikų kūrybiškumas yra beribis! 
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     Linkuvos miesto padalinyje vyko naujų knygų pristatymai – surengtos dvi literatūros parodos: „Aš 

skaitau lietuvišką literatūrą“ ir „Aš skaitau naujausią pasaulio literatūrą“. Parodas aplankė vaikų 

darželis „Šaltinėlis“ (priešmokyklinė grupė), Linkuvos gimnazijos 8 klasės mokiniai bei nuolatiniai 

lankytojai.  

     Surengta diskusija “Kaip atrodys mano biblioteka po 10 metų?”. Dalyvavo Moterų klubas, 

bibliotekos lankytojai. Vienas iš diskusijos vedėjų buvo Linkuvos gimnazijos 11 klasės mokinys Erikas 

Meškonis,  kuris kalbėjo apie smarkiai tobulėjančias technologijas, naujus socialinius reiškinius ir pateikė 

atliktą tyrimą, kaip gali atrodyti bibliotekų gyvavimas po 10 ar 20 metų. Diskusijos pagrindinė tema ir 

išvados sutapo – nuspręsta, jog tik visi kartu, tiek dirbdami, tiek skaitydami, kuriame sau ir savo 

artimiesiems ateitį.  

     Organizuotas piešinių konkursas „Kokią norėčiau matyti savo biblioteką po 10 metų?“.  Konkurse 

dalyvavo 25 piešiniai, juos piešė 20 bibliotekos lankytojų. Konkursą nugalėjo Linkuvos gimnazijos 3 

klasės mokinys Edvinas Kapliūnas 3 klasė.  

     Balandžio 27 d. buvo pristatyta paroda “Linkuvos bibliotekos veikla. 2013-2018 metai”. 

Eksponuojamas 31 dokumentas. Pristatyme dalyvavo Linkuvos kultūros centro darbuotojai, Linkuvos 

gimnazijos mokytojai, bibliotekos lankytojai. Bibliotekininkė Nijolė Lipinskienė skaitė pranešimą apie 

bibliotekos veiklą, apie renginius, kurie vyko 2013 – 2018 metais. Pranešime atsiskleidė ir kvietimas - 

visiems prisidėti kuriant bibliotekos ateitį, prisidedant prie renginių, dalyvaujant įvairiose edukacinėse 

programose ir viešinime.  

     Paminėtini ir Nacionalinės bibliotekų savaitės metu kaimo padaliniuose organizuoti renginiai:  

Balsių padalinys kasmet pažymi Nacionalinę bibliotekų savaitę. Popietėje „Kelionė po Pakruojo kraštą“  

dalyvavo 2 klasės mokiniai ir jų mokytoja Aistra Kuizinienė. 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. 

     Bardiškių padalinyje vyko renginiai suaugusiems ir 

vaikams "Biblioteka ir jos vartotojai 2017 m.". 

Bibliotekininkė Gitana Norgailienė perskaitė praėjusių 

metų ataskaitą, pasveikino buvusias bibliotekininkes, 

šiuo metu aktyvias skaitytojas Algirdą Romanovą ir 

Stasę Blavaščiūnienę. Pristatyta paroda "Bibliotekos 7 

dešimtmečiai", kurioje užrašyti buvusių darbuotojų ir 

skaitytojų atsiminimai, vaikų piešiniai, metraščiai, 

rankraštiniai darbai. Kadangi 2018 m. paskelbti Vydūno 

metais, bibliotekininkė supažindino su jo biografija.   

Žeimelio ŽŪM moksleivis Aleksas Pašuškevičius 

pristatė savo piešinių parodą "Portretai" ir išsamiai 

apžvelgė 49 puslapių surinktą kraštotyrinę medžiagą 

apie Steigvilių kaimą. Žeimelio gimnazijos 2g klasės moksleivė Žymantė parengė savo piešinių parodą 

"Spalvų paletė", pravedė edukacinį užsiėmimą. Vaikus mokino, kaip nupiešti savo vardą. Bepiešdami 

diskutavo, kokią įsivaizduoja biblioteką po 5 ar 10 metų. Padėkota rėmėjams - UAB "Žiemagra", kurių 

dėka bibliotekai prenumeruojamas dienraštis „Lietuvos rytas“, nupirkta 16 knygų. Pasveikinta geriausia 

skaitytoja Meilutė Gurgždytė, kuri per praėjusius metus perskaitė 171 knygą, 15 žurnaliukų, o kiek dar 

lankėsi prie kompiuterio, žaidė žaidimus... Muzikine gaida susirinkusiuosius pasveikino Naisių teatro 

aktorius Severinas Norgaila. 

     Gačionių padalinyje vyko diskusija „Kokia ji – ateities biblioteka?“. Dalintasi mintimis apie 

bibliotekos ateitį, kokia ji turėtų būti, kad tenkintų bendruomenės poreikius ir kokie renginiai paskatintų 

gyventojus dažiau į ją užsukti. Dalyviai išsakė nuomonę, kad bibliotekoje būtinai turi būti naujos knygos, 

bent jau lietuvių autorių, nauji periodiniai leidiniai, kad skaitytojai galėtų sužinoti naujienas. Biblioteka turi 

būti ir būrimosi vieta, kurioje būtų galima žiūrėti kino filmus, klausytis muzikos, vyktų susitikimai su 

žymiais žmonėmis, paskaitos sveikatos, sveikos gyvensenos klausimais, edukaciniai užsiėmimai.  

     Balandžio 23-ąją, pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės bei Pasaulinės knygos ir autorinių teisių 

dieną, Grikpėdžių padalinio skaitytojai, teigdami, kad skaityti daug smagiau ten, kur gali patogiai 

įsitaisyti, tiesiog skaitė. Skaitė savo malonumui, skaitė tai, kas jiems patinka, skaitė tiems, kas jų klausosi. 
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     Guostagalio padalinyje vyko diskusija „Kokia ji – ateities 

biblioteka?“. Prie kavos puodelio dalintasi mintimis, apie 

rytdienos biblioteką, kokia ji turėtų būti, kad tenkintų 

bendruomenės poreikius ir kokie renginiai paskatintų 

gyventojus dažiau į ją užsukti, be to,  būtų šiuolaikiška, 

patraukli. Buvo išsakytos nuomonės, kad biblioteka turi būti 

ne tik, kaip informacijos centras, o būrimosi vieta, kurioje 

būtų galima žiūrėti kino filmus, klausytis muzikos, vyktų 

susitikimai su žymiais žmonėmis, paskaitos sveikatos, 

sveikos gyvensenos klausimais, edukaciniai užsiėmimai, 

protmūšiai. Vyko edukacinis užsiėmimas "Mano originalus 

skirtukas". Vaikai piešė, karpė, klijavo ir puošė savo 

pasigamintus skirtukus. Pagamino ir boružėlių bibliotekos erdvei papuošti.  

     Klovainių padalinyje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu pristatytas video filmukas „Klovainiai: čia 

mūsų namai“ (1 dalis). Parengta literatūros paroda „Pasaka – tai stebuklas“ ir sentencijų sienelė 

„Skaitymas – galimybė pažinti pasaulį“.  

     Lygumų padalinyje balandžio 23-24 d. lankėsi Lygumų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio  ir 

priešmokyklinio  ugdymo grupių mažieji lankytojai. Popietės „Skaitymai bibliotekoje“ metu, vaikai skaitė 

pasakėles, žaidė, piešė. Būsimiesiems pirmokams paaiškinta, kaip tapti bibliotekos skaitytoju ir įsigyti 

skaitytojo pažymėjimą. Įveikę užduotėles, mažieji buvo apdovanoti prizais. 

     Medikonių padalinyje parengta nuotraukų galerija pasaulinei knygos ir autosinių teisių dienai 

„Skirtingos knygos“. Vyko skirtukų gamybos užsiėmimai „Knyga – mano draugas“. 

     Mikoliškio padalinyje Nacionalinei bibliotekų savaitei paruoštas renginys ,,Mus jungia knyga“. 

Skaitytojai supažindinti su naujausia literatūra bibliotekoje ir su naujomis išleistomis knygomis. Aptarta, 

kokių autorių knygų norėtų skaityti. Skaitytojai dalinosi prisiminimais iš perskaitytų knygų. 

     Pašvitinio padalinyje svečiavosi Pašvitinio pagrindinės mokyklos pirmos ir antros klasės moksleiviai. 

Mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos veikla, parodytas dokumentų fondas, plačiau pristatyti leidiniai, 

skirti moksleiviams. Parodyta knyga apie Pašvitinį, bibliotekoje esančios mažiausios ir didžiausios knygos, 

knyga parašyta Brailio raštu, žaislai. Parengta literatūros paroda „Knygose palikti pėdsakai“. 

     Rimkūnuose pirmąją nacionalinės bibliotekų savaitės dieną vyko viktorina moksleiviams „Pasukim 

galveles“. Viktorinos dalyviai pasiskirstė į dvi komandas "Šaunuolius" ir "Smarkuolius", kurios atliko 

įvairias užduotis, atsakinėjo į klausimus. Viktorinos nugalėtojais tapo "Šaunuolių" komanda. Vyko 

kūrybinė popietė „Tapymas ant akmenukų“. Eksponuota vaikams skirta paroda „Gražiausios pasakų 

knygos“. 

    Rozalimo padalinyje visą savaitę veikė rankdarbių dirbtuvėlės jauniesiems lankytojams, ir kiekvienas, 

užsukęs čia, galėjo pasigaminti širdžiai mielą smulkmenėlę. Vaikai kūrė sages, užrašų knygeles, vazeles 

pavasarinėms gėlėms, atvirukus. Į pasidarytas užrašų knygeles, vieni planavo rašyti savo sukurtas istorijas, 

kiti – rinkti draugų palinkėjimus. Artėjant Motinos dienai, pirmuosius savo sukurtus darbelius – sages iš 

dirbtinio veltinio ir atvirukus – vaikai paskyrė savo Mamoms. 

     Žeimelio padalinyje šiai savaitei skirti renginiai: Organizuoti suaugusiųjų mokymai. Trečiojo amžiaus 

universiteto (TAU) klausytojų grupė  rinkosi  į 

Žeimelio  biblioteką,  norėdami pagilinti savo 

kompiuterines žinias. Vieniems buvo aktualu sužinoti, 

kaip galima prisiregistruoti pas gydytoją internetu, kiti 

susikūrė savo elektroninio pašto paskyrą, mokėsi 

spausdinti tekstą. Vyko edukacinis užsiėmimas 

„Mano knygelė“. Su vaikais kalbėta apie knygas: 

storas ir plonas, mažas ir dideles. Žeimelio 

„Žiemgalos“ muziejaus darbuotoja Daiva 

Skrupskelytė parodė seną knygą, atsineštą iš 

muziejaus. Vaikai domėjosi, vartė, o paskui patys 

bandė kurti savo autorines knygeles. Jas iliustravo, 

kūrė istorijas ir jas užrašė. Džiugu, kad pavyko vaikus sudominti veikla, susijusia su knygomis, vaikai įgijo 

daugiau žinių, patyrė gerų emocijų, buvo aktyvūs dalyviai. Vyko informacijos diena, kur lankytojai buvo 

supažindinti su biblioteka jos funkcijomis ir naujovėmis. 
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Projektas „Mes ir Europa“ 

 
     Įgyvendintas projektas „Mes ir Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Projektą parengė viešosios 

bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. Projektas paremtas Europos 

Komisijos atstovybės Lietuvoje (900,00 EUR).  

     Gegužės 3 d. gausus moksleivių būrys dalyvavo ekskursijoje 

po Pakruojo miestą. Jos metu aplankyti  istoriniai ir kultūriniai  

objektai. Ekskursiją vedė Pakruojo krašto istorijos žinovė, 

etnokultūrininkė Valentina Alekseriūnaitė. Dalyviai sužinojo 

miesto istoriją, apie čia gimusius ir gyvenusius įžymius bei kitų 

tautybių žmones. Susipažino su miesto kultūros paveldui 

priklausančiais pastatais, jų verte.  Dalyvavo 30 žmonių. 

     Gegužės 8 d. Pakruojyje šventiškai paminėta Europos diena. 

2018-ieji - Europos kultūros paveldo metai. Tikslas – paskatinti 

daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir 

sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis: „Mūsų 

paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“. Šiems  metams paminėti  ir buvo skirtas šventinis renginys „Iš 

kartos į kartą“. Miesto Nepriklausomybės skverelyje nuo pat ryto šurmuliavo miesto gyventojai, svečiai, 

įvairių organizacijų atstovai, moksleiviai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai. Skambant Europos 

Sąjungos himnui iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. 

     Šventės dalyvius su Europos diena pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, 

administracijos direktorė Erika Kižienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas Gintaras Šurna, 

Pakruojo miesto seniūnas Saulius Margis, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda 

Kulšytė. Po šventės atidarymo koncertavo Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro vaikų folkloro 

ansamblis „Ratinėls“ bei „Linkavos“ folkloro ansamblio dainininkės (vadovė Aelita Garalevičienė). 

Jaunieji ansambliečiai šoko, dainavo Pakruojo krašto dainas, minė mįsles bei kvietė pabaigti posakius, o 

teisingai atsakiusius apdovanojo saldžiais prizais. Renginio vedančioji Aelita Garalevičienė priminė, kad 

visą tai – autentiškas Pakruojo krašto paveldas, perduotas jau anapilin išėjusių senųjų dainininkų, 

pasakorių.   

     Renginio metu vyko viktorina apie Europą bei dalinta 

informacinė literatūra apie ES. Dalyviai turėjo galimybę laimėti 

saldžių ir kitų vertingų prizų. Didelio susidomėjimo sulaukė 

palapinėje įrengtas skaitmeninis muziejus, kuris buvo gautas iš 

kūrėjų - viešosios įstaigos „Kūrybos ir inovacijų laboratorija" 

bei Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro. Skaitmeninio 

muziejaus gidėmis tapusios, Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Klovainių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė bei savanorė Donata 

Gasiūnaitė, smalsuoliams rode, kaip parsisiųsti nemokamą 

programėlę ir stebėti judesius įgaunančius vaizdus. Skaitmeninis 

muziejus didžiausią įspūdį darė ne kiek jaunimui, bet vyresnio amžiaus žmonėms.  

     Mėgstantys intelektualias sporto šakas varžėsi prie šaškių lentų. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 

moksleiviai, vadovaujami dailės mokytojos Simonos Čemoškaitės  bei  sutrikusio intelekto 

bendrijos  „Pakruojo Viltis“ lankytojai, naudodami įvairią piešimo techniką, piešiniuose pavaizdavo 

Pakruojo miesto ateitį.  

     Renginio dalyviai turėjo progą susipažinti su kaimynų 

latvių virtuve. Pakruojiečiams žinoma  šeimininkė, 

Guostagalio kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija 

Jocienė, visus vaišino išvirtais latviškais barščiais.   

     Europos diena Pakruojo mieste paminėta 

džiaugsmingai, šventiškai. Dalyvavo 220 žmonių.     

     Po šventės, Pakruojo sinagogoje, vyko mokslo 

populiarinimo filmo „Gintaro kelias“ peržiūra. Šį filmą 

žiūrėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai, 

kultūros darbuotojai, miesto bendruomenė. Filmo 

peržiūroje dalyvavo 25 žmonės.  
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     Gegužės 11 d. Pakruojo sinagogoje vyko 

susitikimas su LR Seimo nariu, politologu Laurynu 

Kasčiūnu. Pakruojiečiai išklausė pranešimą, tema - 

„Kaip atpažinti priešišką dezinformaciją“. Pranešimo 

metu gyventojai sužinojo, kas yra propaganda, kaip ji 

pateikiama ir kokią įtaką daro žmonėms bei valstybei. 

Po pranešimo vyko diskusija. Susitikime dalyvavo 40 

žmonių. 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai 

įgyvendinant projektą „Mes ir Europa“ dalyvavo šie 

partneriai: Pakruojo rajono savivaldybė, Pakruojo 

miesto seniūnija, „Žemynos“ pagrindinė mokykla, 

Kultūros centras, sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Pakruojo Viltis“, laikraščiai „Auksinė varpa“, 

„Šiaulių kraštas“.   

     Europos dienai skirtuose renginiuose dalyvavo 315 žmonių.    

     Gegužės 9 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos lankytojai dalyvavo „Europos 

egzamine“, žinių apie Europos Sąjungą patikrinimo konkurse, kurio dalyviai turėjo atsakyti į įvairaus 

sudėtingumo klausimus, susijusius su ES. Šiame konkurse dalyvavo 5 žmonės. Sėkmingiausiai sekėsi 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Rimkūnų padalinio bibliotekininkei Jovitai 

Martišienei. Ji įgijo teisę registruotis ir dalyvauti antrajame egzamino etape. 

 

Pakruojo Knygų mugė 2018 
  

     Lapkričio 16 d. nuo pat ryto Pakruojo sinagogoje 

šurmuliavo į Knygų mugę  atvykę pakruojiečiai ir miesto 

svečiai. Jau tradicine tapusios šventės organizatoriai – 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka ir Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija 

(LiMViLA). Knygų mugė Pakruojyje ir šiais metais buvo 

gausi leidinių bei renginių.                 

     Susirinkusiuosius pasveikino, svečius pristatė Pakruojo 

rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Gražia iniciatyva 

pasidžiaugė, sau ar artimui dovanoti skirtą knygą surasti ir 

įsigyti palinkėjo Knygų mugės Pakruojyje globėjas – Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius 

Gegieckas. Sveikinimo žodžių mugės organizatoriams ir dalyviams negailėjo LR Seimo narys Arūnas 

Gumuliauskas, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Gintaras Šurna. Už bendrystę organizuojant 

renginį dėkojo ir gražios, įspūdžių pilnos dienos linkėjo Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos 

(LiMViLA) prezidentė Ramutė Žandarienė. Atidarymo metu šventinę nuotaiką muzikos garsais sukūrė 

Pakruojo kultūros centro muzikantai Rolandas Sereika ir Gintautas Gvazdauskas. 

     Visą dieną veikusios mugės metu organizatoriai lankytojus kvietė į viešojoje bibliotekoje kas valandą 

suplanuotus įvairiausius renginius. 

     Vaikų erdvėje vyko mokinių susitikimas su 

žurnaliste, informacinių leidinių redaktore ir socialinių 

projektų tėvams kūrėja, lektore Jūrate Jadkonyte - 

Petraitiene. Pristatydama savo knygą „Debesėlis, vertas 

milijono“, autorė įtraukė vaikus į bendrą diskusiją apie 

verslo tikslus ir vertybes, suprantamai paaiškino 

pagrindinius ekonominius dėsnius, verslo peripetijas bei 

sąvokas. Renginio pabaigoje vyko žaismingas žinių 

patikrinimas – bendras verslo plano kūrimas. 

Atsidėkodamos už gražų renginį, vaikų erdvės 

darbuotojos viešniai padovanojo savo sukurtą suvenyrą 

– zuikį, kartu pajuokaudamos, kad tai jų „kūrybinio verslo“ produktas. 
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     Sinagogos antrame aukšte rinkosi  meninio ugdymo edukacinių užsiėmimų dalyviai. Spalvingas 

lėlytes siūti mokė Klovainių šeimos klubo koordinatorė Raminta Valinčiūtė ir viešosios bibliotekos 

Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. Piešimo ant akmenukų pamokėlę vedė 

Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos filialo dailės mokytoja Edita Daknienė ir viešosios 

bibliotekos Šukionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė. Kūrybinė valanda pralėkė it 

akimirka. Edukacinių  pamokų dalyviai  galėjo pasidžiaugti puikiomis dovanų idėjomis: įvairiausiais 

piešiniais dekoruotais akmenukais ir savo pačių sukurtomis lėlytėmis. 

 

      Po pietų vyko renginiai,  skirti suaugusiųjų literatūrai. 

Pasaulio architektūros gerbėjai rinkosi į viešosios bibliotekos 

skaityklą, kurioje leidyklos CHARIBDĖ išleistą Christophero 

E. M. Persono knygą „1000 architektūros šedevrų“ pristatė 

jos vertėja, leidyklos vadovė Rita Kubilienė. Knyga, į kurią 

surinkti įspūdingiausi pasaulio ir net epochų statiniai – išties 

vertingas leidinys. Juolab, kad ir pavadinimai, architektų 

pavardės bei įvairiausi terminai pateikti labai aiškiai ir 

suprantamai kiekvienam šios knygos skaitytojui. Norintys 

knygą „1000 architektūros šedevrų“ turėti – galėjo įsigyti čia pat, mugėje. 

     Didelio populiarumo sulaukė knygos „Stanislava 

Lovčikaitė: „Šiaurės Lietuva – mūsų esaties gūžta“ 
pristatymas. Knygą apie Mokytoją, Šiaurės Lietuvos 

šviesuolę, Lietuvos garbės kraštotyrininkę, etninės 

Žiemgalos kultūros puoselėtoją Stanislavą Lovčikaitę 

(1929–2013) pristatė knygos sudarytojas, 

humanitarinių mokslų daktaras Stasys Tumėnas. Žymią 

kraštietę prisiminė jos buvę mokiniai, kolegos, draugai. 

Už Pakruojo krašto šviesuolės Stanislavos Lovčikaitės 

atminimo įprasminimą dėkojo ir knygos sudarytojui dr. 

Stasiui Tumėnui tautinę juostą įteikė visuomenininkas, buvęs ilgametis Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Alfredas Šimkus. 

     Susitikimą su charizmatiškąja poete Marija Meile Kudarauskaite ir jos 

atminimų knygos „Istorijos iš pastalės. Atminimai, priminimai“ 

pristatymą pradėjo Egidijaus Šlapiko vadovaujamas Pakruojo kultūros 

centro ansamblis „Sidabrinė gija“. Autorę pristatė kritikas, literatūrologas, 

leidyklos HOMO LIBER vadovas Vilius Gužauskis. Optimizmo 

nestokojanti viešnia kvietė džiaugtis kiekviena akimirka ir mokėti priimti 

gyvenimą tokį, koks jis kiekvienam skirtas. Pristatant knygą buvo skaitomos 

ištraukos, pasidalinta prisiminimais iš autorės vaikystės, jaunystės metų, 

studentavimo laikų. 

     Knygų mugės kulminacija – nemokama rašytojos Janinos Survilaitės 

kūrinių motyvais sukurto filmo „Edeno sodas“ peržiūra. Režisieriaus 

Algimanto Puipos filmą pristatė leidyklos ANDRENA vadovė Nijolė 

Petrošienė. 

     Pakruojo knygų mugėje savo knygas pristatė 14 leidyklų: ALGARVĖ, 

ALGIMANTAS, ANDRENA, CHARIBDĖ, EGLĖ, GELMĖS, HOMO LIBER, KAUKO LAIPTAI, 

LIEPARAS, MIJALBA, PIPLIOTYRA, RAIDYNĖLIS, ŽARA ir PRANCŪZIŠKAS KNYGYNAS. 
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Literatūriniai, muzikiniai, edukaciniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 

     Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio datai - 

vasario 16-ajai, Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

vasario 14 d. Pakruojo sinagogoje organizavo Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos paruoštos kilnojamosios 

parodos „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki 

šiandienos“ pristatymą. Ši paroda buvo parengta įgyvendinant 

projektą „Poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejiniai renginiai jo 

vardo bibliotekoje“. Parodą pristatė Prienų Justino 

Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva 

Čepeliauskienė ir metodininkė Dalia Bredelienė. Dalyvavo 

Pakruojo moterų ansamblis “Sidabrinė gija“. Parodoje buvo 

galima pamatyti retas, dar niekur nepublikuotas poeto nuotraukas bei raštus. Daugybėje stendų 

pateikiamos ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus literatūrinių tekstų, poeto parašyti, įvairiomis progomis 

ištarti žodžiai, Lietuvos politikų, literatūrologų, literatūros kritikų, bičiulių, žmonos Genovaitės, dukros 

Jurgos mintys apie Justiną Marcinkevičių, jo kūrybą bei reikšmę Lietuvos kultūroje. Parodos atidarymo 

metu dalyvavo 64, o vėliau ekspoziciją aplankė 294 lankytojai.  

     Vasario 22 d. Pakruojo sinagogoje vyko viešosios bibliotekos 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizuotas susitikimas su 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo 

skyriaus jaunesniąja mokslo darbuotoja, tautosakininke, 

etnologe ir žurnaliste Gražina Kadžyte. Susitikimo tema 

„Kalbos lobiai tautosakoje“. Renginys skirtas gimtosios kalbos 

dienai paminėti. Tautosakos puoselėtoja dalijosi mintimis apie 

žmonių elgseną, papročius, džiaugėsi gražiais malonybiniais 

žodžiais, poetine kalba, dainavo, pasakojo apie tarmes... Visos 

tarmės sudėtos dvidešimtyje tomų. Tarmė –  gyva kalba. Ji siejama 

su žmonių temperamentu, vietiniu peisažu. Tautosakininkė 

grožėjosi lietuvių kalba, kviesdama susirinkusius niekada 

neprarasti tos dovanos. 

     Kovo 29 d. Pakruojo sinagogoje vyko viešosios bibliotekos 

direktorės Romualdos Kulšytės inicijuotas susitikimas su 

Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 

profesoriumi Liudu Mažyliu, Berlyno archyvuose atradusiu 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. Svečias nušvietė 

dokumento ieškojimus, nuosekliai prisimindamas istoriją, 

rodydamas skaidres. Berlyne rastas originalas – lietuvių kalba. 

     Gegužės pradžioje 

viešosios bibliotekos salėje vyko žurnalistės, bibliotekos 

globėjos Miglės Anušauskaitės komiksų knygos „Dr. 

Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ pristatymas. Renginio 

metu autorė, naudodama multimediją, rodė, kaip gimsta 

komiksai. Susitikimo metu Miglė teigė, kad komiksai skirti 

skaityti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tai dar gana 

neįprasta Lietuvos kultūroje, bet po truputį atsiranda vis daugiau 

suaugusiems skaitytojams skirtų komiksų. Prieš keletą metų 

išleistas Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord komiksas apie S. 

Darių ir S. Girėną „10 litų“ susidūrė su keista problema – 

knygynuose ši knyga nuolat buvo padedama vaikiškų knygų skyriuje, todėl jos nerasdavo tikrieji jos 

skaitytojai – suaugusieji. Ant Greimo komikso viršelio uždėtas ženklas „N-18“, norint labiau atkreipti ne 

tik skaitytojų, bet knygynų darbuotojų dėmesį“, – sakė  autorė.  Knyga „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo 

semiotika“ – naujas puslapis autorės kūryboje, kur studijų metu įgytos žinios perfiltruojamos per komikso 

formą ir knygos puslapiuose atgimsta naujai. 
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     Liepos 3 d. viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta Joniškio rajono 

savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos atvirlaiškių paroda 

„100 sveikinimų Lietuvai“. Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtą parodą 

parengė ir pristatė Joniškio viešosios bibliotekos vyriausioji 

bibliotekininkė Ieva Lipskienė. Eksponuojama paroda - viena iš 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vykdomo projekto 

„Didžiuotis. Būti. Kurti: MES – šimtmečio istorijos dalis“ iniciatyvų. 

2017 m. rugpjūčio mėnesį buvo išsiųsta šimtas atvirlaiškių į šimtą 

pasaulio bibliotekų su artėjančio Lietuvos šimtmečio žinia bei kvietimu 

atsiųsti atgalinį atvirlaiškį su sveikinimu Lietuvai artėjančio jubiliejaus 

proga. Trys atvirlaiškiai grįžo nepasiekę adresato. Tuo tarpu su nerimu 

lauktas pirmasis atsakymas Joniškio viešąją biblioteką pasiekė tik po 

mėnesio. O tada pradėjo plūsti žinutės iš kolegų dirbančių Kanberos (Australija), Honkongo (Kinija), Baku 

(Azerbaidžiano), Amsterdamo ( Olandija) Austrijos Nacionalinėje, Danijos Karališkoje  ir kitose pasaulio 

bibliotekose. 

     Parodoje eksponuojami 43 atvirlaiškiai su įvairiakalbiais sveikinimais ir nuoširdžiausiais linkėjimais 

Lietuvai bei projekto sumanytojams. Kad visi galėtų perskaityti sveikinimus – išleista knyga, kurioje 

sudėtos gautų atvirlaiškių nuotraukos bei sveikinimo tekstai originalo ir lietuvių kalbomis. 

     Liepos 4 d., pasitinkant Valstybės dieną, Juozo Paukštelio 

viešąją biblioteką aplankė gerbiamas svečias, kraštietis, seimo 

narys Stasys Tumėnas. Seimo nario apsilankymo tikslas buvo 

bibliotekai padovanoti Ramunės Dilkaitės-Vaitonienės išleistą 

albumą „Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai“ ir visą 

komplektą savo išleistų knygų – Stasys Tumėnas „Gyvenimo 

sankirtos“, bei kitų leidyklų knygų. 

    Viešojoje bibliotekoje svečias susipažino su eksponuojama 

Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos atvirukų paroda 

„100 sveikinimų Lietuvai“, bei padovanojo keletą savo 

sveikinimų atvirukų, skirtų Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui. Džiaugiamės seimo nario Stasio Tumėno padovanotomis naujomis knygomis, kurias viešosios 

bibliotekos ir padalinių skaitytojai galės skolintis skaitymui į namus. 

     Rugsėjo 21 d. viešojoje bibliotekoje svečiavosi 

publicistas, filosofas, rašytojas, Atgimimo Sąjūdžio 

pirmeivis, kandidatas į Lietuvos prezidentus Arvydas 

Juozaitis. Susitikimo metu Pakruojo sinagogoje 

pristatyta Arvydo Juozaičio naujausia knyga „Tėvynės 

tuštėjimo metas. 2000-2017 metai“. Knyga rašyta net 

septyniolika metų. O joje sudėtos esė, tolygios kronikai 

išgyvenant ne tik šiandieninės Lietuvos valstybingumo 

zenitą, bet ir nuosmukį. 

     Popietės metu daugiausia kalbėta apie skaudžią 

nūdienos realybę – spartėjančią jaunų žmonių 

emigraciją. „Be Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo 

meto“, šio knygos pavadinimo net nebūtų, – kalbėjo A.Juozaitis, – tuštėjant sodyboms, žmonės vėl sueina į 

tuos pačius Lietuvos miestus ir miestelius, o Tėvynės tuštėjimo metas yra daug baisesnis 

reiškinys...”  Anot Arvydo Juozaičio, iki šiol neregėtai gausus jaunosios  kartos emigravimas  iš 

Lietuvos  yra  klaidingai įvardijamas kaip nacionalinės idėjos krizė. Bet ar tikrai? Ir kur tie šaltiniai, iš 

kurių galime semtis jėgų spartėjančiam Tėvynės nykimui sustabdyti? Pasak autoriaus, karčioji tiesa yra ir 

ta, kad mūsų vaikai jau nebemoka kalbos. Ir jei netolimoje praeityje mūsų kalba „rusėjo“, tai šiandien 

kalba sparčiai „anglėja“. Koks sprendimas? Kalbos gynimas turėtų būti valstybės reikalas. Gerbiamas 

svečias išreiškė aiškią nepritarimo poziciją ir dėl dvigubos pilietybės Lietuvoje įteisinimo: negalima 

skaldyti Lietuvos. Juolab, anot A. Juozaičio, sociologiniai tyrimai teigia, kad gavę antrą pilietybę, žmonės 

labai greitai pamiršta pirmąją. Paliestas ir globalios Lietuvos klausimas:  „2019 metų išvakarėse Lietuva 

patiria savo paskutiniąją lemtį – gyvena be rezervų. Pagalvokite, iki kokios būsenos priėjome, kad turime 

įrodinėti natūralius dalykus: medis turi augti, Lietuva turi būti čia (...) Juk tada, kai Lietuva čia užges, 

globalios Lietuvos neliks tą pačią dieną“. 
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     Susitikimo metu diskutuota ne tik apie dabartinę Lietuvą, esamas problemas, ekonomiką, švietimo 

sistemos skaudulius, tautiečių lūkesčius, bet ir neišvengta klausimų apie artėjančius rinkimus į Lietuvos 

prezidentus. „Ką pirmiausia daryčiau tapęs prezidentu? – diskusijos pabaigoje pusiau rimtai, pusiau juokais 

šypteli svečias, – išleisčiau dekretą, kad Dainų dainelėje skambėtų tik lietuviškos dainos!“ 

     Gerbiamą svečią sveikino ir pristatė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė 

Romualda Kulšytė. Už įdomų susitikimą dėkojo Pakruojo krašto kultūros žmonės. Atsinešę naujausią 

autoriaus knygą, autografų į eilę stojo jo kūrybos gerbėjai. Pasibaigus renginiui ir toliau tęsėsi pokalbiai, 

diskusijos. 

     Rugsėjo pradžioje viešosios bibliotekos skaitykloje 

parengta dokumentų paroda „Įžvelgęs daugiau nei 

kiti“, skirta rašytojo, filosofo, dramaturgo Vydūno 150-

osioms gimimo metinėms bei Vydūno metams 

paminėti. Parodą aplankė ir su ja susipažino Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos 1 -3  klasių moksleiviai. Jiems 

aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė pravedė 

edukacines pamokas, kurių metu pristatė Vydūno 

gyvenimą ir veiklą. 

     Lapkričio 29 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje pristatyta istoriko Juozo Brazausko 

biografinė apybraiža „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ (2018), skirta Lietuvos 

šviesuolio, kunigo, mokytojo, filosofo, visuomenės veikėjo, rašytojo Julijono Lindės – Dobilo (1872-1934) 

atminimui. Gerbiamą svečią pristatė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos muziejaus vadovas, istorikas Vidutis 

Skirmantas, kuris trumpai apžvelgė J. Brazausko kūrybą ir pakvietė svečią pasidalinti mintimis apie 

naująją savo knygą.  

     Daugelio istorijos vadovėlių, mokslinių ir kultūrinių publikacijų, knygų autorius ir sudarytojas Juozas 

Brazauskas į prasmingus susitikimus pakruojiečius suburia nebe pirmą kartą: Lietuvos šimtmečio 

išvakarėse Pakruojo krašto istoriją autorius praturtino 

biografine apybraiža „Trumpas žydėjimas“ (2017), 

kurioje atskleista tragiško likimo tarpukario dailininkės, 

mūsų kraštietės Marcės Katiliūtės (1912–1937) 

gyvenimo istorija. Pasak autoriaus, knyga išleista 

siekiant atminti lietuvius menininkus, kurie prisidėjo 

prie valstybės atkūrimo, kultūros puoselėjimo ir 

stiprinimo. Šiais metais Juozas Brazauskas pakvietė į 

antrosios savo knygos apie J. Lindę – Dobilą „Skaisčios 

širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ sutiktuves. 

     Julijonas Lindė – Dobilas gimė 1872 m., dabartiniame Pasvalio rajone, Dovydų kaime. Dvasininkas, 

pedagogas, rašytojas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, kaip 

mokytojas, švietėjas, literatas, kritikas. Pasak J. Brazausko, tai buvo neeilinė asmenybė, pasirinkusi 

tarnystę žmogui, siekusi kūryboje atrasti tiesą, gėrį, žmogiškumą, ugdanti tautinę ir religinę toleranciją. 

     Renginyje dalyvavę pakruojiečiai galėjo įsigyti knygą apie Julijoną Lindę-Dobilą su gerbiamo autoriaus 

autografu. Biografinę apybraižą „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ (2018) Juozas 

Brazauskas padovanojo ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojams. 

     Gruodžio 20 d. viešosios bibliotekos salėje vyko 

Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas. Regėjimai, 

darbai, atradimai“ sutiktuvės. Autorė papasakojo 

apie šiemet nuveiktus ir dar planuojamus darbus 

minint filosofo 150-ąjį gimtadienį. Rašytoja džiaugėsi 

knygos formatu, plačiau papasakojo apie duomenų 

rinkimą, dar gilesnį filosofo gyvenimo perpratimą. 

Taip pat pasidžiaugė, kad pavyko išsiaiškinti tikrąją 

Vydūno vardo reikšmę. Vydūnas – regėtojas. 

 

 

     Linkuvos miesto padalinyje buvo organizuoti edukaciniai ir kūrybiniai užsiėmimai: “Mano Kalėdinė,  
bet popierinė eglutė”, “Kalėdinė eglutė kitaip”, “Kalėdinė puokštė pagal knygą”. Juos organizuojant 

bendradarbiauta su Moterų klubu bei Linkuvos kultūros centro dailininke Rūta Valioniene. Prie Kalėdinių 
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renginių prisidėjo – Ema ir Ugnė Kupriūnaitės (kanklininkės, kurios dalyvauja daugelyje mūsų 

organizuojamų renginių), Palmyra Jasilionienė (kanklininkė, bei kanklių būrelio mokytoja), Linkuvos 

klebonas Tomas Janavičius, Erikas Meškonis (12 klasės Linkuvos gimnazijos mokinys, dalyvauja 

diskusijose, knygų pristatymuose, padeda vesti renginius).  

     Ataskaitiniais metais Linkuvos bibliotekoje svečiavosi publicistas, filosofas, rašytojas, Atgimimo 

Sąjūdžio pirmeivis, kandidatas į Lietuvos prezidentus Arvydas Juozaitis. Susitikimo metu pristatyta 

naujausia knyga „Tėvynės tuštėjimo metas. 2000-2017 metai“. Susitikime dalyvavo 45 dalyviai. 

     Balsių padalinyje organizuojami tradiciniai renginiai, tai, skirti paminėti Nacionalinę bibliotekų ir 

Šiaurės šalių bibliotekų savaites. Organizuojant renginius bendradarbiaujama su mokykla, kaimo 

bendruomene, seniūnija, kultūros centru, Klovainių šeimos klubu, Klovainių bendruomene. Ataskaitiniais 

metais suaugusiems bibliotekos lankytojams suorganizuoti du kompleksiniai renginiai: „Tarp Visų 

Šventųjų – čia ir anapus“ ir „Šviesuolių“ klubo  20-mečio paminėjimas. Renginio „Tarp Visų Šventųjų – 

čia ir anapus“ metu buvo pristatyta Rėjaus Bredberio knyga „Pienių vynas“, apžvelgtas rašytojo 

gyvenimas ir kūryba. Popietėje dalyvavo skaitovė Angelė Statkuvienė, jauna atlikėja Marija Kacilevičiūtė. 

Angelės skaitomas Rėjaus Bredberio knygos „Pienių vynas“ ištraukas keitė prasmingos dainos gitarai 

pritariant. Mokyklos direktorė J. Šliurpienė labai jautriai pakalbėjo apie Anapilin iškeliavusius mokytojus 

ir kaimo gyventojus.   

     Gruodžio 8 d. vyko „Šviesuolių“ klubo 20 - mečio 

paminėjimas. Renginio vedėja Regina Stonkuvienė 

klubo veiklą palygino su bitučių darbu avilyje. O bitutės 

- vienos iš darbščiausių gyvūnėlių, daug pasiekiančios 

dėl to, kad dirba kartu, labai draugiškai.  Tad ir 

nominacijos, kurios buvo įteiktos visiems, kas nors kiek 

prisidėjo prie klubo veiklos, buvo susijusios su bitučių 

gyvenimu. Popietės metu  parodyti  filmukai apie klubo 

veiklą 1998-2008 m. (parengė Rita Prialgauskienė) ir 

1998 - 2018 m. (parengė Vida Grigaliūnienė). 

Klubiečius gimtadienio proga pasveikino geriausi 

draugai. Klovainių mėgėjų teatras žiūrovams 

padovanojo  J. Židanavičiaus komediją „Moterims neišsimeluosi“, režisierė D. Čeponienė. 

     Bardiškių padalinyje tradiciškai minimos kalendorinės šventės, minėjimai. Tai sausio 13-oji, 

Užgavėnės, Atvelykis, tarptautinė vaikiškos knygos diena. Vasario 16 d. paminėtas Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmetis. Uždegta žvakutė ant nepriklausomos Lietuvos steigiamojo seimo nario, 

bardiškiečio Igno Lapinsko kapo. Apie Lietuvos ėjimą į nepriklausomybę teatralizuotą pasakojimą paruošė 

vaikų dramos būrelio artistės ir bibliotekininkė Gitana Norgailienė. Veikė vienos dienos paroda, kurioje 

buvo pirmasis prezidentas, tautiškos giesmės autorius, pirmais steigiamasis Seimas... Skambėjo eilėraščių 

posmai, dainos. Minėjimo dalyviai ir žiūrovai susikibę rankomis prisidėjo prie akcijos “Apkabinkime 

Lietuvą”. Padėkota akcijos "Lietuvai 100 - Sveikas, mažyli" dalyvėms. Mikoliškio laisvalaikio salės 

artistai suvaidino K. Binkio "10 litų ir gyvybė".      

     Kovo 11-ają bardiškiečiai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Folkloro ansamblis 

"Beržutėlis" (vadovė Aušra Ždanko) parodė koncertą, kuriame skambėjo dainos iš programos, paruoštos 

Respublikinei Dainų šventei "Vardan tos...". Vaikų dramos būrelio dalyviai (vadovė Gitana Norgailienė) 

sekė sakmes ir šoko.  

     Kovo 24 d. Bardiškiuose įvyko tradicinė, 16-oji kaimo teatro mėgėjų šventė "Auksinis kiaušinis". Šiais 

metais buvo skirta pirmojo lietuviško spektaklio Žeimelio valsčiuje 115-osioms metinėms. Apie Steigvilių 

kaime 1903 m. parodytą spektaklį pasakojo steigvilietis, rašantis kaimo istoriją Aleksas Pašuškevičius. 

Šventės metu kalbėjo renginio pradininkė ir sumanytoja, buvusi kultūros namų vadovė Donė Legeza. 

Spektaklius parodė Guostagalio, Mikoliškio, Ūdekų kaimų ir Pasvalio rajono Nairių kaimo dramos 

mėgėjai. Komisija: Linkuvos KC direktorius Methardas Zubas, režisierius Simonas Kilius, Naisių vasaros 

teatro aktorė Monika Vaičiūtė, minėta Donė Legeza. Žiūrovai rinko geriausius artistus ir kolektyvą. 

Geriausios artistės prizas atiteko ūdekietei Daivai Naudžiūnienei, geriausio artisto - guostagaliečiui 

Valentui Mickevičiui, linksmiausias - nairietis Egidijus Medeckas, o metų atradimas - mikoliškietė Birutė 

Jakuškienė. Žiūrovai rinko geriausią kolektyvą, kuriuo tapo Ūdekų artistės. Scenarijų rašė ir renginį vedė 

bibliotekininkė ir vadovė kultūrinei veiklai Gitana Norgailienė. 
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     Lapkričio pradžioje Bardiškių bibliotekos 

lankytojos rinkosi į knygų pristatymą "Renkuos 

geriausią knygą". Pradžioje reikėjo atsakyti į 

klausimą, kodėl skaitome? Vienos savišvietai, kitos 

laisvam laikui "užmušti", trečios atminčiai lavinti... 

"Žmonės nustoja mąstyti, kai nustoja skaityti" - taip 

pasakė prancūzų švietėjas D. Didro. Naujai gautas 

knygas pristatė bibliotekininkė Gitana, kurių šiemet 

gauta net 102 fiz.vnt. Bibliotekos lankytojos pristatė 

pačias skaitomiausias knygas -  Stasytė Savickienė -

 R. Šepetys "Nelengvu keliu", Stasytė Sidaugienė - R.  Šepetys "Tarp pilkų debesų", Donė Legeza - "K. 

Sabaliauskaitės "Silva Rerum" ir  G.Vilūnės "Imperatoriaus meilužė", Elena Simonaitienė - E. Malūko 

"Karalienė Barbora" ir kt. 

     Gruodžio pradžioje vyko edukacinis užsiėmimas „Kalėdų angelas į langą beldžiasi“. Lauksodietė Daiva 

Katlauskienė mokino, kaip pasigaminti angeliukus iš marlės su gipsu audinio. Dalyviai pasidarė po 

angeliuką, papuošė eglutę. Vėliau ir bibliotekoje buvo įžiebta Knygų Kalėdų eglė. Snieguolė – Meilutė 

kvietė visus dovanoti knygas Bardiškių bibliotekai. Atėjęs Kalėdų senis visus apdalino saldžiomis 

dovanėlėmis. 

     Gačionių padalinyje kartu su Gačionių kaimo bendruomene rengtos dvi vakaronės: ,,Joninės“ ir 

,,Dėkojame žemei“ (Derliaus šventė). Kaip ir kasmet, birželio 23 d. vyko tradicinė Joninių šventė.  

Parengta paroda ,,Joninių papročiai“. Vyresnieji šventės dalyviai papasakojo, kokių tradicijų ir papročių jie 

laikėsi jaunystėje. Dalyviai buvo kviečiami pintis vainikų, kiekvienas sau ir Jonui pasveikinti. Nusipynę 

vainikus visi suėjo pro simbolinius, žolynais apipintus šventės vartus, prie kurių buvo surengtas rankų 

plovimo ritualas.  Dalyviai žaidė žaidimus, estafetes. Merginos bandė užmesti savo pintus vainikus ant 

kupolės. Temstant, uždegtas laužas, buvo dainuojamos lietuvių liaudies dainos. 

     Renginys ,,Dėkojame žemei“ (Derliaus šventė) vyko lapkričio mėn. Vakaronėje Vanda Jakavickienė 

pristatė tradicijas ir papročius, susijusius su duona. Gačionių bendruomenės vadovas Rimantas Lapšis 

papasakojo apie projekto ,,Žmogus – Valstybė - Ateitis“ vykdymą. Svečiavosi Pakruojo kultūros centro 

Klovainių skyriaus folkloro ansamblis. Vadovė Rita Kirkilienė pristatė savo kolektyvą, kuris pradžiugino 

gražiomis dainomis, žaidimais, pasakojimais. 

     Lietuvių kalbos dienų paminėjimui vyko popietė „Mūsų krašto tarmė“. Jos metu buvo aptarta mūsų 

krašto tarmės ypatumai, tarmiškai skaityti literatūriniai kūriniai. 

     Guostagalio padalinyje paminėti Vydūno metai ir jo 150-osios gimimo metinės. Pirmoje renginio 

dalyje  pristatyta paroda „Amžina ugnis“, skaitovės - Valerija Jonaitienė, Karolina Vinckūnaitė ir Zita 

Venclovienė priminė Vydūno gyvenimo faktus, kūrybos savitumą ir skaitė filosofines mintis apie Tėvynę 

ir žmogų iš jo knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“. Antrojoje renginio dalyje – 

bibliotekos dramos mėgėjų kolektyvo pastatytos Kazio Sajos komedijos „Maišas, kuriame nugalabijo 

šešką“ premjera. Susirinkusieji  gausiais plojimais dėkojo Valerijai Kontautienei, Eufrozinai El-Khatib, 

Linai Varneckienei, Valerijai Jonaitienei, Karolinai Vinckūnaitei, Valentui Mickevičiui ir Ramūnui 

Baltokui, kurie nuoširdžiu vaidinimu jau ne pirmus metus džiugina žiūrovus.  

     Guostagalio padalinys prisidėjo prie "Radviliškio 

bočių" projekto "54+" įgyvendinimo. Vyko 

informacinis-konsultacinis renginys "Savanorystė", 

kuriame dalyvavo 12 bibliotekos lankytojų nuo 55 m. iki 

pensinio amžiaus. Užsiėmimą vedė Šiaulių savanorių 

koordinavimo centro iniciatorė Giedrė Brazlauskaitė. 

Viešnia kalbėjo apie savanorystės svarbą, kad padedant 

kitiems, įsijungiant į visuomeninę veiklą, mes pirmiausia 

padedame sau, nes ši veikla suteikia daugiau 

pasitikėjimo savimi, naujų emocijų, bendravimo įgūdžių. 

Dalyviai atliko savianalizės testą, taip pat gamino 

šventines dekoracijas, kurias padovanojo 

pagyvenusiems, mažai iš namų išeinantiems žmonėms.  

     Minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Guostagalio seniūnijos ir bibliotekos darbuotojai 

aplankė netoli Dvariukų kaimo esančią masinių žudynių vietą, prie paminklinio akmens padėtos gėlės ir 

uždegtos atminimo žvakutės. Prisiminta Lietuvos žydų tragedija, kuri vyko visai šalia mūsų – 1941 m. toje 
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vietoje buvo sušaudyta apie 200 žydų. Šie siaubingi įvykiai negali būti pamiršti, kad ateityje niekada 

nepasikartotų. 

     Laukiant didžiųjų metų švenčių, bibliotekos eglutė buvo papuošta Genutės Daugintienės rankų darbo 

žaisliukais. 

      Grikpėdžių padalinyje buvo parengta literatūrinė-muzikinė kompozicija ,,Lietuva – mūsų žemė“. 

Renginyje buvo prisiminta Vasario 16–osios reikšmė ir svarbiausias įvykis - 2017 m. kovą Vytauto 

Didžiojo universiteto profesorius L. Mažylio surastas ranka rašytas nutarimas, dėl nepriklausomos 

valstybės atkūrimo (Vasario 16-osios aktas). Skaitomo Justino Marcinkevičiaus eilėraščio ,,Lietuviški 

žodžiai“ posmus keitė šventės dalyvių dainuojamos lietuvių liaudies ir patriotinės dainos, ir dainos apie 

Lietuvą. Renginio metu pasveikinta mažoji Urtė, vasario 16–ąją švenčianti gimtadienį, padėkota Rasai, 

Dianai ir Virginijai, kurios, atsiliepdamos į akciją ,,Lietuvai 100 – Sveikas mažyli“, numezgė 17 porų 

valstybės vėliavos spalvų kojinyčių. Su malonumu klausytasi ir Joniškio Algimanto Raudonikio meno 

mokykloje dainavimo besimokančios Vakarės Vaičekonytės atliekamų dainų. Šio renginio partneriai – 

Grikpėdžių kaimo bendruomenės taryba. Savanoriai – Alevtina Uogintienė ir Justina Skroblienė (papuošė 

biblioteką ir padėjo vesti renginį), Alina Jokimčienė (padėjo parinkti dainas). 

     Gegužės 4 d. buvo paminėta Motinos diena. Mamoms, močiutėms sveikinimo žodžius tarė 

bendruomenės pirmininkė Sandra Bučienė, seniūnaitė Irma Norkevičienė, renginio organizatorė 

bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė. Pasveikinti susirinkusiųjų atvyko Guostagalio bibliotekos dramos 

kolektyvas (vadovė Zita Venclovienė), kuris parodė prisodrintą liaudiško humoro, grindžiamą realiais 

gyvenimo įspūdžiais Kazio Sajos satyrinę komediją ,,Maišas, kuriame nugalabijo šešką“. Šio renginio 

partneriai -– Grikpėdžių kaimo bendruomenės taryba, verslininkai Dalė ir Arūnas Valantinai (renginio 

rėmėjai), Guostagalio bibliotekos dramos kolektyvas (vadovė Zita Venclovienė). Savanoriai – Irma 

Norkevičienė (padėjo papuošti salę, vedė renginį).  

     Legendinio rašytojo - humoristo Juozo Erlicko 65-asis gimtadienis buvo paminėtas kompleksiniu 

renginiu – literatūrine popiete ,,Realizmas išvirkščiai“. Susirinkusiesiems bibliotekininkė demonstravo 

paruoštas skaidres su svarbiausiais humoro klasiko gyvenimo ir kūrybos faktais, pristatė J. Erlicko knygą 

,,Raštai ir kt.“ (1987), kuri yra Lietuvos šimtmečio knygų šimtuko sąraše. Buvo skaitoma paradoksali, 

ironiška, kartu ir šviesi, lyriška poeto kūryba. Popietės dalyviai turėjo galimybę išgirsti J. Erlicko 

pamąstymų įvairiais klausimais, pasiklausyti jo atliekamų dainų.  

     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. 

     Paminėtos valstybinės bei  tautinės šventės - Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Gedulo ir Vilties 

diena, Liepos 6-oji - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo diena.  

     Sausio 13-osios dienos paminėjimui buvo ruošiamasi iš anksto. Sausio 9 d. buvo karpomi 

neužmirštuolių žiedeliai ir kuriama kompozicija. Kiekvienas klovainietis turėjo galimybę atėjęs į biblioteką 

tokį žiedelį pasiimti, parsinešti namo ir pakabinti lange. Sausio 13 d. vyko akcija „Aš prisimenu, kodėl esu 

laisvas". Susirinkę kultūros namų kieme kovotojų atminimą pagerbė uždegdami žvakutes, prie atlapo 

prisegdami neužmirštuolės žiedelį, neužmirštuolių žiedais papuošdami medelį. 

     Birželio 11 d. bažnyčios šventoriuje paminėta Gedulo ir Vilties diena. Po Šv. Mišių Klovainių Šv. 

Trejybės bažnyčioje renginys persikėlė į bažnyčios šventorių prie paminklo tremtiniams, kur Tylos minute 

buvo pagerbti tremtiniai, atgulę Sibiro platybėse ir tėvynės žemėje. Prie paminklo pamerkta ir gimtinės 

pievų žiedų puokštė bei uždegtos vilties liepsnelės tremtiniams atminti. Minėjimas pradėtas mintimis apie 

Gedulo ir Vilties dienos prasmę bei viltimis, jog jaunoji karta perims ir išsaugos skaudžios praeities įvykių 

prisiminimus ir perduos ateities kartoms karčią istorinę patirtį. Gedulo ir Vilties dienos minėjimą 

organizavo Pakruojo kultūros centro Klovainių skyrius, kuriam talkino parapijos klebonas ir miestelio 

biblioteka. 

     Liepos 6-ąją, minint Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dieną, klovainiečiai laikėsi 

tradicijos ir kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę. Žmonės šventėn rinkosi nešini 

trispalvėmis, gėlių žiedais, pasipuošę tautine atributika. Šventinė nuotaika ir skrabalų garsai pasitiko visus 

ateinančius! Skrabalininkas Egidijus Impolis negailėjo jėgų, demonstruodamas skrabalų galimybes, tad 
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susirinkusiųjų kojos pačios kilojosi, smagu buvo šokti aplink miestelio simbolį – ąžuolą. Smagu linguoti ir 

pritarti muzikantui, dainuojant gerai žinomas dainas. Klovainių šeimos klubas ir biblioteka parengė 

siurprizą mažiesiems renginio dalyviams – dovanojo vėjo malūnėlius.  

     Edukaciniai renginiai organizuojami bendradarbiaujant su 

šeimos klubu, kultūros namais bei bendruomene. Jie gan 

populiarūs, sutraukia daug lankytojų. Ataskaitiniais metais 

organizuota 16 edukacinių renginių (iš jų vienas skirtas 

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). Edukaciniame renginyje “Mandala iš 

siūlų – atgaiva akims, ramybė sielai“ lankytojai kviesti išpinti mandalas. „Užgavėnių kaukių darymas“ –

darytos kaukės, panaudojant kailį. Edukaciniame renginyje „Laukiame šv. Velykų“ buvo daromi velykinio 

stalo papuošimai, naudojant dekupažo techniką. „Velykinis atvirukas“ buvo skirtas Velykoms. Panaudojus 

skrebinimo aparatą, pasigaminta velykinių atvirukų. Edukacinio renginio „Knygų skirtukų darymas“ 

tikslas – iš pačių paprasčiausių, namuose užsilikusių spalvoto popieriaus juostelių pasidaryti gražų knygų 

skirtuką. „Ypatingoms moterims – ypatingos sagės“ metu 

mokyta, kaip iš filcinės medžiagos pasisiūti įspūdingą sagę – 

rožę.  Edukaciniame  renginyje „Moteris privalo puoštis“, 

darytos sagės, panaudojant karoliukus, plastikinę kamėją, 

sutažo juostelę. „Dėžučių dekoravimas“  – lankytojai pasitelkę 

fantaziją ir dekupažo techniką antram gyvenimui prikėlė senas 

kavos dėžutes. “Papuoškime namus orchidėjų žiedais“ - buvo 

patariama, kaip paprasčiausiomis priemonėmis pagyvinti namų 

interjerą, iš vielos, spalvotų pėdkelnių, karoliukų pasidarius 

žydinčią orchidėją. Artėjant šaltajam sezonui, moterys 

pakviestos į edukacinį užsiėmimą „Sušildykime rankas megztomis riešinėmis“. „Noriu būti matomas“ – 

užsiėmimai, kurių metu daryti atšvaitukai. „Šv. Kalėdų laukiant“ – tradicinis renginys. Jo metu, 

naudojantis skrebinimo aparatu darytos šventinės atvirutės, lietos vaško žvakės. „Namuose jau kvepia 

Kalėdomis“ – jo metu keptas imbiero namelis. „Pakabinkim norą ant kalėdinės eglutės“ – kalėdinio 

žaisliuko darymas.  

     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 mėnesį šeimos klubas ir biblioteka organizavo Jonines Daugyvenės pakrantėje. Prisiminti 

senieji šventės papročiai, bendrauta prie laužo.  

     Liepos mėnesį vyksta pagrindinis ir didžiausias metų renginys – miestelio šventė Oninės. Metų virtinėje 

susiformavo tradicijos, tad dabar nebeįsivaizduojama be kvietimo į šventę, įvairių sportinių varžybų, 

gražiausių sodybų apdovanojimo bei Onučių pagerbimo. Per tuos metus buvo pačių įvairiausių atrakcijų, 

bet kiekvienais metais organizatoriai vis dar suranda naujovių. Renginyje (2 dienų) dalyvavo apie 700 

dalyvių. 

     Lapkričio pabaigoje klovainiečiams pristatyta knyga „Klovainių bendruomenė 2003-2018“, kartu 

paminint bendruomenės veiklos 15 metų sukaktį.  

     Lygumų padalinyje paminėta Knygnešio diena „Knygnešį prisiminus...!“. Renginys pradėtas 

pagerbiant Lygumų krašto  knygnešį – daraktorių Leonardą Daukšą ir prisimenant kitus to meto 

knygnešius. Aplankytas knygnešio kapas, uždegtos atminimo žvakelės. Bibliotekoje pristatyta dokumentų 

paroda apie knygnešį – daraktorių Leonardą Daukšą. Eilėraščius deklamavo Kamilė, Modestas, Karolis 

(eilėraščiai Knygnešiams, Knygnešio ainis, Knygnešiai). Po to bibliotekininkė pristatė filmą „Knygnešys“. 

Po peržiūros vyko trumpas aptarimas. Dalyviai atliko paruoštus testus “Ką aš žinau apie Knygnešius?”.  

     Advento renginyje „Laukimo metas...“ aptarta advento vainiko reikšmė, papročiai, tradicijos, draudimai 

ir t.t. Vyko skrebinimo užsiėmimai, buvo gaminami kalėdiniai atvirukai. 
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     Medikonių padalinyje įdomus kompleksinis renginys 

buvo pavadintas „Renkame geriausią poezijos knygą“. 

Bibliotekininkė parašė paraišką ir gavo Lietuvos geriausių 

poezijos knygų penketuką. Bibliotekos lankytojai skaitė, 

nagrinėjo šių poetų eilėraščius, o susirinkę į baigiamąjį 

renginį bibliotekoje, aptarė ir išrinko labiausiai patinkančią 

ir balsavo svetainėje www.skaitymometai.lt . Bibliotekoje 

veikė geriausių 2015-2017 metų poezijos knygų paroda. 

     Mikoliškio padalinio lankytojai noriai dalyvauja 

kompleksiniuose renginiuose. Padedant kaimo 

bendruomenei ir kultūros centrui buvo suorganizuotas 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejus. 

Mikoliškio kaimo bendruomenė šimtmečiui paskyrė ne tik 100 vėliavėlių, 100 trispalvių margintų širdelių, 

bet ir 100 cepelinų! Nuo pat ankstaus ryto bendruomenės virtuvėje - lupo, tarkavo ir virė populiariausią 

lietuvišką patiekalą. Senjorams, kuriems sunku ateiti iki bendruomenės namų, cepelinai buvo nuvežti į 

namus. Renginio metu apžvelgta Mikoliškio kaimo istorija, kuri išliks metraštininkų surinktoje 

medžiagoje. Juk kiekvienas kaimas su savo praeitimi ir dabartimi taip pat yra maža dalelė Lietuvos. 

     Padedant kaimo bendruomenei ir kultūros centrui buvo suorganizuotas renginys Užgavėnėms „Nuo pat 

ryto visi puošės, ubagų veseliai ruošės!“. Dalyvavo apie 35 kaimo gyventojai. Šventėje dalyvavo jaunųjų 

pora, svotai ir visa palyda, buvo ir muzikantas. Bibliotekoje ta tema paruošta paroda. Su visa palyda 

vaikščiota po kaimus. Sugrįžus sudeginta Morė, buvo žaidžiami žaidimai prie laužo ir vaišintasi karšta 

arbata bibliotekos kieme. 

     Kitas kompleksinis renginys buvo skirtas kovo 11-ąjai „Mes visi - tai Lietuva“. Renginio vieta -

Mikoliškio bendruomenės namai. Trumpai apžvelgta Lietuvos istorija, apie Tėvynę Lietuvą, kokia ji ir 

kaip joje gyventi gera, papasakojo mažieji dalyviai: Domantas, Kajus, Armandas ir Karina. Po minėjimo, 

scenoje pasirodė Mikoliškio suaugusiųjų dramos teatras su vaidinimu „Dešimt litų ir gyvybė“ (Režisierė 

Aušra Ždanko). 

     Motinos dienai skirtas renginys „Tau mamyte“. Bendruomenės namuose vyko literatūrinė-muzikinė 

kompozicija. Prie renginio visada prisideda ir kaimo bendruomenė, kuri kiekvienais metais visoms 

motinos nuperka gėlių. 

     Pašvitinyje vasario 16 d. vyko renginys, skirtas 

Lietuvos šimtmečiui „Mano vardas – Lietuva“. 

Renginys prasidėjo akcija - „Uždek žvakutę ant 

savanorio kapų“. Uždegtos žvakės, padėtos gėlės ant 

miestelio kapinėse palaidoto pirmojo žuvusiojo už Lie-

tuvos laisvę savanorio partizano Aleksandro Vainausko 

kapo. Iš kapinių visi renginio dalyviai susirinko prie 

Pašvitinio malūno vėliavos pagerbimui. Vietos 

saviveiklininkai  ir žiūrovai sugiedojo Tautišką 

giesmę. Pranešimą apie Valstybės atkūrimo dienos 

svarbą perskaitė  J. Mockūnienė. Dainos ir eilės liejosi iš vietos saviveiklininkų. Sveikinimo žodį 

susirinkusiems tarė seniūnė R. Krištopaitienė. Pašvitinio kraštotyrininkas, vėliavos iškėlimo iniciatorius 

Juozas Mockūnas priminė, kad Lietuvos dvasią okupacijos metais saugojo, tautiškumą gaivino ne tik visai 

šaliai žinomi žmonės, bet ir kuklūs patriotai. Kaip tik tokie patriotai, pašvitiniečiai Benediktas Navickas ir 

Algis Levanas, 1968-aisiais, naktį prieš Vasario 16-ąją ir buvo iškėlę ant malūno pačių pasiūtą trispalvę. 

Šventės išvakarėse vėliavą pašvitiniečiai ant malūno kėlė, pasitelkę techniką – darbams dideliame aukštyje 

skirtą bokštelį. Pažiūrėti neeilinio įvykio susirinko ir suaugusieji miestelėnai, ir moksleiviai. Po vėliavos 

pagerbimo, Pašvitinio bažnyčioje vyko šventos mišios, kurių metu skambėjo 100 varpo dūžių. Po Šv. 

Mišių, Pašvitinio laisvalaikio salėje vyko vietos saviveiklininkų koncertas, o vakare, pašvitiniečiai Lietuvą 

pasveikino leisdami į dangų žibintus.  

     Užgavėnės - žiemos pabaigos šventė. Nuo seno per Užgavėnes žmonės rengdavo įvairius vaidinimus, 

daug triukšmaudavo, krėsdavo išdaigas, dėvėdavo kaukes. Įvairių kaukių su mokytojomis pagamino 

Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokiniai, kaukėmis pasipuošė ir miestelio gyventojai. Išvyti žiemą, 

prišaukti pavasarį, persirengėliai rinkosi į miestelio aikštę. Žaidė tradicinius šios šventės žaidimus, šoko, 

stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovas, Morės deginimą, rinko gražiausią Užgavėnių kaukę. Gardžiais 

http://www.skaitymometai.lt/
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blynais vaišino seniūnijos ir bibliotekos darbuotojos, koše ir arbata – mokyklos virėjos. Tikima, kad per 

Užgavėnes reikia ypač daug ir riebiai valgyti, tuomet metai bus dosnūs ir sotūs.  

     Šventinis minėjimas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieniai, vyko kovo 10 d. Pašvitinio 

laisvalaikio salėje. Šventinį renginį pradėjo miestelio bibliotekininkė skaitydama pranešimą apie kovo 11 

dienos svarbą. Sugiedotas Lietuvos himnas. Į svečius atvyko ir Joniškio rajono Kriukų moterų ansamblis, 

kuris susirinkusiems dovanojo šventinį koncertą. Sveikinimo žodį tarė Pašvitinio seniūnijos seniūnės 

pavaduotoja Virginija Karbauskienė. 

     Dešimtą kartą Pelaniškių, Pašvitinio ir apylinkių gyventojai rinkosi paminėti Baltų Vienybės dieną. 

Tradiciškai, rugsėjo 22–ąją minima Baltų Vienybės diena, dviejų tautų – Lietuvos ir Latvijos draugystės 

šventė. Pelaniškių piliakalnio papėdėje buvo sukurtas vienybės laužas, koncertavo svečiai iš Latvijos 

Olainės kultūros centro folkloro ansamblis „Dzedzieda“ (vadovė Sivija Silare). Renginį organizavo 

Pašvitinio seniūnija, biblioteka, Pašvitinio kultūros skyrius, Pelaniškiuose gyvenanti Marcinkevičių šeima. 

Uždegus vienybės laužą, renginį posmu apie baltus pradėjo Danutė Maižuvienė, bibliotekininkė 

papasakojo Baltų Vienybės dienos istoriją ir reikšmę. Svečiai iš Latvijos padovanojo linksmą koncertą. 

Ansamblio vadovė Mara atliko dar nematytus ritualus aplink Vienybės laužą. Visi renginio dalyviai 

galvojo norus ir pildami saujelę grūdų į ugnį, stebėjo, kaip šie, dūmais virtę, kilo į dangų, kad išpildytų 

norus. Baltų diena, kaip ir kismet, neapsiėjo be gardžios Marcinkevičienės košės. Išskirtinis šios šventės 

akcentas – Juozui Mockūnui įteiktas sidabrinis ženklelis „Atkurtai Lietuvai – 100“. Šį gražų apdovanojimą 

90–mečiui entuziastui, visuomeninės ir savanoriškos veiklos skleidėjui įteikė seimo nario Arūno 

Gumuliausko padėjėjas, Tarybos narys Alvydas Žuvininkas.  

     Plaučiškiuose organizuotas renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Lietuva – Tu 

mums šventa“. Renginį vedė kultūros darbuotojos, bibliotekininkė O. Maksimavičienė ir kultūros renginių 

organizatorė A. Kurauskienė. Šventinį koncertą dovanojo Panevėžio šaulių choras „Aukštaitis“ (vad. Zina 

Jereckienė).  

     Plaučiškių kultūros darbuotojos kovo 3 d. plaučiškiečius ir kaimo svečius sukvietė į tradicinį, 9-ąjį 

„Kaziuko kermošių“. Į Plaučiškių skyriaus laisvalaikio salę suvažiavo – pynėjai, drožėjai, keramikai, 

žolelių ir medaus pardavėjai - visokių amatų auksarankiai. Susirinkusius linksmino Linkuvos centro Ūdekų 

skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Lakštutės“ (vadovė V. Janickienė). 

     Rimkūnų padalinyje organizuojamos informacinės, kūrybinės, edukacinės, pažintinės, žaidimų 

popietės, išvykos. Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir Vydūno metams.       

Daugiausiai lankytojų dėmesio sulaukia renginiai vaikams ir kompleksiniai renginiai, kurie organizuojami 

kartu su kaimo bendruomene. Žolinė - vasaros ir rudens sandūros šventė. Rugpjūčio mėnesio 15 d. prie 

Rimkūnų bibliotekos švęsta Žolinė. Šventės dalyviai susirinko nešini įvairiausiais žolynais, daržo ir sodo 

gėrybėmis, iš kurių kūrė kilimą ir jį skyrė Lietuvos šimtmečiui. Šventės dalyviai – maži ir dideli sudėliojo 

iš visų atsineštų gamtinių medžiagų skaičių – 100.  

     Rimkūnų kaimo bendruomenė kartu su biblioteka gruodžio mėnesį surengė „Šeimų šventę“. Į šventę, 

kuri vyko bendruomenės laisvalaikio salėje susirinko nemažas būrys rimkūniečių. Šventę vedė muzikantai 

iš Joniškėlio. Šventės eigoje sulaukta svečių, net trijų Kalėdų senelių. Svečiai vedė žaidimus, su mažaisiais 

šventės dalyviais šoko ratelius, apdalino visus dovanomis. 

     Stačiūnuose visi didesni renginiai rengiami bendradarbiaujant su Stačiūnų mokyklos - daugiafunkcio 

centro darbuotojais bei kaimo bendruomene. Stačiūniečiai šventė Užgavėnes ir vijo lauk žiemą. Prie 

mokyklos – daugiafunkcio centro rinkosi dideli ir maži į Lašiniūtės ir Kanapinsko vestuves (Keičiasi 

pasaulis, keičiasi ir tradicijos). Buvo smagu: piršlys (bibliotekininkė Laura Žurauskaitė) ir svočia (Angelė 

Zaveckienė) kvietė visus linksmintis, daktarai tikrino jaunųjų ir visos palydos sveikatą. Čigonėlės šoko 

pačios ir kvietė kitus, būrė ateitį ir kitokius juokus išdarinėjo. Jaunieji ubagėliai šoko ir dainavo. Pats 

baisiausias Užgavėnių personažas - Giltinė perskaitė nuosprendį Morei, kuri už visus griekus buvo 

sudeginta ant laužo. Sušalusių renginyje nebuvo. Vieni sušilo bešokdami ir dalyvaudami žaidimuose, kiti – 

ragaudami gaspadinių virtą riebią košę ir karštą arbatą.  

     Organizuotas iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-čiui. Šventę pradėjo Šiaulių krašto 

„Medeinos“ draugovės skautai, įnešdami Lietuvos valstybės 

vėliavą ir pakviesdami visus sugiedoti himną. Direktorė Aušra 

Mačiūnienė sveikindama susirinkusius, priminė svarbiausias 

Lietuvos istorijos datas bei Vasario 16-osios akto svarbą. 

Šventinį koncertą ruošė visi Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio 

centro kolektyvai: mažieji darželinukai, vaikų grupė „Šok ir 
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tu“, moterų linijinių šokių kolektyvas (vadovė Solveiga Noreikaitė Janušauskienė), etnografinis ansamblis 

„Volungė“, vokalinis ansamblis „Nostalgija“ bei suaugusiųjų duetai (vadovė Violeta Bernotienė). Šventę 

vainikavo daina „Žemėj Lietuvos“, kurią kartu dainavo visi: ir saviveiklininkai, ir žiūrovai.  

     Birželio viduryje vyko Kaimo šventė. Stačiūnai šventė savo 350–ąjį jubiliejų. Šventė prasidėjo 

krepšinio varžybomis (3x3). Krepšinio turnyre dalyvavo 9 komandos. Buvo atvykę svečiai iš Rozalimo, 

Klovainių, Lygumų, Dvariškių, Priečiūnų, dvi komandos iš Bardiškių ir dvi komandos pačių stačiūniečių. 

Po varžybų dalyviai galėjo išbandyti savo rankos taiklumą ir tritaškių mėtyme. Stadione vaikams vyko 

pripučiamo batuto pramogos. Parodyta Stačiūnų daugiafunkcio centro saviveiklininkų kolektyvų šventinė 

programa „PRAEITIS, DABARTIS, ATEITIS”. Jos metu buvo pagerbti jubiliatai, jaunieji stačiūniečiai, 

nusipelnę padėkos žmonės. Veikė Pakruojo KC Dailės studijos lankytojų plenero, vykusio Stačiūnuose, 

dailės darbų paroda. Vyko Ugnies teatro pasirodymas bei gegužinė.  

     Advento popietėje organizuotas tradicinis vainiko pynimas, kalbėta apie advento tradicijas.  

Koncertavo Meškuičių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Smiltelė“ ir daugiafunkcio centro 

šokėjų grupė „Šok ir tu“. Buvo pagerbti bendruomenės nariai, šventę garbingus jubiliejus.  

     Šukionių padalinyje suorganizuoti skaitinių vakarai: sausio mėn. - „Reveransas Alberto Laurinčiuko, 

Vinco Mykolaičio-Putino, Martyno Vainilaičio, Kosto Kauko, Sigito Gedos,  Kazio Jakubėno, Vytauto 

Rudoko, Bitės Vilimaitės, Petro Gaulės ir kt. įžymių kūrėjų poetiniam ir proziniam žodžiui“, kovo mėn. - 

„Reveransas Juozo Erlicko, Jono Lapašinsko, Vilhelmo Starostos-Vydūno, Mariaus Ivaškevičiaus, 

Laimono Inio, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio ir kt. kūrėjų poetiniam ir proziniam žodžiui“, gegužės mėn. - 

„Reveransas Jurgio Baltrušaičio, Algimanto Mikutos, Vytauto Skripkos, Augusto Tamaliūno, Jono 

Juškaičio ir kt. kūrėjų proziniam ir poetiniam žodžiui“, liepos mėn. - „Reveransas Kosto Kubilinsko, 

Janinos Degutytės, Vidmantės Jasukaitytės ir kt. kūrėjų poetiniam ir proziniam  žodžiui“, rugsėjo mėn. - 

„Reveransas Petro Panavo, Liutauro Degėsio, Vydo Asto, Mykolo Sluckio, Vilijos Dailidienės ir kt. kūrėjų 

poetiniam ir proziniam  žodžiui“, lapkričio mėn. - „Reveransas Kęstučio Genio, Jurgio Gimberio, 

Leonardo Gutausko, Kazio Binkio, Violetos Palčinskaitės, Romo Sadausko, Antano A. Jonyno, Prano 

Mašioto, Rasos Aškinytės, Vinco Kudirkos ir kt. kūrėjų proziniam ir poetiniam žodžiui“.  

     Vasario mėnesį vyko renginys „2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, Vydūno, Lietuvos 

Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metai“ su teminio 

skaidrių rinkinio pristatymu (eksponuotas 1 skaidrių rinkinys). Renginys vyko Šukionių kaimo 

bendruomenės namuose, suorganizuotas kartu su Šukionių kaimo bendruomene. 30 renginio dalyvių 

supažindinti su pagrindiniais Vydūno biografijos faktais, kūrybiniu palikimu, darbais, planuojamais 

Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metams.      

     Kovo  pradžioje vyko Tarptautinės moters dienos minėjimas. Renginys įvyko Šukionių kaimo 

bendruomenės namuose. 30 renginio dalyvių supažindinti su Tarptautinės moters dienos istorija, šios 

dienos paminėjimo renginiais (eksponuota 10 istorinių dokumentų ir nuotraukų kopijų).  

     Gegužės 6 d. Šukionių kaimo bendruomenės namuose įvyko minėtos bendruomenės ir Pakruojo Juozo 

Paukštelio VB Šukionių padalinio suorganizuotas renginys Motinos dienai paminėti: skaitytos ištraukos iš 

grožinės literatūros kūrinių ir publikacijų spaudoje. Renginiui baigiantis už pagalbą dėkota Virginijai 

Sutkienei, Dianai Kryževičienei, Daivai Stočkūnienei, Janinai Vitkienei, Danutei Jasiukaitienei, finansiškai 

parėmusiems - Šukionių kaimo bendruomenei, privatiems asmenims bei visiems 30 dalyvių. 

      2018 m. birželio 24 – ąją kartu su Šukionių kaimo bendruomenės aktyvu, įgyvendinančiu projektą 

„Joninių (Rasos) šventė – vasaros saulėgrįžos pagerbimo tradicijoms Šukionių krašte puoselėti“, 

suorganizuota tradicinė Joninių  (Rasos) šventė, kurioje dalyvavo 80 dalyvių. Bibliotekininkė Jolanta buvo 

šventinio vakaro ,,rimtosios“ dalies vedėja, organizavo kupolių konkursą, paveikslavo, padėjo sutvarkyti 

minėto projekto įgyvendinimo dokumentus...  

     Rugpjūčio 18 – ąją kartu su vietos - Šukionių kaimo - bendruomenės  aktyvu suorganizuota tradicinė 

sportinių varžybų ir pramogų dieną – „Vasaros palydėtuves 2018“. Renginyje dalyvavo 50 vietos ir 

atvykusių sporto entuziastų. 

     Lapkričio viduryje padalinyje suorganizuota tęstinė popietė „Skaitiniuose atrandu save...“ (apie naujai 

pasirodžiusias ir populiarias grožinės literatūros knygas, apie spaudoje publikuotas noveles, pasakojimus). 

Popietei panaudota interneto svetainių medžiaga, publikacijos spaudoje.  

     Metų pabaigoje Šukionių kaimo bendruomenės namuose įvyko Šukionių kaimo bendruomenės ir 

Pakruojo Juozo Paukštelio VB Šukionių padalinio suorganizuota tradicinė popietė „Pabūkime kartu...“ 

Renginyje dalyvavo 50 dalyvių. 
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     Ūdekų padalinyje vyko renginys „Težydi mūsų šalelė“ -  Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei 

Lietuvos valstybės 100-mečiui. Eilės apie Lietuvą, tėvynę, 

gimtinę persipynė su tokio pat turinio dainomis, kurias atliko  

Ūdekų kultūros namų saviveiklininkai.   

     „Užsigavėkim ir Velykoms atidėkim“ – Užgavėnių popietė, 

kurioje šurmuliavo įvairūs persirengėlių personažai,  buvo 

kepami blynai ir jais vaišinami visi dalyviai, deginta Morė, 

kovėsi Lašininis ir Kanapinis.  

     „Tu ateik, mano angele baltas“ – edukacinė valandėlė  

Adventui. Dalyviai buvo mokinami  pinti ir puošti Adventinius 

vainikus iš natūralių gamtos dovanų – eglės, mirtų, pušų, tujų 

šakelių, kankorėžių, uogų, džiovintų  gėlių žiedų, obuolių.  

     Žeimelio padalinyje renginių formos ir tematika įvairios: spaudinių parodos, parodų pristatymai, 

garsinis knygų skaitymas, knygų aptarimai, pasakų skaitymai, pasakų popietės, viktorinos, informacijos 

dienos. Netradicinės įvairių darbų, fotografijų  parodos. 2018 metų renginiai buvo skirti atkurtos Lietuvos 

valstybės  šimtmečiui paminėti. Kaip ir kasmet, metai pradėti renginiu, skirtu Laisvės gynėjų dienai 

„Sausio 13-ąją prisimenant“. Šio renginio metu buvo prisiminti visi Laisvės gynėjai, dainuojamos dainos, 

skaitomos eilės. Dalyviai susikibę už rankų giedojo Lietuvos himną. Bibliotekoje parengta nuotraukų 

paroda.  

     Į renginį „Pasikalbėjimai apie sveikatą“ Žeimelio daugiafunkciame centre, atvykusi lektorė papasakojo 

lankytojams apie sveikatą, supažindino su alavijo gydomosiomis savybėmis.  

      Kaip ir visoje Lietuvoje paminėtos 28-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės. 

Daugiafunkcio centro salėje eilėraščiu visus pasveikino priešmokyklinukė Fausta Misevičiūtė,  paskui  visi 

žiūrėjo nuotaikingą, humoristinį Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Guostagalio filialo 

mėgėjiško dramos kolektyvo spektaklį "Maišas, kuriame nugalabijo šešką". Bibliotekoje parengta  paroda 

„Mano Lietuva“.  

     Renginyje „Poezijos įkvėpti“ dalyvavo Žemės ūkio mokyklos moksleiviai. Jo metu buvo skaitomos  

savos kūrybos eilės, veikė Larisos Kazakevičienės foto būrelio „Blykstė“ paroda.  

     Renginyje „Šeimininkės užrašai“ susirinkusios senjoros dalijosi valgių receptais, ragavo valgius. Prie 

puodelio arbatos aptarta, kokių renginių visi laukia rudenį.  

 

     Rajono bibliotekose net 46,0% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. 

     Paminėtinos viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuotos parodos: "Rinkime Metų knygą 2018";  

"Kovoję už laisvę nemiršta"; "Vincas Mykolaitis - Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties", 

skirta poeto, prozininko, publicisto, dramaturgo 125-osioms gimimo metinėms. Visus metus veikė paroda 

"Smurtui- Ne!", skirta vykdomai prevencijos programai prieš smurtą artimoje aplinkoje. 

     Vasario – kovo mėn. eksponuota paroda “Pakruojiečių sveikinimai Lietuvai", skirta Lietuvos Valstybės 

100-mečio jubiliejui. Juos sukūrė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, 

Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos pagrindinio 

ugdymo filialo moksleiviai bei Pakruojo sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrijos „Viltis“ nariai. Kai kurie atvirukų kūrėjai įrašė ir 

savo palinkėjimus Lietuvai. Eksponuoti 64 darbeliai, atlikti 

įvairiomis atvirukų kūrimo technikomis. 

     Kovo mėn. parengta dokumentų paroda „Už laisvę kritusiems 

mirties nėra", skirta Lietuvos pedagogui, žurnalistui, karininkui, 

rezistentui, kovotojui už Nepriklausomybę, partizanų vadui, 

brigados generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui, minint jo 100 - 

ąsias gimimo metines.  

     Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti parengta dokumentų paroda „Baltijos kelias į mūsų 

laisvę“. 

     Pagerbiant žymų filosofą, rašytoją, dramaturgą, publicistą ir kultūros veikėją Vydūną (tikroji 

pavardė Vilhelmas Storosta), 2018 - ieji paskelbti Vydūno metais. Ta proga ir kartu minint Vydūno 150-

ąsias gimimo metines, parengta dokumentų paroda „Įžvelgęs daugiau nei kiti“. 

     Metų pabaigoje eksponuota paroda „Pasijutau lietuviu esąs“ buvo skirta Vinco Kudirkos 160–osioms 

gimimo metinėms paminėti. 
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     Informacijos skaitykloje vyresn. bibliografės Genės Urbienės parengtos parodos: sausio mėn. - „Nauji 

informaciniai leidiniai“, „Sausio 13-oji tautos atmintyje“; vasario mėn. - „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 

Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir signatarai".   

     Lietuva mini reikšmingą šaliai datą - Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų. Šiai sukakčiai 

paminėti parengta dokumentų paroda „1918 m. vasario 16 - oji - diena nulėmusi Lietuvos ateitį". Parodoje 

eksponuojami leidiniai, kuriuose įamžinti tos dienos istoriniai įvykiai ir žmonių drąsa. 

     Balandžio mėn. eksponuota velykinių darbų paroda „Margaspalvių Velykų aidai“. Darbus parodai 

paruošė Pakruojo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis“ lankytojai. Velykinių 

darbų parodėlėje – šventinės velykinės puokštės, atvirukai, įvairia technika išmarginti margučiai. Jų 

darbeliai padaryti su meile, pagal kiekvieno gebėjimus. Jiems talkino bendrijos socialinė darbuotoja Justina 

Juškaitė.  

     Gegužės mėn. veikė paroda „Stipri Lietuva stiprioje ES: vertybė, saugumas, ekonomika, žmogaus 

teisės“.     Minint Gedulo ir vilties dieną, parengta dokumentų paroda „Krauju jinai amžiams liks įrašyta".  

     Rugpjūčio mėn. veikė darbų paroda „Pražydo vasara graži“. Darbus 

parodai paruošė Pakruojo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 

„Pakruojo Viltis“ lankytojai. Rugsėjo mėn. parengta dokumentų 

paroda  „Lietuvos žydų istorija, kultūra, dabartis“. Parodoje apžvelgiama 

Lietuvos žydų istorija nuo jų atvykimo į Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės teritoriją XIV amžiuje, jų kultūrinis palikimas, 

holokaustas ir žydų gyvenimas po holokausto.  

     Ruduo - tai metas, kai po darbų gausybės ateina laikas ramiam 

poilsiui... Krentantys lapai, auksinis ruduo, ramybė širdyje ir jaukus 

vakaras su knyga rankose - tai ko kiekvienam linki bendrijos „Pakruojo 

Viltis“ nariai. Kaip paskatinimą skaityti knygą, dažniau ją atsiversti 

„Viltiečiai“ sukūrė  knygų skirtukų parodą. Bendrijos „Pakruojo Viltis“ 

lankytojų pagaminti knygų skirtukai - tarsi maži meno kūriniai. 

Kiekvienas dailus rankdarbis pasižymi savitu originalumu, forma, minties išraiška. Kiekvienas skirtukas 

kupinas bendrystės ir draugystės - vieni karpė, mezgė kiti klijavo, dekoravo. Paroda veikė visą spalio mėn. 

     Lapkričio mėn. parengta paroda „Sveika mityba –ilgesnio gyvenimo garantas“. Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis" nariai, artėjančių švenčių proga, linkėdami kiekvienam žmogui 

rasti laiko ir parašyti laišką Kalėdoms, parengė darbelių parodą „Laiškas Kalėdoms". 

     Parengtos ir patalpintos į viešosios bibliotekos svetainę dvi virtualios parodos: „Su meile Lietuvai: 

pakruojiečių kurti atvirukai Lietuvos 100 – mečiui“ eksponuojami mūsų krašto jaunimo sukurti darbeliai 

įvairiomis kūrimo technikomis. Juos sukūrė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Lygumų pagrindinės 

mokyklos Šukionių Jono Noreikos pagrindinio ugdymo filialo moksleiviai bei sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrijos „Pakruojo Viltis" nariai. Kai kurie atvirukų kūrėjai įrašė ir savo palinkėjimus Lietuvai;           

„Kraštietis rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas Juozas Paukštelis: 1899-1980“, skirta rašytojo 

120-osioms gimimo metinėms. Ją sudaro 3 dalys: „Rašytojo gyvenimas ir kūryba“, „Literatūra apie Juozą 

Paukštelį ir jo kūrybą“, „Atmintis“. Parodoje pateikiami leidiniai, esantys Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos fonduose. Taip pat pasinaudota ir Titonių 

kaimo bibliotekoje įkurtame rašytojo memorialiniame kambaryje saugomais dokumentais. 

     Linkuvos miesto padalinyje eksponuotos literatūros parodos: „Kraštotyrininkė, pedagogė, 

visuomenininkė“ (Z. Vėžienės - Bružaitės 80-čiui), „Gamtos mokslų daktarė“ (Onos Benediktos Kadytės 

90-čiui), „Sidabrinės gervės laureatas“ (K. Gaigalo 90-čiui), „Architektas ir Lietuvos pilietis“ (V. 

Lansbergio 125-čiui), „Linkuvos gimnazijos mokytojas“ (K. Dineikos 120-čiui), „Literatas, vertėjas, 

pedagogas“ (J.Vadeikio 115- čiui), „Linkuvos bibliotekos veikla 2013-2018“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei), „Mano provincija“ (St. Tumėno 60-čiui), „Namas ant ratų mokė tausoti aplinką“ (aplinkosaugos 

projektui), „Išvežti gyvenimai“ (Gedulo ir Vilties dienai), „Gyvenimas, kaip žaidimas“ (tarptautinei 

šachmatų dienai), „Po mėlynu Havajų dangumi“ (A. Bieliausko 90-čiui), „Kas Žolinės dieną neturės 

žolynų puokštės, tam velnias į delną savo uodegą įbruks“ (Žolinei), „Kas skaito rašo, tas duonos neprašo“ 

(Tarptautinei raštingumo dienai), „Užverstų šulinių vanduo“ (N. A. Gaškaitės-Žemaitienės 80-čiui), 

„Stebuklinga muzikos galia“ (Pasaulinei muzikos dienai), „Provincija: išpuvę dantys, kantri siela...“ (R. 

Vanago 70-čiui), „Pažinimo troškulys“ (J. Glinskio 85-čiui), „Skaitau ir gaminu“ (Pasaulinei maisto 

dienai), „Tikslus realybės piešinys Vydo Asdo kūryboje“ (V. Asdo 70-čiui), „Ko kūryboje daugiau: 

rašytojo asmenybės ar gyvenimo“ (M. Sluckio 90-čiui), „Ką mums reikėtų žinoti apie Simoną Daukantą?“ 

(S. Daukanto 225-čiui), „Daugiau ar mažiau juokingi kartais būna visi“ ( J. Gimberio 80-čiui), „Iš kur 
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atsiranda tokia daugiašakė kūrybą“ (L. Gutausko 80-čiui), „Savo kūrybine prigimtimi – jis poetas“ (K. 

Binkio 125-čiui), „Neišsenkami fantazijos turtai“ (S. Lagerliof 160-čiui), „Dainuojamosios poezijos 

muzikalumas“ (A. A. Jonyno 65-čiui), „Ramus Advento susikaupimas“ (Advento belaukiant).  

     Liepos – rugpjūčio mėn. Linkuvos bibliotekoje buvo eksponuojama 

kraštietės Rimos Briškaitės foto  paroda „...tarp eilučių“, skirta kraštiečiui 

Vaidotui Spudui atminti. Parodos atidaryme dalyvavo  kritikė, kultūrologė 

Rima Pociūtė. Parodoje buvo eksponuojama 11 foto darbų. Paroda susilaukė 

didelio lankytojų srauto ir susidomėjimo.  

     Vasarai įsibėgėjus, knygų lentyną papuošė nauja rubrika – Knygų 

terapija visiems. Eksponuojamos naujai gautos knygos. Tai pagalba 

skaitytojams išsirinkti iš didžiulio knygų srauto tinkamiausią leidinį pagal 

savo dvasinę būseną. Knygos buvo parinktos pagal specialistų 

rekomendacijas ir darbo patirtį. Padaryti trumpi aprašymai, kurie yra paimti 

iš knygų anotacijų. Tikslas -  palengvinti skaitytojui, kuris dvejoja, kelią iki 

knygos išsirinkimo. Šis skirtukų sudėliojimas į knygas, citatų išskyrimas, 

lipnių lapelių priklijavimas, skaitytojus žavi ir maloniai nuteikia, renkantis 

knygas.      

     Paminėtinos ir kaimo padaliniuose rengtos parodos: Balsių padalinyje - literatūros parodos buvo 

skirtos liaudies papročiams, tradicijoms, kalendorinėms šventėms, rašytojų ir įžymių žmonių 

jubiliejiniams metams paminėti. „Ėjau keliu vingiuotu ir duobėtu“, skirta prisiminti rašytojo V. 

Mykolaičio - Putino nueitą gyvenimo kelią ir kūrybą. Paroda „Mano gyvenimo poezija“,  skirta poetės J. 

Degutytės 90-osioms gimimo metinėms paminėti. „Pramintais Lietuvos keliais į laisvę“ buvo skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. „Žalią ranką Tau tiesia Velykos...“, „Pavasario žiedai 

Tau, Mylimoji“, „Pažinkime gamtą ir jos lobius“, „Seniausia mano šeimos fotografija“, „Kazys Binkis ir 

jo kūryba“, „Kalėdų varpelių skambesy“, „Šviesuolių klubo veikla 1998-2018“.   

     Bardiškių padalinio vartotojams labai patinka įvairių piešinių, darbelių, paveikslų parodos.  

Visą balandžio mėnesį buvo eksponuojama buvusios mokytojos, žeimelietės Emilijos Bumblienės paroda 

„Svajonių spalvos“. Kartu su Žeimelio „Žiemgalos“ muziejaus muziejininke Daiva Skrupskelyte parengta 

paroda „Lauksodžio katalikių moterų draugijos „Birutiečių“ veikla tarpukario metais“. 

Rugsėjo mėnesį, kartu su Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ fotografijos būreliu „Blykstė“ 

parengta fotografijų paroda. 

     Gačionių padalinyje – ,,Laisvės troškimas, išlaisvinęs svajones“ (skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečio metams pažymėti), ,,Internetas ir aš“ (skirta Saugesnio interneto savaitei), „Poetai - 

Motinoms...“, skirta Motinos dienai, „Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau ir žaidžiu“, ,,Herojai Šiaurėje“ 

(Šiaurės šalių bibliotekų savaitė). Bendradarbiauta su Radviliškio rajono tautodailininke Aurelija 

Norvaišiene. Parengtos jos darbų  parodos: ,,Pintos juostos“ ir ,,Rankšluosčiai”. 

      Grikpėdžių padalinyje parodose paminėta - ,,Pražydo putinas speiguotam sausy“ - poeto, prozininko V. 

Mykolaičio - Putino 125-osios gimimo metinės, Ž. Verno, prancūzų rašytojo, mokslinės fantastikos žanro 

pradininko 190-osios gimimo metinės, ,,Pati tikriausia Trilerių meistrė“ - Sandros Brown, amerikiečių 

rašytojos, žurnalistės 70-metis, ,,Aktorė, poetė, o svarbiausia – lietuvė“ - Birutės Pūkelevičiūtės 95-osios 

gimimo metinės, ,,Gyvenimas padovanotas Lietuvai“ - Vinco Kudirkos – gydytojo, prozininko, poeto, 

publicisto, kritiko, vertėjo, laikraščio ,,Varpas“ redaktoriaus, Lietuvos himno autoriaus 160-osios gimimo 

metinės, ,,Aš – šilų berniukas“ – poeto A. Matučio 95-metis, ,,Dainuojanti ir šokanti S. Gedos kūryba“ - 

poeto S. Gedos 75-metis, ,,Visa tiesa apie Kazį Binkį“ - poeto 125-osios gimimo metinės, ,,Prano Mašioto 

knygynėlis“ - pedagogo, vaikų rašytojo, publicisto, vertėjo, vadovėlių autoriaus, visuomenės bei kultūros 

veikėjo 155-metis. Įsimintinoms datoms paminėti buvo surengtos tokios literatūros parodos: ,,Atminimo 

laužas“ (Laisvės gynėjų dienai), ,,Jūs dovanojot man pasaulį“ (Motinos ir Tėvo dienoms), ,,Kaip skaudu 

netekti gimtinės, kai ištremtas toli nuo Tėvynės“ (Gedulo ir vilties dienai), ,,Kai knygas draudė“ 

(Knygnešio dienai paminėti), ,,Seniausios, bet nesenstančios“ ir ,,Lietuvos šimtmečio knygos vaikams“ 

(Pasaulinei knygos dienai ir Nacionalinei bibliotekų savaitei), ,,Šiaurės šalių rašytojai – Nobelio premijos 

laureatai“ (Šiaurės šalių bibliotekų savaitei ).  

     Guostagalio padalinyje - „Ištikimybė žmogui ir sau pačiam“ – poetui, prozininkui V. Mykolaičiui 

Putinui 125 m.; „Juk tai tu – mūsų Lietuva brangiausia“, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį; 

„Kraštietis, architektas, literatas Vytautas Landsbergis Žemkalnis“, minint 125-ąsias gimimo metines; 

„Palikę ženklų pėdsaką“ – leidinių paroda kraštiečiams“: Kazimierui Jasiūnui – 115 m. ir Juozui Dauparui 

– 110 m.;  „Pramintu taku“ – dramos mėgėjų kolektyvo spektaklių akimirkos, minint prieš 115 m. 
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Steigviliuose įvykusį pirmą lietuvišką vakarą; „Guostagalio kraštas – šimtmečio žmonės ir vaizdai“, minint 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį; „Simonas Daukantas – istorikas, teisininkas, literatas“, minint 225-

ąsias gimimo metines; „Dovanota knyga – Kalėdų džiaugsmas“ – akcijos „Knygų Kalėdos“ metu 

padovanotų knygų paroda. 

      Klovainių padalinyje vaizdiniai renginiai pagrinde skirti paminėti kraštiečių, rašytojų sukaktis, 

atmintinus Lietuvos įvykius, tautines šventes. Parengtos parodos: “Velniai sugūžėjo“ (Užgavėnių kaukių 

paroda), “Velykinių margučių paslaptys” (atvirukų paroda), “Skaitymas – galimybė pažinti pasaulį” 

(sentencijų sienelė), “Tremties istorijos: atmintis gyva” (Gedulo ir Vilties dienai), “Karaliaus Mindaugo 

kelias”, “Tikslas – šviesti ir ugdyti, tobulinti visuomenę” (Kraštiečiui Vytautui Bičiūnui – 125), “Kai 

nerimsta rankos ir širdis” (rankdarbių paroda), “Kelias į nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis” (2018-ieji 

paskelbti sąjūdžio metais), “Kalėdų žvaigždei sužibus”.  

     Lygumų padalinyje - poetui, prozininkui Vincui Mykolaičiui – Putinui - 125 m. - „Poezija kūrybinėms 

žmogaus galioms...“, poetui, dramaturgui, eseistui, literatūros kritikui, publicistui, vertėjui Sigitui Gedai - 

75 m. - „Mitinės atminties poetas“, amerikiečių rašytojai, žurnalistei Sandrai Brown (Braun) -70 m. - 

„Detektyvinių trilerių autorė“, Knygnešio diena - „Knygnešį prisiminus...!“, prozininkui, eseistui, 

novelistui, poetui, žurnalistui, bibliotekininkui, vaikų literatūros kūrėjui Laimonui Iniui - 80 m. - 

„Rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis“, Europos diena - „Pažink Europą...!“, vokiečių rašytojui Erikui 

Marijai Remarkui - 120 m. - „XX amžiaus vokiečių rašytojas“, rašytojai, Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarei Vidmantei 

Jasukaitytei - 70 m. - „Žymiausia Lietuvos vidurinės kartos rašytoja“, mokslininkei, Lietuvos 

persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narei, Lietuvos švietimo reformos pradininkei Meilei 

Lukšienei - 105 m. - „Mokslininkės kelias – Lietuvos žmogaus kelias“, rusų rašytojui, dramaturgui, 

eseistui, filosofui Levui Tolstojui - 190 m. - „Garsiausias Pasaulio rašytojas“, prozininkui Mykolui 

Sluckiui - 90 m. - „Žymus Lietuvos prozininkas“, poetui, dramaturgui, prozininkui, žurnalistui, vaikų 

literatūros kūrėjui, vertėjui Kaziui Binkiui - 125 m. - „Eilėraščiai – tikrų tikriausia dovana...!“. 

     Medikonių padalinyje nuo sausio pradžios veikė vietos 

bendruomenės gyventojų rankdarbių paroda. Čia ir mezginiai, ir 

nėriniai, lankstiniai iš popieriaus, iš vilnos velti dirbiniai, 

papuošalai iš odos, tapyti ir siuvinėti paveikslai, riešinės, 

papuošalai iš karoliukų ir dar daug kitų dirbinių. Paroda skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui. 

      Mikoliškio padalinyje  literatūros parodos paruoštos 

paminėti rašytojų jubiliejus - ,,Ne veltui klaidžiojau, kenčiau ir 

gyvenau“ (V. Mykolaičiui-Putinui - 125), “V. Jasiukaitytės 70-

mečiui”. Iš Bardiškių bibliotekos atkeliavo žeimelietės 

mokytojos Emilijos Bumblienės atvirukų ,,Svajonių spalvos” 

paroda. Motinos dienai skirta paroda „Niekas šiai meilei prilygti negali“. Gruodžio mėnesį bibliotekoje 

paruošta nuotraukų paroda  “Kraštas, kuriame gyvenu, žmonės, kuriuos sutinku“. Tai - sustabdytos 

akimirkos iš pagrindinių 2018 metais suorganizuotų renginių. 

      Pašvitinio padalinyje rengtos parodos svarbioms datoms pažymėti: „Nenugalėtoji Lietuva“, skirta  

Lietuvos šimtmečiui. Buvo eksponuojami įvairūs leidiniai, foto albumai apie Lietuvą ir jos istoriją. Birželį 

buvo parengta paroda „Su Lietuva širdy“, skirta Gedulo ir vilties dienai pažymėti. Dar viena paroda, skirta 

Lietuvos šimtmečiui, buvo eksponuojama rugpjūčio mėnesį. Parodoje „Gražiausi Lietuvos kampeliai“ 

buvo eksponuojami fotoalbumai su gražiausiais Lietuvos vaizdais iš įvairių Lietuvos vietovių. 

     Parodos iškilių žmonių sukaktims paminėti: Kovo mėnesi bibliotekoje buvo parengta literatūros paroda 

– „Gyvenimo tobulintojas“, skirta Vilhelmo Storostos – Vydūno  150 metų sukakčiai. Parodoje buvo 

galima pamatyti rašytojo parašytus kūrinius, susipažinti su jo autobiografija. Rugsėjo mėnesį bibliotekos 

lankytojai galėjo apžiūrėti literatūros parodą „Mažutėlių tarnas“, skirtą kunigo ir visuomenės veikėjo Tėvo 

Stanislovo 100  metų gimimo sukakčiai paminėti.  

     Parodos atmintinoms dienoms ir šventėms: visą balandžio mėnesį bibliotekoje veikė paroda „Knygose 

palikti pėdsakai“, skirta Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai paminėti. Parodoje eksponuojamos 

bibliotekoje esančios knygos su rašytojų, poetų, vertėjų, kraštiečių parašais. Autografuotos knygos yra 

unikali ir reikšminga kultūros paveldo dalis. Visos šios autogafuotos knygos yra padovanotos bibliotekai. 

Parodoje buvo eksponuojami 35 leidiniai. Parodą apžiūrėjo 20 bibliotekos lankytojų. Pasitinkant gražiausią 

metų šventę – Kalėdas, buvo parengta paroda „Kalėdinis atvirukas“. Joje buvo eksponuojama 80 

įvairiausių kalėdinių atvirukų. Ši paroda sulaukė didelio susidomėjimo tiek suaugusių, tiek vaikų.  
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     Rimkūnų padalinyje buvo parengtos literatūros parodos rašytojams: „Poetas – mąstytojas“, skirta 

poeto, prozininko Vinco – Mykolaičio Putino 125 metų gimimo sukakčiai, „Didysis mūsų tautos 

žadintojas“, minint Vilhelmo Storostos Vydūno 150 metų gimimo sukaktį, „Įtaigus paprastosios kartos 

likimo vaizduotojas“, kuria paminėta vokiečių rašytojo E. M. Remarko 120 metų gimimo sukaktis. 

     Parodos atmintinoms datoms paminėti: minint Lietuvos valstybės šimtmetį, vasarį parengta literatūros 

paroda “Lietuvai – 100“. Eksponuojama literatūra apie Lietuvą ir joje vykusius svarbius istorinius  įvykius 

1918 – 2018 metais. Senų knygų paroda buvo parengta paminėti spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai - „Užmirštos knygos“. Parodoje buvo eksponuojama 20 knygų, kurios išleistos nuo 1918 iki 1954 

m. Gruodžio mėnesį parengta paroda „Knyga advento vakarui“. 

     Stačiūnų padalinyje - „ Jo gyvenimas, kaip žalio gintaro vėriniai“, poeto, dramaturgo, kritiko, vertėjo, 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Sigito Gedos 75-mečiui; „Lietuvių kalbos istorija 

– tai brasta per laiko upę“, skirta lietuvių kalbos metams; „Kovo 11-osios aktas - atkūręs 

nepriklausomybę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai; „Laumės juosta – tarsi 

gyvenimas...“, prozininko, buvusio Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriaus, Lietuvos rašytojų 

sąjungos nario Prano Treinio 90-mečiui; „Vakarų fronte nieko naujo - „prarastosios kartos“ likimas“, 

vokiečių rašytojo Eriko Marijos Remarko 120-mečiui; „Aš nenoriu drungno vandens...“, lietuvių poetės, 

vėlyvosios lyrikos romantikės, eilėraščių vaikams autorės Janinos Degutytės 90-mečiui; „Ribentropo–

Molotovo paktas, atėmęs Baltijos šalių nepriklausomybę“, Juodojo kaspino dienai; „Holokaustas – žydų 

tautos tragedija“, Lietuvos žydų genocido atminimo dienai; „Tautinio atgimimo ideologas“, istoriko, 

švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo Simono Daukanto 225-mečiui. 

     Šukionių padalinyje buvo eksponuotos dokumentų parodos: „Vincui Mykolaičiui-Putinui – 125“ 

(poeto, prozininko Vinco Mykolaičio-Putino 125 - osioms gimimo metinėms paminėti); „Lietuvos 

valstybės atkūrimui – 100 metų“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti; „Kovo 8-oji – 

Tarptautinė moterų solidarumo diena“ (Tarptautinei moters dienai paminėti); „Balandžio 22-oji  - 

Tarptautinė motinos žemės diena“ (Tarptautinei motinos žemės dienai paminėti); „Gegužės 3-oji – 

Tarptautinė spaudos laisvės diena“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti; „Birželio 

14-oji  - Gedulo ir vilties diena“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti; „Liepos 6-oji - Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena“ (Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) 

dienai paminėti); „Rugpjūčio 23-oji - Juodojo kaspino diena“, skirta Valstybės dienai paminėti; „Rugsėjo 

8-ji - Tarptautinė raštingumo diena“ (Tarptautinei raštingumo dienai paminėti); „Spalio 1-oji - Tarptautinė 

pagyvenusių žmonių diena“, skirta Tarptautinei Pagyvenusių žmonių dienai paminėti; „Lapkričio 13-oji - 

Tarptautinė tolerancijos diena“, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti; „Gruodžio 10-oji – 

Tarptautinė Nobelio diena“, skirta Nobelio dienai paminėti.  

     Titonių padalinyje parengtos literatūros parodos rašytojams „Aš spindinčią dovaną rytmečio saulei 

nešu – vakarės žaros stebuklingų spalvų ir dažų“, skirta Vincui Mykolaičiui Putinui; „Lietuva – mūsų 

žemė“, Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti; „Detektyvinių trilerių autorė“, skirta Sandrai Brown; 

„Gyvenimas su plunksna ir knyga“, Laimono Inio 80-osioms metinėms; „Tėvas Stanislovas - žymus 

kultūros ir visuomenės veikėjas“, 100-osioms gimimo metinėms; „Stovi pasakų namelis“, skirta Kostui 

Kubilinskui; „Aš nenoriu laimės mažos, aš nenoriu mažyčio skausmo“, Janinos Degutytės 90-mečiui; 

„Pasakų senelis - Pranas Mašiotas“, 155-mečiui paminėti.  

     Triškonių padalinyje - „Atkurtai Lietuvai – 100“; „Detektyvinių trilerių legenda“, skirta 70m. sukakčiai 

amerikiečių rašytojos Sandros Brown 70-mečiui; „Gimęs įžvelgti daugiau nei kiti“, visuomenės veikėjo, 

rašytojo Vilchelmo Storostos – Vydūno 150-mečiui; „Istorija ir dabartis susilieja į vieną“, prozininko, 

poeto, žurnalisto, vaikų literatūros kūrėjo Laimono Inio 80-mečiui; „Savo sumanymais žmogus visada 

didis“, vokiečių rašytojo Eriko Marijos Remarko 120-mečiui; „Kokia yra žmogaus gyvenimo žemėje ir 

tikėjimo prasmė“, rusų rašytojo, dramaturgo Levo Tolstojaus 190-mečiui; „Jei nėra sielvarto gyvenime, 

nėra meilės“, prancūzų rašytojo, filosofo, Alberto Kamiu 105-mečiui. 

     Žeimelio padalinyje parengta paroda žymiai Lietuvos krepšininkei, kraštietei, olimpinei čempionei  

Vitalijai Tuomaitei atminti. Parodoje lankytojai susipažino su krepšininkės laimėtais medaliais, 

nuotraukomis iš asmeninio albumo. Galėjo pamatyti laimėtą prizą – virdulį, kurį gavo Gerosios valios 

žaidynėse Maskvoje, kaip geriausia tritaškių metikė. Lankytojai galėjo paskaityti draugių, trenerių 

prisiminimus knygoje „Per anksti išėjusi...“. 

     Motinos dienai parengta žeimelietės Filomenos Lingevičienės siuvinėtų paveikslų iš karoliukų paroda 

„Karoliukų spalvos ir atspalviai“. 

     2018 metais kraštietis skulptorius Kęstutis Balčiūnas minėjo 60 metų jubiliejų. Ta proga bibliotekoje 

surengta spaudinių paroda apie kraštietį „Mintimis ir darbais grįžtu...“. 

http://day.lt/sventes/straipsniai/zydu_genocido_diena
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     Parengtos parodos poetui Justinui Marcinkevičiui „Poeto gyvenimas“, 

poetui Pauliui Širviui „Ateisiu tylią naktį“. Vienos knygos paroda paminėtos 

kraštiečio, Lietuvos miškininko Stasio Kripo 115-osios gimimo metinės. 

Paminėtas Žeimelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai 190-metis. 

Mokytojų dienai buvo skirta paroda  „Tau – mokytojau!“.Vasarą bibliotekoje 

veikė paroda keliaujantiems „Keliaukime ir pažinkime savo kraštą“. Tai 

pažintinė paroda apie Lietuvos lankytinas vietas. Paroda „Kalėdinių atvirukų 

įvairovė“, supažindino lankytojus su nuostabiomis kalėdinėmis atvirutėmis, 

iliustracijomis. 

     Ataskaitiniais metais jau trečią kartą Žeimelio senjorė, buvusi pedagogė 

Emilija Bumblienė inicijuoja savo darbų parodą. Šįkart - atvirukai gamtos 

tema, kurie nusidažo  visomis svajonių spalvomis. Neveltui ši paroda 

pavadinta „Svajonių spalvos“. Tai be galo kruopštus darbas, kai svajonėmis 

nuklystame į vaizduotės pasaulį. Antra Emilijos Bumblienės paroda „Iš 

karolių skrynios“, tai žeimelietės surinkti karoliai. Lankytojai galėjo 

pasigrožėti karolių įvairove. 

 
Viešosios bibliotekos salėje eksponuotos parodos 
 

     Vasario mėn. Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos salėje eksponuoti plakatai 

iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Leidybos skyriaus 

išleisto rinkinio „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. 

Deklaracija ir signatarai". Parodoje eksponuoti signatarų portretai, trumpos 

biografijos, Deklaracijos faksimilės ir jos reikšmės aprašymas. 

     Balandžio – gegužės mėn. 

eksponuota pakruojietės, „Šiaulių 

krašto“ žurnalistės Janinos 

Šaparnienės piešinių paroda „Čia ir 

anapus“. Siurrealistinį, simbolių 

kupiną pasaulį autorė kuria dviejų 

spalvų tušinuku. Parodoje eksponuoti daugiau nei 20 darbų, 

sukurtų per dešimtmetį. Kūriniai nupiešti mėlynu ir juodu 

tušinuku. Darbai – nedidelės apimties, miniatiūros. 

Technikos J. Šaparnienė mokėsi pati, o piešimo gudrybių – iš 

draugės, baigusios dailės studijas. Daug išmoko Pakruojo 

kultūros centro suaugusiųjų dailės studijoje, kuriai vadovauja 

dailininkė Laimutė Veličkienė. Studiją lanko nuo įkūrimo pradžios – vienuoliktus metus.  J. Šaparnienė yra 

surengusi aštuonias personalines parodas. Darbai eksponuoti ne tik Pakruojyje, bet ir Tauragėje, 

Panevėžyje, dar daugiau miestų aplankyta su grupinėmis parodomis. Tušinuku moteris piešia tris 

dešimtmečius.  

     Liepos mėn. eksponuota pakruojietės 

tautodailininkės,  pedagogės Gitanos Kokmanienės tapybos 

paroda „Nuotaikų mozaika". Devyniolikoje spalvingų įvairaus 

dydžio drobių vyrauja ryškūs potėpiai ir gamtos motyvai. Kaip 

atidarymo metu sakė G. Kokmanienė, gamta jai yra pats 

gražiausias modelis. O nuolatinės spalvos - raudona ir mėlyna, 

taip pat - žalia. Be šių spalvų Žeimelio žemės ūkio mokyklos 

dailės ir technologijų mokytoja neįsivaizduoja savo kūrybos. 

Parodos autorė - tautodailininkų sąjungos narė nuo 1994 - ųjų 

metų. Įstojo į ją, kaip tekstilininkė. Tapyba susidomėjo 

studijuodama Šiaulių universitete. Į Pakruojo kultūros centro 

suaugusiųjų dailės studijos (vadovė Laimutė Veličkienė) veiklą ji įsitraukė kaip tapytoja. Nuolat 

dalyvaujančiai rajono tautodailininkų parodose Gitanai Kokmanienei ši personalinė ekspozicija - pirmoji.  
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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, 

Kelmėje; kartu stiprinamas ir bibliotekininkų bendravimas, iš kurio galima pasisemti naujų idėjų 

kūrybiniam darbui.  

     Ataskaitiniais metais literatų klubas ,,Židinys” 

suorganizavo 2 renginius. Pakruojo dvaro sodybos 

Vandens malūno Pašto salėje įvyko literatų klubo 

,,Židinys“ surengta tradicinė respublikinė poezijos ir 

muzikos šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti 

,,Sujungs mus gėrio šypsena...“. Uždegus simbolinį 

židinį, židiniečiai, apsirengę šimtmečio stiliaus 

apranga, skaitė savo eiles pagal E. Kurauskienės 

parengtą montažą. Renginį vedė klubo narė Dalė 

Gurkšnienė, prieš tai kūrybiškai papuošusi šventės 

patalpas. Šia proga išleistas ,,Židinio“ laikraštis, kurį 

parengė Edita Kurauskienė. Leidinys išleistas, 

įgyvendinant projektą ,,Sujungs mus gėrio šypsena...“, finansuojamą Pakruojo rajono savivaldybės NVO 

rėmimo programos lėšomis, maketavo ir išleido VšĮ ,,Pakruojo verslo informacijos centras“. 

     Literatų klubo ,,Židinys“ nariai surengė tradicinę poezijos popietę Striukų k. ūkininko, klubo rėmėjo ir 

Garbės nario Gedimino Ališausko sodyboje kartu su šios sodybos šeimininku. 

     12-koje renginių literatų klubo nariai atstovavo ,,Židiniui“: Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje 

bibliotekoje vykusioje knygos ,,Poetė Ona Mikalauskienė - Kubiliūtė in memoriam“ pristatymo šventėje 

(Knygoje - ir E. Kurauskienės prisiminimai apie šviesios atminties poetę); Žilpamūšio kultūros namuose 

įvykusioje tradicinėje poezijos šventėje ,,Žydintys žodžiai“; Šiaulių poezijos pavasario šventėje Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje; Biržų pilyje vykusioje tradicinėje poezijos šventėje 

(skirtoje Lietuvos šimtmečiui paminėti); pasveikino Zitą Vėžienę jos atsiminimų knygos ,,Šimtmečio 

aidai“ sutiktuvių proga Pakruojo sinagogoje; Pakruojo KC Klovainių sk. vadovės Sonatos Danielienės 

kvietimu, literatų klubo nariai dalyvavo poezijos ir muzikos popietėje, skirtoje Juodojo kaspino ir Baltijos 

kelio dienai paminėti; Pagryžuvio bibliotekoje (Kelmės r.) įvykusiose tradicinėse vasaros palydose su 

poezija ,,Poezija - tai kelias iš vienos širdies į kitą“; Pakruojo KC surengtoje šventėje, vykusioje Pakruojo 

sinagogoje, skirtoje Kultūros dienai paminėti; Pakruojo KC surengtoje šventėje, vykusioje Pakruojo 

sinagogoje, skirtoje paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną; Lietuvos Politinių kalinių ir 

Tremtinių Pakruojo filialo 30-mečio paminėjimo šventėje Pakruojo KC; tradicinėje poezijos šventėje 

Šedbaruose (Kelmės r.) ,,Poezija – tai mintis, jausmas, muzika“; Pakruojo KC Medikonių sk. surengtoje 

poezijos vakaronėje ,,Nupinsim Advento vainiką“; visus metus literatų klubo ,,Židinys“ vadovė  aktyviai 

atstovavo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vykusiuose renginiuose. Pristatyta literatų klubo 

,,Židinys“ 1995 - 2014 m. veiklos kronika geriausių skaidrių konkursui ,,Mano kaimas, miestelis Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“ Pakruojo sinagogoje. 

     Nuo 1998 metų prie Balsių padalinio veikia „Šviesuolių“ klubas. Į klubo veiklą stengiamasi įtraukti 

kuo daugiau kaimo gyventojų, bet daugiausia dalyvauja balsietės moterys nors apsilanko ir vienas kitas 

vyras. Kiekviename renginyje dalyvauja apie 10  dalyvių. 2018 m. „Šviesuolių“ klubas dirbo aktyviai. Iš 

viso buvo suorganizuota 10 renginių.  

     Popietėje „Dovana Valentinui“ gaminti suvenyrai savo brangiausiam žmogui. Pokalbių popietėje 

„Atostogos...“ pasidalinta įspūdžiais iš kelionės po Maroką. Šešios klubo moterys įsijungė į akciją 

„Lietuvai 100 - Sveikas, mažyli“, numezgė ir padovanojo 11 porų kojinaičių, išmargintų Lietuvos vėliavos 

spalvomis.  
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     Nuolatinė klubo praktinių užsiėmimų mokytoja Dolina 

Ražauskienė pravedė užsiėmimus „Velykų lūkesčių 

virpulys“  ir  „Moters rankos grožį kuria“. Viešnia visada 

nustebina naujomis šventinio dekoro idėjomis. Ši kartą, 

kūrta  kalėdinė kompozicija iš žvakių, žalumos ir žėrinčių 

papuošimų. Tradicija tapo kiekvieną rudenį pasidžiaugti 

užaugusiu derliumi ir pasidalinti naujomis augalų veislėmis 

bei auginimo ypatumais. Toks renginukas suorganizuotas ir 

šį kartą – „Ką padovanojo rudenėlis“. Tamsiais žiemos 

vakarais moterys praskaidrino nuotaiką gamindamos 

orchidėjas. Tai labai uždegantis ir gerų emocijų suteikiantis 

užsiėmimas.  

     Klubas bendradarbiavo su kaimo bendruomene ir kultūros namais. Sutelkus jėgas suorganizuota 

advento popietė „Kalėdų šviesos belaukiant“. Renginyje dalyvavo Pakruojo parapijos dekanas Remigijus 

Čekavičius, o kalėdinę nuotaiką skleidė Marijos Kacilevičiūtės atliekamos dainos. Bendradarbiauta su 

Klovainių bendruomene ir Klovainių šeimos klubu, prisidėta organizuojant rankdarbių parodas, kurių per 

metus buvo surengtos dvi.  

     „Šviesuolių“ klubo renginiuose apsilankė 135 lankytojai. Gausiausiai lankytojų sulaukė renginiai „Tarp 

Visų Šventųjų – čia ir anapus“,  „Šviesuolių“ klubo 20-mečio paminėjimas. Labiausiai lankytojus domina 

praktiniai užsiėmimai. 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 

Kazio Sajos komediją „Maišas, kuriame nugalabijo šešką“, 

kurį parodė 8 kartus: Linkuvos KC Guostagalio skyriaus 

salėje, minėdami Vydūno metus, Lietuvos 

Nepriklausomybės dienos proga Žeimelio daugiafunkciame 

centre “Ąžuoliukas” ir Degesių bendruomenės namuose, 

Motinos dienos minėjimo šventėje Grikpėdžių kaimo 

bendruomenės namuose, Linkuvos soc. paslaugų centre, 

Stačiūnų daugiafunkciame centre ir Pasvalio rajono Namišių 

kultūros namuose. Dramos mėgėjų kolektyvas dalyvavo 

Bardiškiuose vykusioje teatrų šventėje „Auksinis kiaušinis“. 

     Nuo 2015 m. balandžio mėn. prie Medikonių padalinio veikia suaugusių bibliotekos bičiulių klubas 

„Baltasis Topolis“. Klubas visada prisideda organizuojant bibliotekos renginius.    
 

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: 
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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:  

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 5837 (2017 m. – 9572) kopijos iš bibliotekoje 

esamų knygų fondo bei periodinių leidinių. Per metus įrištas 1 (2017 m. – 29) dokumentas. 

     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.  
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     Ataskaitiniais metais Vaikų erdvėje – Sinagogoje įvyko 64 kino seansai ir juose apsilankė 2547 

lankytojai. 

     Linkuvos miesto padalinyje padaryta 1885 (2017 m. – 1851), kaimo padaliniuose – 4188 (2017 m. –  

5204) fotokopijos popieriuje. Iš viso SVBS padaryta  11910 (2017 m. - 16627) fotokopijų popieriuje.                                 

     Už mokamas paslaugos surinkta 8829,00 EUR., iš kurių: 89,7% - viešojoje bibliotekoje, 7,9% - kaimo 

padaliniuose ir 2,4% - Linkuvos miesto padalinyje. Daugiausia lėšų gauta už kino edukacijų paslaugas – 

78,5%, kitas interneto paslaugas – 3,7% ir kopijavimo paslaugas – 1,4% nuo visų gautų lėšų už mokamas 

paslaugas. Mažiausiai gauta delspinigių ir už dokumentų įrišimo paslaugas – po 0,04%. 

 

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 

įpročius, patyčias, ugdančius komandinio darbo gebėjimus, skatinančius fizinį aktyvumą ir meninę 

saviraišką. IRT kilnojamasis centras veiklą tęsė ir 2018-aisiais. 

     2017 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.  

Nuo pat Sinagogos atidarymo dienos jau užregistruota net 19441 lankytojas. Įvairaus amžiaus žmonių 

grupėms pravesta 119 užsakomųjų ekskursijų. Dalyvavo 2536 lankytojai. 

     Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą 2017 m. 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. 2017 m. buvo parodyti 25 kino filmai ir 

juose apsilankė 1170 lankytojų. 2018 m. kino gerbėjams buvo parodyti 64 filmai, kuriuose apsilankė 2547 

lankytojai.   
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 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 4 15 199 218 2 43 32 77 16 597 

VB 3 8 73 84 1 17 5 23 2 291 

Linkuvos 

MP 

0 3 1 4 0 2 0 2 4 27 

KP 1 4 125 130 1 24 27 52 10 279 

 

     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama spaudoje. 

Rajono laikraštyje „Auksinė varpa“, respublikiniame dienraštyje „Šiaulių kraštas“ bei internetinėje erdvėje 

einamaisiais metais paskelbta 295 straipsniai ir 613 žinučių bei informacinių pranešimų. 

 

 Radijo, 

TV 

reportažai 

Bibliotekos leidiniai Kitos 

priemo-

nės 
Bibliotekai skirti 

informaciniai 

reklaminiai 

leidiniai bei 

lankstinukai 

Bibliogra-

fijos 

leidiniai 

Krašto-

tyros 

leidiniai 

Kiti 

leidiniai 

Viso 

SVB 1 29 0 0 0 29 315 

VB 1 11 0 0 0 11 135 

Linkuvos MP 0 15 0 0 0 15 20 

KP 0 3 0 0 0 3 160 

 

     Vasario 23 d. Šiaulių televizijos laidoje „Susitikime prie Kruojos“ pateiktos Vasario 16-osios minėjimo 

akimirkos, kur iškilmingo renginio metu Pakruojo rajono savivaldybės padėkos ženklas įteiktas 

ir  viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei kraštotyrai Genei Juodytei už aktyvią kraštotyrinę 

veiklą ir Pakruojo vardo garsinimą - https://www.youtube.com/watch?v=xW1uzPOwduM. 

     Ataskaitiniais metais buvo parengti 29 bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai leidiniai bei 

lankstinukai ir 315 vienetų įvairių kitų priemonių.  

     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 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=xW1uzPOwduM
http://www.pakruojis.rvb.lt/
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     Apie viešosios bibliotekos ir padalinių veiklą bei renginius informuota ir rajono savivaldybės svetainėje 

www.pakruojis.lt bei kituose internetiniuose šaltiniuose - www.youtube.com, https://www.facebook.com,   

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/, www.zemynapm.lt, http://www.atzalynas.net/, 

http://www.krastas.lt/, http://www.manokelme.lt/, http://www.kelmeszemaitesvb.lt/, 

https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/, https://www.pakruojovarpas.lt/, www.klovainiubendruomene.lt, 

www.pakruojokc.lt, www.etaplius.lt,  www.bendruomenes.lt, www.rozalimas.lt, www.lbd.lt ir kt. 

     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. 

     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.  

     Viešosios bibliotekos direktorės 

Romualdos Kulšytės iniciatyva, siekiant 

įprasminti bibliotekai suteiktą kraštiečio 

rašytojo Juozo Paukštelio vardą, 2018-

aisiais abonemento sieną papuošė stendas 

„Rašytojas nuo Mūšos krantų“. Stendas 

iliustruotas nuotraukomis, jame atsispindi 

svarbesni faktai apie rašytojo gyvenimą, 

kūrybą.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

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 - 

http://www.pakruojis.lt/
http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.lt/
http://www.zemynapm.lt/
http://www.atzalynas.net/
http://www.krastas.lt/
http://www.manokelme.lt/
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
https://www.lygumai.pakruojis.lm.lt/
https://www.pakruojovarpas.lt/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
http://www.pakruojokc.lt/
http://www.etaplius.lt/
http://www.bendruomenes.lt/
http://www.rozalimas.lt/
http://www.lbd.lt/
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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. 

     2018 m. rugsėjo mėn. UAB „Asseco Lietuva“ atnaujino LIBIS versiją. Dabar dirbama su versija 4.39.  
     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 – 56393. 

     Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įdiegta 1573 nauji bibliografiniai įrašai (be analizikos).  

     Iš viso rekataloguota 134463 fiz. vnt., 24546 pav. dokumentų.  

     Rekataloguoti dokumentų fondai sistemoje: skaitytojų aptarnavimo skyriaus, Vaikų erdvės, 

bibliografinis, kraštotyros, metodinis, Atsarginis, Linkuvos miesto, Balsių, Bardiškių, Degesių, Gačionių, 

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 8804 4,3 

VB 4063 7,6 

Linkuvos MP 799 3,8 

KP 3942 3,1 

 

     Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finansines 

galimybes. Viešosios bibliotekos informacinis fondas sudaro 7,6%, Linkuvos miesto padalinio - 3,8% 

visų turimų dokumentų išteklių. Vidutiniškai viename kaimo padalinyje yra 188 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 Viso 

fiz. vnt. 1357 26 43 361 124 223 214 308 18 277 2951 

 

     Pagal mokslo šakas viešosios bibliotekos bibliografiniame informaciniame fonde daugiausiai yra 

bendrojo skyriaus (1357 fiz.vnt.), visuomenės mokslų (361 fiz.vnt.) ir kalbotyros bei literatūros mokslo 

(308 fiz.vnt.) leidinių. Mažiausią dalį sudaro grožinė literatūra (18 fiz.vnt.) ir filosofijos bei psichologijos 

mokslų leidiniai (26 fiz.vnt.). 

     Ataskaitiniais metais bibliografinis informacinis fondas papildytas tik 33 fiz.vnt. (2017 m. – 49 

fiz.vnt.). Gauti tokie leidiniai: „Kupiškėnų enciklopedija“ T. 2, T.3; Būda V. „Aiškinamasis projektų 

valdymo terminų žodynas“; „Architekto žinynas“; „Šalys ir skaičiai 2018“; Almonaitis V., Almonaitienė J. 

„Pietų Karšuva“; „Kupiškis - milžinų kraštas“; Harvey V. „Portugalija“; „Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas“; „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas“; „Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodeksas“; „Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas“; Degėsys G. „Esperanto-

lietuvių kalbų žodynas”; „Žymiausios pasaulio mįslės“; Atamukas S. „Lietuvos žydų keliais“; „Mokslas“ ir 

kt.  



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

65 

 

     Bibliografiniame informaciniame fonde dar vis trūksta naujų leidinių ekonomikos, socialinio ugdymo, 

raštvedybos, geografijos, sociologijos, istorijos, verslo, gamtos mokslų, techninių terminų žodynų 

įvairiomis kalbomis. Reikalingi patys naujausi informaciniai leidiniai apie Estiją, Latviją ir šių šalių 

istoriją, apie Azijos šalių etiketą, Lietuvos dvarus ir kt. 

     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 Havana / Mark 

Kurlansky, Kol gyveni, tol mokaisi: iliustruotas lietuvių- vokiečių patarlių žodynas, Barselona / Angelina 

Zaleckaitė yra tik Žeimelio padalinyje, Marokas, Suomija yra tik Žeimelio ir Rozalimo padaliniuose, Kaip 

veikia Japonija / Andrius Kleiva, Izraelis ir jo žmonės / Živilė Juonytė yra tik Rozalimo padalinyje, 

Laimingosios salos: Azorai, Kanarai, Madeira, Žaliasis Kyšulys yra tik Klovainių, Medikonių, Pašvitinio 

padaliniuose, o Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone: 2018 m. kalendorius – tik Klovainių 

padalinyje. 

     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.                                                                   

 „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: „ES ir aš“, „Europos Sąjunga. Kas ji yra ir ką veikia“, 

„ES plėtra“, „Dešimt Europos prioritetų“, „Pažinkime Europą“, „Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga“, 

„12 Europos pamokų“, „Regioninė politika“, „Švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas“, „Europos 

Sąjunga. Faktai ir skaičiai“, „Europos Sąjungos teisės abėcėlė“, „Teisingumas, pagrindinės teisės ir 

lygybės“, „Ekonominė ir pinigų sąjunga ir euras“, „Biudžetas“, „Maisto sauga“, „Konkurencija“, 

„Energetika“, „Žemės ūkis“, „Klimato politika“, žurnalas „Aplinka europiečiams“ ir kt. Užsakyta ir 

atsisiųsta  38 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 296697 56393 1452 1573 316300 5688 

VB 61022 36901 0 1171 57983 3130 

Linkuvos MP 19492 19492 0 402 8850 102 

KP 216183 0 1452 0 249467 2456 
 

     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   

3130 (2017 m. - 2078) aprašų kortelių. Pastebėta, kad lankytojai kasmet vis mažiau naudojasi citatų, 

linkėjimų kartotekomis, kadangi šios informacijos jie ieško internetinėje erdvėje. Šiomis kartotekomis vis 

dar naudojasi bibliotekos darbuotojai, rengiantys literatūros parodas, ieškodami atsakymų į pateiktas 

lankytojų užklausas. 

     Kaimo padaliniai abėcėlinį katalogą papildė 1452 (2017 m. – 2052) aprašų kortelėmis. Turimos 

kartotekos papildytos 2456 (2017 m. – 3121) aprašų kortelėmis. Daugiausiai papildytos  knygų antraščių, 
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citatų, kraštotyros, sveikinimų, eilėraščių, gyventojų, svarbiausių įvykių, internetinių svetainių adresų, 

įvairenybių, tautosakos  kartotekos.Vidutiniškai vienas padalinys turimus katalogus ir kartotekas papildė 

186 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 102 (2017 m. – 41) 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. 

     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 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

SVB 13100 13802 216 189 13100 13802 216 189 866 1191 

VB 6108 6463 79 69 6108 6463 80 69 613 726 

Linkuvos MP 763 932 0 0 763 932 0 0 69 225 

KP 6229 6407 137 120 6229 6407 136 120 184 240 

      

     Per ataskaitinį laikotarpį rajono bibliotekose buvo gauta 13100 užklausos. Tai 702 užklausomis mažiau 

nei 2017 m. Tiek pat ir įvykdyta. 169 užklausomis mažiau buvo gauta Linkuvos miesto padalinyje ir net 

355 – viešojoje bibliotekoje. Nuo visų atsakytų užklausų 46,6% buvo viešojoje bibliotekoje ir 5,8%  - 

Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 297 (- 8). 

     Plečiasi nuotolinio vartotojų informavimo paslauga. Bibliotekose gaunama užklausų naudojantis 

elektroniniu paštu, telefonu. Ataskaitiniais metais jų buvo gauta 216 (2017 m. – 189), o įvykdyta užklausų 

elektroninėmis priemonėmis – 216 (2017 m. – 189). 

     Neigiamai buvo atsakyta į 866 (2017 m. – 1191) užklausą,  t.y.  į  6,6% visų užklausų. 

    

     Per ataskaitinį laikotarpį atsakyta užklausų pagal rūšį: 

 

Atsakyta 

užklausų 

 

VB Linkuvos miesto 

padalinyje 

Kaimo 

padaliniuose 

SVB 

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 

Faktografinių 67 73 0 0 59 104 126 177 

Tikslinamųjų 29 24 1 6 119 147 149 177 

Adresinių 5195 5460 577 759 3139 3846 8911 10065 

Teminių 817 906 185 167 2912 2310 3914 3383 

IŠ VISO 6108 6463 763 932 6229 6407 13100 13802 

                        

 

 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

67 

 

Rajono bibliotekose atsakytos užklausos 2018 m. 

1,1%

68,0%

29,9%1,0%

Teminės - 3914

Adresinės - 8911

Faktografinės - 126

Tikslinamosios - 149

 
     Rajono bibliotekose didžiausią užklausų skaičių sudaro adresinės (68,0%) ir teminės (29,9%) 

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.  

     Registruotos sudėtingesnės užklausos, reikalaujančios atsakymui sugaišti daugiau laiko ir panaudoti 

keletą informacijos šaltinių. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią užklausų skaičių sudarė adresinės –  

5195 ir teminės – 817 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 – įvairi. Vartotojams aktualūs kraštotyros (Pakruojo krašto ir Pakruojo 

dvaro istorija, lankytinos Pakruojo rajono vietos), papročių ir tradicijų (Kalėdų burtai ir žaidimai, Joninių 

vainikai), istorijos (apie karą, tremtį, partizanus), sveikatinimo (apie vaistinguosius augalus) klausimai. 

Domisi kelionėmis į kitas šalis. Taip pat prašoma surasti knygų pagal autorius ar pavadinimus, pagal 

rekomenduojamus literatūros sąrašus įvairių klasių mokiniams. Ne vieną kartą buvo prašyta surasti 

nurodytus straipsnius laikraščiuose ir žurnaluose, citatų, užuojautos žodžių.  

     Skaitytojos moterys domėjosi maisto gaminimo receptais, rankdarbiais, sveikatinimo klausimais, 

pageidavo romanų apie meilę o vyrai dažniausiai prašė knygų apie pasaulyje vykusius karus, žymius 

karvedžius, pokario laikotarpį Lietuvoje, prisiminimus, detektyvinių, istorinių knygų.  

     Padaliniuose buvo ir tokių, vartotojų pateiktų, tikslinamųjų užklausų, kaip: ,,Ar yra dainuojamų V. 

Mykolaičio Putino eilėraščių?“, ,,Ar dar yra V. Mykolaičio Putino giminaičių?“, ,,Kodėl birželio 14-oji 

vadinama Vilties ir Gedulo diena?“, ,,Kokie žolynai pinami į Joninių vainiką ir ką jie reiškia?“, ,,Kiek 

tomų sudaro V. Kudirkos raštus?“, ,,Kur ieškoti V. Kudirkos sukurtos muzikos pasiklausymui?“, ,,Ar yra 

pirkti Frydricho Nytčės knygų?“ ir kt. 

     Mažiausiai vartotojai pateikė užklausų iš bendrojo, filosofijos, psichologijos, religijos, teologijos, meno, 

fotografijos, žaidimų, sporto bei  kalbotyros, filologijos, literatūros mokslų srities.  

     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 yra prisijungusi prie e-paslaugų užsakymų 

aptarnavimo www.ibiblioteka.lt portalo. 2018 m. šia paslauga pasinaudojo 1 vartotojas. Užsakymo 

paskirtis – laisvalaikis. Ši paslauga vartotojų tarpe išlieka  nepopuliari. Daugiausiai rūpimi klausimai yra 

pateikiami el. paštu j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt.  

                               

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
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4.5.  Internetas  
 

 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 23. Kompiuterizuotos visos rajono 

bibliotekos. 

 

 Interneto vartotojų skaičius, jų sudėtis     
      

 Interneto vartotojų skaičius Interneto 

vartotojai vaikai 

Interneto vartotojai pagal amžiaus 

grupes 

2018 m. 2017 m. Skirtu-

mas 

+/- 

Skaičius % Moksleiviai 

(iki XII kl.) 

Jaunimas 

(18 – 29 

 m.) 

Suaugusieji 

(virš 29 m.) 

SVB 1812 1895 -83 825 45,5 949; 

52,4% 
292; 

16,1% 
571; 

31,5% 

VB 566 610 -44 163 28,8 212; 

37,5% 
110; 

19,4% 
244; 

43,1% 

Linkuvos 

MP 

185 214 -29 73 39,5 91; 

49,2% 
39; 

21,1% 
55; 

29,7% 

KP 1061 1071 -10 589 55,5 646; 

60,9% 
143; 

13,5% 
272; 

25,6% 

 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1812, tai 4,6% mažiau nei 2017 m. 

Interneto vartotojų labiausiai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje (15,7%). Mažiau jų buvo ir kaimo 

padaliniuose (0,9%) bei viešojoje bibliotekoje (7,8%). 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,5% (2017 m. - 45,7%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 55,5%. 

     Pagal amžiaus grupes interneto vartotojų didžiausią dalį sudaro moksleiviai iki XII klasės – 52,4%, 

suaugusiųjų buvo 31,5% ir mažiausiai - jaunimo nuo 18 iki 29 m. – 16,1%. Interneto paslaugomis 

daugiausiai naudojasi moksleiviai iki XII klasės ir kaimo padaliniuose (60,9%) bei Linkuvoje (49,2%). 

Kitokia situacija yra tik viešojoje bibliotekoje, kur interneto vartotojų daugiausiai yra suaugusiųjų (virš 29 

m.) – 43,1%, o moksleivių iki XII klasės – 37,5% ir mažiausiai - jaunimo (18-29 m.) – 19,4%.  

 

 Interneto vartotojų sudėtis pagal lytį:  

o Vyrų    – 957 (52,8%); (2017 m. - 948 (50,0%));  

o Moterų – 855 (47,2%); (2017 m. - 947 (50,0%)). 

 

Interneto vartotojai rajono bibliotekose 2007 – 2018 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 penkis metus interneto vartotojų vis mažėja. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 33,7% visų vartotojų. Tai 1,8% mažiau  nei 

2017 m.  
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 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 

2018 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

+/ - 

2018 

m. 

2017 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2018 

m. 

2017 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2018 

m. 

2017 

m. 

Skir- 

tumas 

+/- 

SVB 33500 38542 -5042 35651 40255 -4604 2056 2512 -456 33386 39615 -6229 

VB 8644 10467 -1823 8644 10467 -1823 559 656 -97 7413 9883 -2470 

Linkuvos 

MP 

 

4221 

 

5240 

 

-1019 
 

4221 

 

5243 

 

-1022 
 

202 

 

769 

 

-567 
 

3188 

 

3822 

 

-634 

KP 20635 22835 -2200 22786 24545 -1759 1295 1087 +208 22785 25910 -3125 

 

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais interneto lankytojų buvo 33,5 tūkst. Tai net 15,1% mažiau 

nei 2017 m. Interneto lankytojų labai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - 24,1% ir viešojoje 

bibliotekoje - 21,1%. 10,7% mažiau jų sulaukta ir kaimo padaliniuose. 

     2018 m. interneto paslaugomis buvo pasinaudota 35,6 tūkst. kartų. Palyginus su 2017 m., 

naudojimasis interneto paslaugomis sumažėjo 12,9%. Naudojimasis interneto paslaugomis sumažėjo ir 

Linkuvoje (24,2%), viešojoje bibliotekoje (21,1%) bei kaimo padaliniuose (7,7%). 

     Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 2,0 tūkst. kartų. Tai 22,2% mažiau nei 2017 m. 

Naudojimasis kitomis kompiuterio paslaugomis sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje ir viešojoje 

bibliotekoje, tačiau 16,1% padidėjo kaimo padaliniuose. 

     Ataskaitiniais metais vartotojai internete praleido 33,3 tūkst. valandų. Palyginus su 2017 m., 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius sumažėjo 18,7%. Šis rodiklis sumažėjo visuose padaliniuose 

ir viešojoje bibliotekoje. 

                                   

     Vasario 5-11 d. asociacija „Langas į ateitį” vėl pakvietė bibliotekas 

prisijungti prie iniciatyvos „Saugesnio interneto savaitė 2018”.  

     Vasario 6 d. jau 15-ąjį kartą daugelyje pasaulio šalių buvo paminėta 

Saugesnio interneto diena. Ši diena skirta atkreipti jaunų žmonių dėmesį į 

saugų elgesį internete, skatinti visuomenę saugiau ir atsakingiau naudotis 

informacinėmis technologijomis ir mobiliaisiais įrenginiais. 

Metų dienos šūkis – Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas 

prasideda nuo tavęs! 

     Prie šios akcijos prisijungė ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos padaliniai. Viešojoje 

bibliotekoje kartu su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo viltis“ lankytojais ir jų vadove 

Justina Juškaite diskutuota apie saugumą internete, kuo dalinamės elektroninėje erdvėje, ar visada saugiai 

registruojamės socialiniuose tinkluose,  kokių asmeninių duomenų bei informacijos nedera viešinti, kaip 

apsisaugoti nuo apgaulės vaikams ir suaugusiems. Dalyviams priminta, kad daug patarimų, kaip saugiai 

elgtis internetinėje erdvėje galima rasti puslapyje www.draugiskasinternetas.lt. Dalyviai sprendė testą „Ar 

esi saugus internete?“. Vyko trumpų vaizdo siužetų apie saugų internetą peržiūra ir jų aptarimas.  

     Visą saugesnio interneto savaitę lankytojams buvo priminta apie saugumą ir atsakingą elgesį prie 

kompiuterio. Kadangi šiuolaikinis jaunimas neapseina be interneto, todėl internetinės  patyčios – skaudi 

problema. Norėdami  jų išvengti – pirma, patys turime būti atsakingi už tai ką rašome komentaruose, 

kokias nuotraukas keliame į internetinę erdvę, kokius susikuriame slaptažodžius.    

     Saugesnio interneto savaitė leido vartotojams pažinti ne tik internetinio bendravimo galimybes, bet 

kartu susimąstyti apie atsakingumą, saugų buvimą internetinėje erdvėje. Kiekvienam interneto lankytojui 

padovanota po lankstinuką su patarimais, primenančiais, kaip išlikti saugiems internete.   

 

     2018 m. rajono bibliotekininkai ir bibliotekų lankytojai dalyvavo tiesioginėse transliacijose  iš Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Iš viso buvo stebėta 12 tiesioginių transliacijų:  
     Kovo 6 d. lankytojai stebėjo tiesioginę internetinę transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos (LNB) „Era po tiesos“: skirtingos dezinformacijos taktikos (konkretūs pavyzdžiai), 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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kaip tai veikia. Tiesiogiai transliuojamoje dviejų dalių laidoje dalyvavo: Donatas Puslys (moderatorius), 

www.bernardinai.lt redaktorius, Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas ir Algirdas Davidavičius, 

filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas.  

     Kovo 19 d. dalyvauta Asociacijos „Langas į ateitį“ kartu su Nacionaline skaitmenine koalicija 

paskelbtoje ES akcijoje „All Gigital Week 2018“. Šią savaitę interneto lankytojai registravosi 

skaičiuoklėje https://www.esurveyspro.com/s/409741/alldigitalweek2018, gilino žinias, naudojant 

skaitmenines technologijas. Organizatorius - „Langas į ateitį“.  

     Balandžio 10 d. stebėta tiesioginė transliacija apie 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų 

deklaravimą. Laidoje dalyvavo: ŽŪM Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Tadas Švilpauskas, Žemės ūkio 

paramos departamento direktorė Enrika Raibytė. Pašnekovai pateikė daug praktinių pavyzdžių, susijusių su 

deklaravimu bei pristatė šių metų pakeitimus ir naujoves. Tiesioginę transliaciją organizavo Nacionalinė 

mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline biblioteka.  

     Gegužės 17 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka, pakvietė stebėti tiesioginę internetinę transliaciją „Parama smulkiesiems ūkiams“. Laidoje 

dalyvavo Aistė Kanevičienė, NMA Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja ir Alma 

Valskytė, NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento pavaduotoja. Ši tema buvo skirta 

smulkaus ūkio valdytojui, ūkininkui, kuris planuoja plėsti savo ūkį, jį modernizuoti. Transliacijos metu 

pristatytos 2018 m. paraiškų teikimo naujovės paramai gauti. Pašnekovai pasidalino praktiniais patarimais 

ir suteikė konkrečių žinių ketinantiems kreiptis dėl šios paramos gavimo. Laidos dalyvės atsakė į žiūrovų 

pateiktus klausimus.  

     Gegužės 22 d. Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Nacionaline biblioteka, pakvietė stebėti 

socialinio projekto „Darnūs namai“ tiesioginę transliaciją. Laidoje dalyvavo Agnė Bagočiūtė, Aplinkos 

ministerijos Atliekų departamento direktorė, Rūta Unrova, UAB „Vox vera“ projekto „Darnūs namai“ 

vadovė, Jaroslav Daveiko, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos meninės veiklos organizatorius, 

Richardas Jonaitis, moderatorius. Transliacijos metu buvo kalbama apie atsakingą vartojimą, kaip teisingai 

reikia rūšiuoti atliekas, kokią įtaką klimato kaitai daro besikaupiančios atliekos. Ką mes galime padaryti 

kiekvienas, kad gyventume švaresnėje aplinkoje. Transliacijos metu buvo pateikta pavyzdžių, kaip iš senų 

rakandų, nereikalingų daiktų susikurti unikalų savo namų interjerą, pasigaminti staliuką, fotelį.   

     Rugsėjo 18 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka, pakvietė stebėti tiesioginę transliaciją internetu, tema „Išmokų mokėjimo tvarka ir paramos 

aktualijos“. Jos metu kalbėta apie tiesioginių išmokų mokėjimo tvarką ir kitas paramos aktualijas. Ši tema 

buvo skirta ūkininkams, pateikta praktinių pavyzdžių, susijusių su žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų 

deklaravimu. Laidoje dalyvavo Erika Raibytė, NMA Žemės ūkio paramos departamento direktorė. 

Pašnekovai pristatė tiesioginių išmokų mokėjimo tvarką, supažindino su kitomis  naujovėmis. 

     Lapkričio 5-9 d. įvyko pirmieji teminės, projekto 

„Prisijungusi Lietuva“ akcijos „Senjorų dienos internete 

2018“ renginiai. Gyventojai stebėjo tiesiogines transliacijas iš 

Nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos ir gilino savo 

žinias skaitmeninio raštingumo klausimais. Akcijos metu  

pakruojiečiai stebėjo tiesiogines transliacijas temomis:  

     Lapkričio 5 d. – e.sveikata, tema: „Elektroninės sveikatos 

paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė 

sistema“. Pranešėjos: A. Ciesiūnienė (VĮ Registrų centras) ir 

V. Telyčėnienė (LR Sveikatos apsaugos ministerija). Tema: 

„Sveikatingumo užsiėmimai“, pranešėja - T. Dilkienė 

(Vilniaus Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas); 

     Lapkričio 6 d. – laisvalaikio informacija internete. Aptartos dvi temos: „Senjorų kelionės ir ne tik“, 

pranešėjas A. Jucevičius (Lietuvos keliautojų sąjunga), „Keliauk traukiniu laisviau!“, pranešėja D. 

Pivoriūnienė (AB „Lietuvos geležinkeliai”); 

     Lapkričio 7 d. – e.pirkiniai ir e. paslaugos - „Kaip pirkti internete, kad ne tik gyventumėte patogiau, 

bet ir pinigai būtų saugūs“, pranešėjas I. Ryklys („Swedbank“); 

     Lapkričio 8 d. – e.saugumas. Laidos tema - „Rusijos dezinformacijos kampanija Lietuvoje ir regione“, 

pranešėjas T. Čeponis (Lietuvos kariuomenė); 

     Lapkričio 9 d. – bendravimas internetu. Tema - „Socialiniai tinklai ir aš“, pranešėjos: Simona 

Gogelytė, Rita Šukytė (Asociacija „Langas į ateitį"). 
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 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 137 99 98 98 38 38 

VB 28 12 12 12 16 16 

Linkuvos MP 7 6 6 6 1 1 

KP 102 81 80 80 21 21 

 
     Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendindama projektą „Gyventojų skatinimas 

išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gruodžio mėn. 

viešojoje bibliotekoje, Linkuvos miesto ir Lygumų padaliniuose buvo atnaujinti bevielio tinklo 

maršrutizatoriai. Priklausomai nuo bibliotekos/padalinio dydžio jie gauti dviejų modelių: A tipas – 

FortiWifi-50E-2R ir B tipas Check Point Secure Gateway 770. Maršrutizatoriai turi komutatoriaus, 

ugniasienės, bevielio ryšio prieigos taško funkcijas. 

 

4.6.  Elektroninės paslaugos  

 
2013 – 2018 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 

2018 12545 8644 3406 val. 15 min. 15387 5901 0 963 

 

     Seansų internete skaičius – 3868 (2017 m. – 3858) (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 laikraščio „Auksinė varpa“ kurti elektroniniai 

straipsnių įrašai ir persiųsti NBDB.  

     Kraštotyros medžiaga populiarinta renginių metu. Sklaidai panaudotos ir šiuolaikinės informacinės 

technologijos: veido knyga (facebook), bibliotekos bei savivaldybės  tinklapiai.  

 

 Vartotojai 

     2018 metais viešosios bibliotekos kraštotyros fondu naudojosi 27 vartotojai. Visi juo pasinaudoję - 

suaugusieji. Vartotojai apsilankė 47 kartus, jiems išduota 309 vnt. dokumentų, iš kurių - 41 knyga, 9 

rankraščiai, 249 vnt. periodikos, 9 vnt. mišrių garsinių regimųjų ir 1 vnt. kitokių dokumentų.  
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     Jei ankstesniais metais didėjo vartotojų, jų apsilankymų ir išduotos literatūros skaičiai, tai šįmet ryškus 

tų skaičių mažėjimas. Lyginant su 2017-aisiais, 10 vartotojų mažiau, o jiems išduotos literatūros skaičius 

nuo 603 vnt. sumažėjo iki 309 vnt.  

     Kadangi kraštotyros fondas – specifinis, jo dokumentais naudojasi tik tam tikras kontingentas vartotojų. 

Kiek vartotojų pasinaudos bibliotekos kraštotyros fondu, priklauso nuo jų poreikių. Didžioji vartotojų dalis 

– žmonės, kurių darbas, studijos arba mokslinė veikla, susijusi su kraštotyra. Ataskaitiniais metais 

bibliotekoje lankėsi šiuo metu gimtajame Pakruojyje gyvenantis menotyrininkas Stasys Latonas. 

Menotyrininkas rengia knygą apie Klovainius, todėl bibliotekoje ieškojo medžiagos apie šį kraštą. 

Grikpėdžių kaimo gyventoją Irmą Norkevičienę domino ir rajono praeitis, ir šiandiena. Moteris lankė gidų 

kursus, rašė darbą apie Pakruojo rajono lankytinas vietas. Pakruojietis Klemensas Senulis savišvietos 

tikslais domėjosi 1918 - 1920 metų Lietuvos savanoriais. Pageidavo medžiagos ir apie to meto Pakruojo 

krašto žmones, dalyvavusius kovose už Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimą. 

     Džiaugiamės, kad į kraštotyros veiklą kasmet įsitraukia vis daugiau moksleivių. Ir tame nemažas rajono 

mokytojų nuopelnas. Tapo tradicija, kad pamokose jie savo dėstomą dalyką susieja ir su Pakruojo kraštu. 

Literatūros mokytojai – su kraštiečiais rašytojais, dailės – su dailininkais, muzikos – muzikais ir pan. Į 

kraštotyrinės medžiagos rinkimo procesą įtraukiami ir moksleiviai. Jiems pasiūlomos temos, o šie, jas 

pasirinkę, rengia referatus, kuria skaidres ir, žinoma, vėliau visą tą medžiagą pristato. Taip vieni su kitais 

pasidalina turima informacija. Ataskaitiniais metais rajono istorija domėjosi ir ją kūrybiškai pamokose 

panaudojo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos istorijos mokytoja Gražina Kairiūkštienė ir lituanistė Valda 

Juknienė. Gražinos Kairiūkštienės vadovaujami moksleiviai rinko medžiagą apie Linkuvos ir Pašvitinio 

krašto kovotojus už Lietuvos laisvę. Vėliau tą medžiagą apibendrino ir parengė turistinį maršrutą Linkuvos 

– Pašvitinio kryptimi, supažindinantį su knygnešių keliais, vietovėmis, kuriose gyveno garsios 

Landsbergių giminės žmonės, Rimkūnų kaimu, kur 1919 m. sausio mėnesį Joniškėlio apskrities partizanų 

būrio susirėmimo su bolševikais metu žuvo kraštietis, pirmasis Lietuvos partizanas Aleksandras 

Vainauskas.  

     Pakruojo „Atžalyno" gimnazijos 1b ir 3b klasių moksleiviai dalyvavo integruotame edukaciniame 

projekte „Pažinkime gimtąjį kraštą“ (projekto vadovė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Valda 

Juknienė). Projekto dalyvius domino draudžiamas lietuviškas vakaras, vykęs prieš 115 metų dabartinio 

Pakruojo rajono Steigvilių kaime. Norėdami daugiau sužinoti apie šį įvykį, lankėsi bibliotekoje. 

Moksleiviams talkino vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. 

 

 Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas, parengti kraštotyros darbai: 
 

 Kraštoty-

ros 

fondas 

(fiz.vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso Parengta 2018 m. Iš viso Parengta 

2018 m. Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

SVB 6767 32256 12055 498 645 179 2 

VB 3229 18045 12055 15 645 101 0 

Linkuvos MP 430 2012 0 102 0 0 0 

KP 3108 12199 0 381 0 78 2 

                                                                                                                                                                                                              

     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. 

     2018-aisiais kraštotyros fonde buvo 2951 fiz. vnt., 1912 pav. dokumentų. Iš jų: 1953 fiz. vnt. (1668 

pav.) knygų, 761 fiz. vnt. periodinių leidinių, 56 fiz. vnt. grupuojamųjų, 68 fiz. vnt. tęstinių, 5 fiz. vnt. 

elektroninių, 1 fiz. vnt. regimųjų, 1 fiz. vnt. mišrių garsinių regimųjų, 8 fiz. vnt. vaizdinių, 4 fiz. vnt. 

kartografinių, 1 fiz. vnt. spausdintų natų, 93 fiz. vnt. rankraščių. Grožinės literatūros turima 645 fiz. vnt., 

šakinės – 2304 fiz. vnt., ikimokyklinio amžiaus - 2 fiz. vnt.  

     Ataskaitiniais metais įsigyta 67 fiz. vnt., 55 pavadinimų dokumentų. Lyginant su 2017-aisiais įsigyta 

19 fiz. vnt. dokumentų daugiau. Iš gautų naujų knygų norėtume išskirti lokalinę monografiją „Linkuva“. 

Tai bene ilgiausiai laukta knyga. Jos parengimas užtruko vos ne du dešimtmečius. Per tą laiką vyresn. 
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bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė, rengusi biografijas skyriui „Įsimintinos asmenybės“, kelis kartus 

jas pildė naujais faktais. 

   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. Jas 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 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 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. 

   2015 metais mūsų biblioteką pasiekė JAV gyvenusio kraštiečio, žurnalisto, visuomenės veikėjo, 

Pakruojo rajono Garbės piliečio Broniaus Nainio (1920-2016) 305 vnt., o 2016 m. – 479 vnt. 

asmeninio archyvo dokumentų, daugiausia knygų. 2016-aisiais skaitykloje pastatytos 2 lentynos, 

kuriose ir sutalpinti kraštiečio dovanoti leidiniai. Tai pirmoji svaresnė kraštiečio dovana bibliotekai. Iki tol 

turėjome dovanotus tik pavienius leidinius. 

     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 645 (2017 m. – 908) elektroniniai įrašai iš „Auksinės varpos“. 

     Ataskaitiniais metais kraštotyros kartotekos rajono bibliotekose pasipildė 498 naujomis aprašų 

kortelėmis.   

     Kraštotyros darbai. Rajono bibliotekų fonduose unikalumu išsiskiria rankraštiniai kraštotyros darbai. 

Yra saugomi 179 fiz.vnt. rankraščių, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 101 fiz.vnt. ir padaliniuose – 78 

fiz.vnt. Tai kaimų istorijos, darbai apie iškilius rajono žmones, parengti rajono bibliotekininkų ar 

kraštotyrininkų visuomenininkų. 2018-aisiais pakruojietis mokytojas Romualdas Klupšas padovanojo 

Pakruojyje kunigavusio šviesios atminties klebono, literato Antano Balaišio 2 tomus jo kūrybos 

mašinraščių: 1-ajame – poezija „Pavasaris prie Šventosios“ (161 p.), 2-ajame – atsiminimai (233 p.).  Kol 

kas knyga dar neįtraukta į apskaitą. 

     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė parengė 5 kraštotyros darbus. 

Trys iš jų - skaidrės.  Dvi – apie su Pakruojo krašto istorija susijusius įvykius: „Lietuviškieji vakarai 

Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“ ir „Sąjūdis Pakruojyje“. Skaidrės apie 2008-2018 

metais Anapilin išėjusius iškilius Pakruojo rašto žmones, parengtos literatūrinei-muzikinei popietei „Čia 

būta mano lūpų ir akių“. Parengti 2 rašytiniai kraštotyros darbai apie kraštiečius dailininkus Adolį 

Krištopaitį ir Stasį Eidrigevičių. Nemažai laiko pareikalavo medžiagos apie kraštiečio rašytojo Juozo 

Paukštelio ryšius su gimtine surinkimas. Surinktoji medžiaga patalpinta viešosios bibliotekos abonemento 

patalpose įrengtame stende „Rašytojas nuo Mūšos krantų“. Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Birutės Vanagienės prašymu parengtos Pakruojo rajono 

garbės piliečių biografijos. 

     Kaip ir kiekvienais metais, parengtas 2018 metų sukakčių kalendorius.  

     Kaimo padalinių bibliotekininkės parašė 2017-ųjų metų bibliotekų veiklos metraščius.  

     Viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekininkės geriausių skaidrių „Mano kaimas, miestelis, 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“, konkursui pateikė 25 darbus: „Grikpėdžiai-Čikaga- 
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Grikpėdžiai: kraštietis, Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių 

visuomenės veikėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, Pakruojo rajono 

Garbės pilietis Bronius Nainys” (Stanislava Martinaitienė, Grikpėdžių padalinys), “Steigvilių, Diržių, 

Bardiškių  kaimai” (Gitana Norgailienė, Bardiškių  padalinys), “Plonėnų dvaras laiko tėkmėje” (Almutė 

Armonavičienė, Mikoliškio padalinys), “Kraštietis skulptorius Kęstutis Balčiūnas” (Virginija Balčiūnienė, 

Žeimelio padalinys), “Guostagalio kraštas: šimtmečio žmonės ir vaizdai” (Zita Venclovienė, Guostagalio 

padalinys), “Savo krašto ir kalbos tyrėjas: kraštietis, kalbininkas, kraštotyrininkas Kazimieras 

Gasparavičius” (Nijolė Guževičienė, Ūdekų padalinys), “Linkuvos kultūrinių galių šaltiniai: Stanislava 

Lovčikaitė” (Rasma Grigienė, Linkuvos miesto padalinys), “Pažintis su Lietuva, pasižvalgant po kraštą, 

kuriame gyvename: Rimkūnai – Pašvitinys” (Jovita Martišienė, Pašvitinio ir Rimkūnų padaliniai), 

“Triškonių kaimo istorija” (Rūta Martyšienė, Triškonių padalinys), “Pamūšio mokyklos istorija” (Justina 

Matijošienė, Pamūšio padalinys), “Sąjūdis Pakruojyje” (Genė Juodytė, Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka), “Pakruojo rajono literatų klubas „Židinys“” (Edita Kurauskienė, VšĮ Pakruojo ligoninės 

biblioteka), “Klovainiai, 1918-2018: kultūrinio gyvenimo sukūriuose” (Vida Grigaliūnienė, Klovainių 

padalinys), “Gačionių mokyklos istorija: 1964-2008” (Daiva Gabriūnienė  – Gačionių padalinys), “Balsių 

kaimo bendruomenė” (Rita Prialgauskienė, Balsių padalinys), “Titoniai: iškilūs žmonės, lankytinos vietos” 

(Virginija Auksutienė, Titonių padalinys), “Rozalimo ambulatorija nuo seniausių laikų iki 2009-ųjų” 

(Sandra Stanevičienė, Rozalimo padalinys), “Žvirbloniai: kaimo praeitis ir šiandiena” (Aušra Kasparienė, 

Žvirblonių padalinys), “Medikonių seniūnaitija” (Vida Kuzminskienė, Medikonių padalinys), “Plaučiškių 

mėgėjų teatras” (Orinta Maksimavičienė, Plaučiškių padalinys), “Šukioniai: praeitis ir dabartis, 1998-

2018” (Jolanda Tamošaitienė, Šukionių padalinys), “Pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius, 

visuomenininkas Mečislovas Vasiliauskas ir Stačiūnai” (Laura Žurauskaitė, Stačiūnų padalinys), “Lygumų 

kraštas” (Raimonda Miškūnienė, Lygumų padalinys), “Tarptautinis meno festivalis „Anima Mundi -2013“ 

Pakruojyje” (Judita Jereckienė, Juozo Paukštelio viešoji biblioteka), “Šimtas akimirkų Lietuvos 

šimtmečiui” (Gitana Maasienė ir Sigyta  Kavaliauskienė, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvė). 

     Užklausos. Viešojoje bibliotekoje tinkamai sukomplektuotas kraštotyros fondas, gerai organizuota 

kraštotyros kartoteka, kokybiškai parengti įrašai sudarė galimybę operatyviai atsakyti į vartotojų užklausas. 

Šiais metais gautos 223 užklausos (2017 m. – 237, 2016 m. – 226, 2015 m. – 232, 2014 m. – 229, 2013 m. 

– 227), į jas visas atsakyta. Iš jų 173 buvo teminės, 49 – faktografinės ir 1 adresinė. 49 užklausos gautos 

elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu atsakyta į 48 užklausas. Palyginus su ankstesniaisiais metais, 

užklausų užregistruota mažiau. Tačiau tas skaičius labai nežymus – vos kelios užklausos. Jau eilė metų 

daugiausia užregistruojama teminių užklausų. Po jų seka – faktografinės. Tarp populiariausių vartotojų 

užklausų -  Pakruojo krašto istorinė praeitis ir iškilios asmenybės. Paskutiniaisiais metais nemažas 

susidomėjimas kaimų istorijomis. 

 

 Renginiai   
     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė 12 renginių. Iš jų: 5 

kompleksiniai, 2 žodiniai ir 5 vaizdiniai.  

     2018-aisiais, jubiliejiniais Lietuvai metais, stengtasi daugiau prisiliesti prie tų krašto įvykių, faktų, kurie 

turėjo įtakos Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimui, prisiminti žmones, savo gyvenimu ir darbais 

kūrusiais laisvą Lietuvą. Su krašto istorija ir jai nusipelniusiais kraštiečiais stengėmės pirmiausia 

supažindinti jaunąją kartą – „Atžalyno“ gimnazijos ir „Žemynos“ pagrindinės mokyklos moksleivius. 

Vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai iniciatyva renginiai buvo daromi savo jėgomis. Į jų rengimą buvo 

įtraukiami Pakruojo krašto žmonės: skaitovai, tautodailininkai, Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 

moksleiviai. 

     Pirmasis renginys, skirtas Nepriklausomybės šimtmečiui, buvo ekspozicija kraštiečiui, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarui Algirdui Ražauskui (1952-2008). Algirdas Ražauskas – 

vienintelis Pakruojo krašto žmogus, kuriam suteiktas šis statusas. Tiesa, signataras gimė Skaudvilės krašte 

(Radviliškio r.), čia baigė vidurinę, tačiau brandžiausi gyvenimo metai prabėgo Pakruojo rajone. Į šį rajoną 

atvyko, būdamas 29-erių. Keletą metų dirbo Pakruojo rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus 

valdybos vyriausiuoju agronomu, o nuo 1985 m. – Žvirblonių tarybinio ūkio, vėliau – Žvirblonių kolūkio 

bei bendrovės direktoriumi. Pamilęs Žvirblonius, jo žmones, jis čia kūrė savąjį Eldoradą. Vadovaujant A. 

Ražauskui, Žvirbloniai per penkerius metus iš atsilikusio ūkio tapo pirmaujančiu, o gyvenvietė iš apleistos 

– viena gražiausių Šiaulių apskrityje, o vėliau ir respublikoje. Už meilę žmonėms, už norą daryti jų 

gyvenimą turtingesnį, gražesnį, prasmingesnį A. Ražauskas pelnė ne tik vietos, bet ir viso rajono žmonių 
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pripažinimą, buvo iškeltas kandidatu į LTSR Aukščiausiąją Tarybą. 1990–1992 m. jis – Lietuvos 

Respublikos AT Atkuriamojo Seimo deputatas, 1992-1996 m. LR Seimo deputatas.  Bibliotekoje parengta 

ekspozicija priminė mūsų krašto signataro svarbiausius gyvenimo ir veiklos momentus, jo atminimo 

įamžinimą. Ekspozicija domėjosi bibliotekos lankytojai, ją apžiūrėjo ir signataro šeimos nariai. 

     1903-aisiais metais mūsų rajone vyko ypatingas renginys. Steigvilių kaime surengtas draudžiamas  

lietuviškas vakaras, kurio metu parodyta žeimeliečio gydytojo Adomo Sketerio naujai parašyta pjesė „Iš 

tamsos į šviesą“. Kadangi lietuviškieji vakarai, kuriuose buvo vaidinama, kuriuose skambėjo lietuviškas 

žodis buvo viena iš pasipriešinimo formų krašto rusinimui, nutarėme paminėti Steigvilių vakaro 115-ąją 

sukaktį ir įtraukti į renginių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, sąrašą. Balandžio mėnesį 

viešosios bibliotekos skaitykloje buvo parengta dokumentų paroda „Lietuviškųjų vakarų raida Pakruojo 

rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“. Parodoje eksponuota medžiaga, pasakojanti apie lietuvišką 

vakarą, vykusį ne tik Steigviliuose, bet ir vakarus, vykusius kitose rajone vietovėse: Linkuvoje, 

Lygumuose, Rozalime, Pašvitinyje. Ta tema moksleiviams pravestos edukacinės pamokos. Kad mokiniai 

išgirstų ne tik pasakojimą, bet jį iliustruotų ir vaizdinė medžiaga, vyresn. bibliotekininkė parengė skaidres. 

Jas demonstravo edukacinių pamokų metu Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos dešimtokams. Moksleiviai 

buvo supažindinti su lietuviškųjų vakarų ištakomis bei lietuviškais spektakliais, parodytais tų vakarų metu 

Pakruojo rajone, spektaklių režisieriais ir aktoriais.  

     Noras, kad bendradarbiautų biblioteka ir mokykla 

kyla ne tik iš bibliotekininkų, bet ir iš mokytojų. 

Birželio mėnesį viešosios bibliotekos vyresn. 

bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė buvo 

pakviesta kartu su „Atžalyno" gimnazijos 1b ir 3b 

klasių moksleiviais dalyvauti integruotame 

edukaciniame projekte „Pažinkime gimtąjį kraštą“ 
(projekto vadovė – lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Valda Juknienė). Birželio 7 d. jo dalyviams 

buvo surengta pažintinė ekskursija po Steigvilių 

kaimą, Žeimelio miestelį. Ekskursijos maršrutą ir vietas, kurias reikėtų aplankyti, pasiūlė vyresn. 

bibliotekininkė kraštotyrai. Didžiausias dėmesys skirtas Steigviliams, kur 1903 m. vyko lietuviškas 

vakaras. Po minėtą kaimą moksleivius lydėjo ir jo istoriją papasakojo čia gyvenantis jaunasis 

kraštotyrininkas Aleksas Pašuškevičius. Ekskursantai užsuko ir į Bardiškius, kur aplankė 1930 m. pastatytą 

Vytauto Didžiojo paminklą. Paskutinė kelionės stotelė buvo Žeimelis. Čia grožėtasi miestelio puošmena 

storakamieniu ąžuolu, liuteronų ir katalikų bažnyčiomis, karčemomis. Pabuvota „Žiemgalos“ muziejuje. 

Muziejaus vadovė Daiva Skrupskelytė supažindino su muziejumi, papasakojo apie eksponatus. 

Moksleiviai gavo ir konkrečią užduotį: pasinaudodami žemėlapiu, turėjo surasti įdomesnius miestelio 

objektus. Pasibaigus kelionei, projekto dalyvių laukė nauja užduotis. Iš to, kas pamatyta, sužinota, jie 

turėjo parengti kraštotyros darbą ir jį pateikti  „Atžalyno“ gimnazijoje vykusiame moksleivių projektų 

pristatyme. 

     Vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai surinkta medžiaga apie Steigvilių lietuvišką vakarą pateikta ir 

„Žiemgalos“ muziejui. Pasinaudojus gautąja medžiaga ir papildžius ją muziejuje turimais dokumentais, 

parengta ekspozicija. 

     Rugpjūčio 24-25-26 d. per Pakruojį nuvilnijo Lietuvos 100-mečiui skirta miesto šventė „Šiomts metų 

be šių metų“. Jos metu organizuota daug ir įvairių pramogų. Kas norėjo, galėjo ir protą „pamankštinti“. 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė parengė 

viktoriną „100 klausimų apie Pakruoj“. Klausimai buvo įvairiausi: nuo paprasčiausio „Pakruojo miesto 

pavadinimo kilmė“ iki sudėtingiausių žodžių grandinėlių. Beje, žodžių grandinėlės ir sulaukė didžiausio 

susidomėjimo. Kraštotyros viktorina surengta ir 

savivaldybės darbuotojams. Spalio 10-ąją, minint 

Vietos savivaldos dieną, Savivaldybės 

administracijos (ir seniūnijų) darbuotojai protą 

miklino viktorinoje „Ar pažįsti Pakruojo 

kraštą?“. Viktorinai 50 klausimų apie Pakruojo 

rajoną ir žymius mūsų krašto žmones parengė Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos bibliotekininkė 

kraštotyrai G. Juodytė. Aštuonios komandos: 

„Kultūra ir jai prijaučiantys“, „Žemė maitintoja“, 
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„Socialinė rūpyba“, „Klovainiai“, „Teisė, info, techno ir archyvai“, „Strategija, statyba ir Co“, „Apskaita“ 

bei „Mobilizuotieji“ linksmai ir išradingai  atsakinėjo į klausimus (beje, visai nelengvus). Nugalėjo 

komanda „Kultūra ir jai prijaučiantys“.  

     2018-aisiais Lietuva minėjo Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmetį. Tai sukakčiai vyresn. 

bibliotekininkė kraštotyrai parengė skaidres, įprasminusias Pakruojo sąjūdžio trisdešimties metų kelią,  

sąjūdžio kūrėjus ir aktyviausius dalyvius. Skaidrės buvo pademonstruotos Pakruojo kultūros centre per 

Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimą. Minėjime dalyvavusiai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio lyderei, 

Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjai Angonitai 

Rupšytei pageidaujant, skaidrės apie Pakruojo sąjūdį buvo nusiųstos ir jai.  

     Įnešti savo indėlį į Lietuvos jubiliejų buvo kviečiamos ir 

bibliotekininkės. 2018 m. sausio 15 – lapkričio 1 d. viešosios 

bibliotekos vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai iniciatyva, 

bendradarbiaujant su LBD Pakruojo skyriumi, paskelbtas geriausių 

skaidrių „Mano kaimas, miestelis, Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį sutinkant“, konkursas. Pagal konkurso nuostatus viešosios 

bibliotekos ir jos padalinių darbuotojos turėjo parengti skaidres, 

atspindinčias aptarnaujamo mikrorajono vietovių istorinę praeitį ir 

dabartį, įdomesnius šimtmečio įvykius, iškilius žmones. Kiekviena 

skaidrė turėjo turėti tekstą, o pateiktų skaidrių skaičius neturėjo būti 

mažesnis nei 50. Lapkričio 27 d. Pakruojo sinagogoje vyko konkurso 

baigiamasis etapas. Jo metu dvidešimt dvi padalinių (o jų tiek ir yra) ir 

trys viešosios bibliotekos darbuotojos pristatė savo parengtus darbus.  

Per penkias valandas trukusį pristatymą buvo parodytos skaidrės, 

reprezentuojančios įvairias rajono vietoves, jų praeitį ir šiandieną, 

istorijos ir kultūros paminklus, įdomesnius vietos įvykius ir žmones. 

Bibliotekininkių darbus vertino komisija, sudaryta iš Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos vyr. metodininkės  Regynos Rakauskės (komisijos pirmininkė), rajono savivaldybės 

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Birutės Vanagienės, vyriausiosios kalbos 

tvarkytojos Ritos Nikalajevienės, kraštotyrininkės Valentinos Alekseriūnaitės bei viešosios bibliotekos 

vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės. Komisijai teko gerokai paplušėti, išrenkant geriausias. 

Dalyvių  darbai buvo įdomūs ir pasirinktų temų įvairumu, ir pateiktos medžiagos gilumu. Konkurso 

nugalėtoja tapo Grikpėdžių padalinio vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė, parengusi ir 

pristačiusi skaidres „Grikpėdžiai-Čikaga-Grikpėdžiai: Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo 

dalyvis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, 

Pakruojo rajono Garbės pilietis Bronius Nainys“, 1-ąja ir 2-ąja vietomis pasidalino Stačiūnų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė Laura Žurauskaitė, parengusi ir gan įdomiai pristačiusi skaidres apie pedagogą, 

mokyklinių vadovėlių autorių Mečislovą Vasiliauską ir Stačiūnus bei Rozalimo padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Sandra Stanevičienė už darbą „Rozalimo ambulatorija nuo seniausių laikų iki 2009-ųjų“. 

Jos pelnė Pakruojo rajono savivaldybės pinigines premijas (nugalėtoja 75 eurus, 1-osios vietos laimėtoja – 

50, 2-osios 25 eurus). Skaidrės varžėsi ir nominacijų kategorijose. Nominacijos „Šimtmečio vietovė“  

atiteko skaidrėms  „Guostagalio kraštas: šimtmečio 

žmonės“ (parengė Guostagalio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Zita Venclovienė), o „Šimtmečio 

kraštietis“  – skaidrėms „Skulptorius Kęstutis 

Balčiūnas“ (parengė Žeimelio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė). Žiūrovai 

rinko ir daugiausia jų simpatijų pelniusius darbus. 

Jie savo simpatijas atidavė skaidrėms „Šimtas 

akimirkų Lietuvos šimtmečiui“, pasakojančiams 

apie ryškiausius renginius, vykusius Pakruojo 

sinagogoje 2017-2018 metais (parengė Juozo 

Paukštelio viešosios Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkės Sigyta Kavaliauskienė ir Gitana 

Maasienė). Visų minėtų nominacijų laimėtojos buvo apdovanotos Lietuvos bibliotekininkų draugijos 

Pakruojo skyriaus dovanėlėmis. Prizus skyrė ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius.   
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     Ataskaitiniais metais vienas ryškesnių renginių buvo 

Pienių žydėjimo šventė. Šventės idėja išsirutuliojo iš 2017 

metų pavasarį ir rudenį rengtų bibliotekos darbuotojų rengtų 

literatūrinių-muzikinių popiečių, kurių metu buvo skaitomos 

ištraukos iš amerikiečių rašytojo Rėjaus Bredberio romano 

„Pienių vynas“, smuikelius virpindavo Juozo Pakalnio 

muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai. Tuos renginius 

pamėgo pakruojiečiai. Todėl nesinorėjo jų atsisakyti, bet tuo 

pačiu norėjosi ir kažko naujo. Taip gimė mintis pavasarį 

rengti Pienių žydėjimo šventę, o rudenį (prieš Vėlines) – 

Atminties popietę Anapilin išėjusiems kraštiečiams.  

     Gegužės 10 d. idėja tapo kūnu. Pakruojo sinagogoje 

surengta pirmoji Pienių žydėjimo šventė su jau tradiciniais R. Bredberio romano skaitymais, jaunųjų 

pakruojiečių smuiko muzika ir Pakruojo kultūros centro Suaugusiųjų dailės studijos narių tapybos paroda 

„Piene, piene – nuostabi gėlele“. Norisi tikėti, kad šventė nebus  vienkartinė, kad turės tąsą, ir pienė – ta 

kukli ir nereikli laukų gėlė, taps savotišku Pakruojo miesto simboliu.  

     Pienių žydėjimo šventės aidai skambėjo ir birželio 9 d. Žeimelyje, „Žiemgalos“ muziejuje, kur vyko 

tarptautinio dailės plenero „Čia mano namai“ atidarymo renginys. Dalyvauti jame su  menine programa 

buvo pakviesti ir pakruojiečiai. Į Žeimelį jie atvežė meninį žodį bei muziką, pavasarį skambėjusią mieste 

prie Kruojos surengtoje Pienių žydėjimo šventėje. Buvo parodyta literatūrinė-muzikinė mozaika „Kaip 

ištirpusios saulės lašai“. Ištraukas iš amerikiečių rašytojo Rėjaus Bredberio romano „Pienių vynas“ skaitė 

buvusi mokytoja, senjorė Angelė Statkuvienė, grojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji 

smuikininkai (vadovė Ligita Stravinskienė, akompaniatorė Rasa Vaigauskaitė). 

     Spalio 24 d. Pakruojo sinagogoje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Čia būta mano lūpų ir 

akių“, skirtas prisiminti 2008-2018 metais į Amžinybę išėjusius kraštiečius. Jo metu skaitovė Angelė 

Statkuvienė, skaitydama Rėjų Bredberį, jautriai palietė gyvenimo ir mirties temą. Anapilin išėjusių iškilių 

krašto žmonių veidai  atgijo skaidrėse, kurias parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai, o jaunųjų 

smuikininkų melodijos tarsi bylojo, kad žmogaus gyvenimas nesibaigia mirtimi.  

 

Renginiai padaliniuose: 

     Balsių padalinyje per ataskaitinius metus buvo suorganizuoti du 

kraštotyros renginiai vaikams - „Kelionė po Pakruojo kraštą“ ir žygis 

„Kviečia Pakruojo kraštas“. Renginyje „Kelionė po Pakruojo kraštą“ 

moksleiviams buvo pristatyta leidinių apie vietovę  paroda, suorganizuota 

viktorina.  Žygio metu moksleiviai aplankė B. Melngailio dvarą, senąsias 

Pamūšio kapines, Pamūšio bažnyčią ir prie bažnyčios, dviejų upių 

santakoje esantį lurdą.    
     Bardiškiuose per praėjusius metus organizuotos parodos: „Lietuvos 

Katalikių moterų draugijos” Lauksodžio skyriaus „Birutiečių veikla 

tarpukariu“ ir steigviliečiui imtynininkui K. Poželai „Čempionas iš 

Steigvilių“. 

     Grikpėdžiuose ataskaitiniais metais bibliotekos lankytojus džiugino 

Žeimelio daugiafunkcio centro fotografijos būrelio ,,Blykstė“ (vad. L. 

Kazakevičienė) narės, grikpėdietės Vaivos Petrulaitytės fotografijų 

paroda ,,Tokį pasaulį regiu“. Fotografijose - Grikpėdžių kaimo gamta 

įvairiais metų laikais. Užfiksuotas ir kartais žmogaus akiai nematomas mikropasaulis – vabaliukai, vorai, 

sraigės. Fotografijų parodą Vaiva skyrė atkurtos Lietuvos šimtmečiui bei Kovo 11- ajai - Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

     Birželio mėn. veikė grikpėdiečio Liudo Martinaičio rankų darbo medinių žaislų paroda. Parodoje buvo 

eksponuojami medinukai - natūralaus medžio, ekologiški, skatinantys vaizduotę ir kūrybiškumą žaislai. 

Paroda buvo skirta Tarptautinei vaikų gynimo bei Tėvo dienai paminėti.  

     Lapkričio pab. – gruodžio pr. veikė paroda ,,Ruduo pakvietė kurti“. Į kvietimą dalyvauti parodoje 

atsiliepė keturi Grikpėdžių ir aplinkinių kaimų rankdarbių kūrėjai. Parodoje galima buvo pasigrožėti 

megztais šalikais ir skaromis, raštuotomis kojinėmis, riešinėmis su karoliukais, suknelėmis, nertomis iš 

virvelių rankinėmis (Irena Lebedienė), nertomis riešinėmis ir veltais papuošalais (Irma Norkevičienė), 
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papuošalais iš karoliukų (Rūtenis Grigaliūnas, Irena Lebedienė), aplikacija puošta skraiste ir ant rėmo 

varstyta trikampe skara (Alina Jokimčienė). 

     Guostagalio padalinyje parengtos parodos: „Kraštietis, architektas, literatas Vytautas Landsbergis 

Žemkalnis“, minint 125-ąsias gimimo metines ir „Palikę ženklų pėdsaką“ – kraštiečių, Kazimiero Jasiūno 

115-osioms ir Juozo Dauparo 110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

     Ataskaitiniais metais Klovainių padalinyje organizuoti 2 renginiai: „Klovainiai: čia mūsų namai“ (video 

filmuko pristatymas), „Tikslas – šviesti ir ugdyti, tobulinti visuomenę“ (paroda kraštiečiui V. Bičiūnui – 

125). 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: 

“Užgavėnės”         https://youtu.be/duLn3Xn8R84, “Vasario 16 renginys”  https://youtu.be/pFfEXQ6Xfks, 

„Kaziuko turgelis“ https://youtu.be/DblUwddf7-M, „Žygis pėstute“   https://youtu.be/cU1rnf5vWeM, 

„Tautiška giesmė aplink pasaulį“  https://youtu.be/xKe9jAIN7Gg, „Baltijos kelio dienos 

paminėjimas“   https://youtu.be/XurOuU6VCvo, „Klovainiečiai Pakruojo šventėje“  https://youtu.be/P-

NfnTgHnkY, „Klovainiai 1918-2018.  Kultūrinis gyvenimas“   https://youtu.be/G0J60S8bbS0.   

     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: „Kunigui, visuomenės veikėjui Jonui Misiui -135 m.“, 

„Muzikui, etnologui, pedagogui, vienam ryškiausių folkloro atgimimo Lietuvoje pradininkų ir 

organizatorių Kazimierui Kalibatui - 80 m.“, prozininko, publicisto, žurnalisto Antano Čalnario 10-tosioms 

mirties metinėms „Kraštiečio gyvenimas ir kūryba“, psichologo, socialinių mokslų dr., pedagogo, rašytojo, 

visuomenės ir politikos veikėjo, 2004 - 2008 m. Seimo nario Vytauto Čepo 70-mečiui „Rašytojas apie 

kūrybą ir save...“. 

     Mikoliškyje gruodžio mėn. eksponuota kraštietės Veronikos Stakėnaitės –Jovaišienės kūrybos darbų 

paroda.  

     Pašvitinio padalinyje spalio mėnesio pradžioje buvo eksponuojama paroda „Keisčiausių idėjų 

sumanytojas“, skirta kraštiečio, žurnalisto, televizijos ir kino kritiko, menotyrininko Skirmanto Valiulio 

80-mečiui pažymėti. Parodoje buvo eksponuojama kraštiečio išleistos knygos, straipsniai, nuotraukos.  

     Liepos 21 d. vyko Janelionių kaimo atminimo 

įamžinimas. Pašvitinio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. 

mišios. Po mišių visi susirinko buvusiame Janelionių 

kaime, kur buvo atidengtas ir pašventintas paminklinis 

akmuo, įamžinantis išnykusį kaimą. Įsiamžinus prie 

paminklinio akmens, visi atvykę buvę kaimo gyventojai 

ir svečiai buvo pakviesti į Pašvitinio bendruomenės 

namus, kur bibliotekininkė Jovita Martišienė 

pademonstravo pristatymą „Janelionių kaimas ir jo 

žmonės“. Buvę kaimo gyventojai Juzefa Kurlytė ir 

Algirdas Diliūnas išsakė knygos apie Janelionius idėją, buvo nutarta ir toliau rinkti apie kaimą medžiagą. 

Vėliau Janelionių kaimo šeimų atstovai dalinosi prisiminimais, bendravo. Prisiminti kaimo, tądien 

suvažiavo Janelionių šeimų atstovai iš įvairių Lietuvos kampelių: Viliaus, Kauno, Tauragės, Palangos, 

Ventos ir kt.  
     Rimkūnų padalinyje rugpjūčio mėnesį buvo eksponuojama paroda „Kraštietis, architektas – Arnas 

Dineika“, skirta  kraštiečio 90 metų sukakčiai pažymėti. Parodoje eksponuojami straipsniai, nuotraukos, 

leidiniai. 

     Spalio 21 dieną su aktyviausiais rimkūniečiais organizuota išvyka "Pažinkime savo kraštą". Aplankyta 

Sofijos Chodakauskaitės-Smetonienės ir kraštotyrininko Juozo Šliavo gimtinės, Rimkūnų dvaras, 

Janelionių malūnas, Marijos Žemė, Peleniškių piliakalnis, Pašvitinio žydų kapinės, Pašvitinio malūnas, 

miestelis ir jo kapinėse esantis A. Vainausko paminklas. Kelionės metu svečiuotasi Daugalonių kaime, pas 

naminės duonos kepėją Janiną. Sugrįžus į Rimkūnus vaišintasi ant laužo virta sriuba. 

     Ūdekuose vyko renginys „Savo krašto ir kalbos tyrėjas“, skirtas 

kraštiečio kalbininko, kraštotyrininko Kazimiero Gasparavičiaus 

110-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo jubiliato giminaičiai, 

rajono  administracijos atstovai. Pristatyta kraštiečio veikla, 

prisiminimais pasidalijo jo giminaičiai, renginį paįvairino  

etnografinis ansamblis „Beržutėlis“, retro ansamblis „Sentimentai“. 

http://www.youtube.com/
http://www.klovainiubendruomene.lt/
https://youtu.be/duLn3Xn8R84
https://youtu.be/pFfEXQ6Xfks
https://youtu.be/DblUwddf7-M
https://youtu.be/cU1rnf5vWeM
https://youtu.be/xKe9jAIN7Gg
https://youtu.be/XurOuU6VCvo
https://youtu.be/P-NfnTgHnkY
https://youtu.be/P-NfnTgHnkY
https://youtu.be/G0J60S8bbS0
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     Žeimelyje buvo surengta spaudinių paroda „Mintimis ir darbais grįžtu...“, skirta kraštiečiui skulptoriui 

Kęstučiui Balčiūnui, kuris 2018 metais šventė 60 metų jubiliejų. Rugsėjo 8 d. dalyvauta skulptoriaus  

Kęstučio Balčiūno  jubiliejinės parodos „Kūryba fotografijose“ atidaryme. Renginys vyko Žeimelio 

„Žiemgalos“  muziejuje.  

     Žvirbloniuose ataskaitiniais metais buvo parengta paroda, skirta signataro Algirdo Ražausko dešimties 

mirimo metų sukakčiai „Išgyventa širdim dėl visko“ (eksponuojamų dokumentų skaičius – 34).   

 

 Kraštotyros darbo viešinimas 
     Vienas iš būdų populiarinti žinias apie Pakruojo kraštą, jo žmones ir tuo pačiu viešinti bibliotekos 

darbus yra spauda. 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. Deja, 

2018-aisiais „Pakruojo kraštas“ nutraukė savo veiklą. Dėl tos priežasties ataskaitiniais metais straipsniai 

talpinti internetinėje erdvėje (savivaldybės, Šiaulių regiono bibliotekos ir Pakruojo viešosios bibliotekos 

tinklapiuose, bibliotekos ir „Aš esu žiemgalis“, „Mano miestas Pakruojis“ veido knygose). Juose patalpinta 

16 straipsnių ir 4 žinutės. „Auksinės varpos“ laikraštyje patalpinta vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai 

informacija apie rengiamą literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Čia būta mano lūpų ir akių“, skirtą 

Amžinybėn išėjusiems iškiliems kraštiečiams. „Auksinės varpos“ laikraštyje publikuota 11 vietos 

žurnalistų parengtų straipsnių apie kraštotyros renginius ir juos rengusius. Apskrities laikraštyje 

„Šiaulių kraštas“ –  straipsnis apie viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkę kraštotyrai Genę Juodytę, 

Vasario 16-ąją apdovanotą Pakruojo rajono savivaldybės Padėkos ženklu. 

 

 Ryšiai su kraštiečiais, tarp jų ir gyvenančiais užsienyje 

     Jie pagyvina bibliotekos kraštotyros veiklą, suteikdami jai ne skaitmeninę išraišką, o žmogišką šilumą. 

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 ar švenčių proga pasveikina bibliotekos kolektyvą. 

     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 lankėsi Linkuvos gimnazijoje, 

šįmet pažymėjusioje savo gyvavimo šimtmetį. Tačiau kraštietis laiškais palaiko ryšį su vyresn. 

bibliotekininke kraštotyrai. 

     Atskiro pasakojimo verti šviesios atminties 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 buvo 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, minėtose vietose surengė ir personalines 

akvarelės parodas. Kol leido sveikata, dalyvavo jų atidarymuose. Glaudūs ryšiai profesorių siejo su mūsų 

biblioteka, jos darbuotojais. Deja, 2018-ųjų birželio mėnesį Valentą Leimontą pasiėmė Amžinybė. 

Kraštiečio išėjimas – skaudi netektis bibliotekai. Netekome talentingo kraštiečio, nuoširdaus bibliotekos 

draugo. 

     Ne vieną dešimtmetį bendraujama su kraštiečiu, „Žiemgalos“ žurnalo vyr. redaktoriumi, knygų apie 

Žiemgalos kraštą autoriumi, sudarytoju Vytautu Didžpetriu, kalbininku, Seimo nariu Stasiu Tumėnu, 

paskutiniuosius kelerius metus - su technologijos mokslų daktaru, senjoru Vytautu Venckevičiumi. 

     Kitų metų sumanymuose – užmegzti ryšius su jaunosios kartos iškiliais pakruojiškiais. Kadangi 

Pakruojo sinagogoje (ji tarnauja ir kaip viešosios bibliotekos renginių salė)  rodomi kino filmai, audžiama 

mintis čia rengti susitikimus su pakruojiškiais aktoriais. 

     Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė bendradarbiauja su akademiko Juro 

Poželos artimaisiais, teisininko, knygnešio, visuomenės veikėjo, diržiečio Motiejaus Čepo giminaičiais, 

steigviliečiu, renkančiu kaimo istoriją Aleksu Pašuškevičiumi. 

     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. 
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     Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė palaiko ryšius su buvusia medikoniete 

Evelina Brinkyte-Rouault, gyvenančia Prancūzijoje. Evelina paaukojo 50.00 € Knygų Kalėdų akcijai. 

     Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė bendrauja su kraštiečiais 

Algirdu Diliūnu, Elena Tankūnaite – Macevičiene, Juzefa Kurlyte – Šachova. Kraštiečiai domisi krašto 

istorija, dovanoja bibliotekoms knygų, atsiunčia informacijos ir nuotraukų apie mūsų krašto vietoves ir 

juose gyvenusius žmones. 

     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.  

 
 
Gyventojų vaikų skaičius, sutelkimo proc. 
      

 Gyventojų 

vaikų 

skaičius 

Vaikų sutelkimo % 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 2762 56,5 57,7 -1,2 

VB 710 60,9 55,1 +5,8 

Linkuvos MP 401 44,6 45,1 -0,5 

KP 1651 57,5 62,6 -5,1 

        
     Gyventojų vaikų (0 - 14 m. amžiaus) skaičius rajone yra 2762*. Palyginus su 2017 m., vaikų sumažėjo 

1,2%. 
     Pakruojo Viešosios bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui priklauso miesto vaikai, kurių yra 591 ir 

30 aplinkinių kaimų, kuriuose gyvena 119 vaikų, iš viso 710 vaikų. 

     Linkuvos miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone gyvena 401 vaikas (194 vaikai gyvena 

Linkuvos miestelyje ir 207 – aptarnaujamo mikrorajono kaimuose), o kaimo padalinių mikrorajonams 

priklauso 1652 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 2018 metais gyventojų vaikų sutelkta 

1,2% mažiau nei praėjusiais. Gyventojų vaikų sutelkimas 5,1% sumažėjo kaimo padaliniuose ir 0,5% - 

Linkuvos miesto padalinyje. Tačiau džiugu, kad 5,8% vaikų sutelkimas padidėjo viešojoje bibliotekoje. 

           

Vartotojų, apsilankymų skaičius, lankomumas 
 

 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2018 m. 2017 m. Skirtu-

mas +/- 

2018 m. 2017 m. Skirtu-

mas +/- 

2018 m. 2017 m. Skirtu-

mas +/- 

SVB 1561 1613 -52 41061 47632 -6571 26,3 29,5 -3,2 

VB 432 438 -6 14349 17904 -3555 33,2 40,9 -7,7 

Linkuvos MP 179 198 -19 5216 6035 -819 29,1 30,5 -1,4 

KP 950 977 -27 21496 23693 -2197 22,6 24,3 -1,7 

             

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 3,3% vaikų vartotojų mažiau. 10,6% vaikų 

vartotojų sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 2,8% - kaimo padaliniuose ir 1,4% - viešojoje 

bibliotekoje. 

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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     2018-aisiais iš kaimo padalinių daugiausiai vartotojų vaikų sulaukta Balsiuose ir Žeimelyje – po 113, 

Bardiškiuose - 69, Lygumuose - 67, Rozalime – 62, Guostagalyje – 54, o mažiausiai: Gačioniuose – 15, 

Titoniuose – 16,   Pašvitinyje – 18, Plaučiškiuose – 20, Mikoliškyje ir Šukioniuose –  po 28. 
     Pakruojo viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais lankėsi 426 vartotojai vaikai. 2017 

m. jų buvo - 435. Sumažėjo 9 vartotojais.  

      
Vartotojų vaikų telkimas rajono bibliotekose 2008 – 2018 m. 

1
5
3
4

1
5
0
7

1
4
8
3

1
4
2
8 1
5
5
5

1
5
4
2

1
4
6
7

4
2
5

2
0
9

1
4
0
7

1
9
9
6

4
0
6

2
0
7

1
3
8
3

1
6
1
3

4
3
8

1
9
8

9
7
7

1
5
6
1

4
3
2

1
7
9

9
5
0

2
6
84

3
4

2
2
3
6

2
6
2

4
7
9

2
2
4
8

2
7
0

4
7
5

2
2
2
8

3
9
4

2
7
6

2
0
9
8

2
5
53

8
3

2
1
9
3

2
4
83

9
2

2
1
8
2

2
2
9

3
9
7

2
0
9
3

2
0
4
1

0

500

1000

1500

2000

2500

Rajone VB Linkuvoje Kaimuose

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

2017 m. 2018 m.

 
     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 41,0 tūkst. lankytojų vaikų. Palyginus su 2017 m., 

vaikų apsilankė net 16,0% mažiau. Daugiausiai vaikų lankytojų skaičius sumažėjo viešojoje bibliotekoje - 

net 24,8%. 15,7% sumažėjo vaikų apsilankymų Linkuvos miesto padalinyje ir 10,2% - kaimo padaliniuose. 

     Rajono bibliotekose vaikų lankomumas yra 26,3 ir šis rodiklis, palyginus su 2017 m., sumažėjo 3,2 

karto. Daugiausiai vaikų lankomumas sumažėjo viešojoje bibliotekoje – net 7,7 karto.  

                                        

Dokumentų, skirtų vaikams, fondas ir gautis (fiz.vnt., proc.)  
 

 Yra fonde 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

2018 m. įsigyta 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

Yra fonde 

trimačių 

dokumentų 

2018 m. įsigyta 

trimačių 

dokumentų 

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

SVB 19966 9,8 244 3,4 484 0,24 8 0,11 

VB 1935 3,6 104 4,4 51 0,09 8 0,34 

Linkuvos MP 1715 8,2 46 5,6 74 0,35 0 0 

KP 16316 12,6 94 2,4 359 0,28 0 0 

    
     Ikimokyklinio amžiaus literatūros rajono bibliotekų fonduose yra 9,8%. Mažiesiems skirtos literatūros 

gauta 3,4% nuo visos dokumentų  gauties ir tai 0,7% daugiau nei 2017 m. Ikimokyklinio amžiaus 

literatūros išduotis einamaisiais metais buvo 10858 fiz.vnt. (27,0% 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 0,24% nuo viso dokumentų fondo ir 

ataskaitiniais metais jų gauta tik 8 fiz.vnt., o trimačių dokumentų išduota buvo 12700 fiz.vnt., tai net 

31,6% nuo visų vaikams išduotų dokumentų skaičiaus.  
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Ikimokyklinio amžiaus literatūros ir trimačių dokumentų gautis, išduotis (fiz.vnt.) 2013 – 2018 m. 

 

 

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės fondas papildytas 454 fiz.vnt., 358 pav. 

leidiniais. Daugiausia buvo gauta grožinės literatūros – 326 fiz.vnt. (71,8%). Paminėtinos lietuvių autorių 

gautos knygos: Tomas Dirgėla „Saldainių kiosko byla“, „Lukas šiaudelis deda iš viršaus“, „Virėjos Irenos 

byla“, Lina Žutautė „Kniūkiai arba dingusių kojinių paslaptis“, „Du paršeliai“, Kęstutis Kasparavičius 

„Dryžuota istorija“, Rebeka Una „Labas, aš Tadas“ ir kt. 

     Užsienio autorių gautos knygos: John Flanagan „Dingusios istorijos“, Holly Webb „Kačiukas, vardu 

Tigras“, „Liūdnasis Montis“, „Išgelbėta katytė“, „Nereikalingas šuniukas“, Jeff Kinney „Nevykelio 

dienoraštis (Kn. 12): „Atostogos“, Stephanie Miltos ir Graig Jelley „Minecraft. Kaip žaisti PvP mini 

žaidimus“, „Kaip naudojami kerai ir eliksyrai“, David Walliams „Blogiausi pasaulio vaikai“, „Blogas 

tėtis“, John Flanagan „Gorlano turnyras“ ir kt. 

     Fondas buvo papildytas ir ikimokyklinio amžiaus literatūra, tai: Nuostabusis Mėnulio žemėlapis / 

Teresa Heapy, David Litchfied, Kiškio ir ežiuko metų laikai, Tabiukas ir pašėlę nutikimai / Ramunė 

Burkšaitienė, Gražiausia suknelė pasaulyje, Olefas laukia pavasario, Pelyčių maratonas / Jonas Liniauskas, 

Velvetinis triušis, arba kaip žaislai tampa tikri / Margery Williams, Dryžuota istorija / Kęstutis 

Kasparavičius, Lietuvos paukščiai / Selemonas Paltanavičius, Voro vestuvės. Grybų karas / Justinas 

Marcinkevičius, Du paršeliai / Lina Žutautė, Kakės Makės atradimai, Mažasis elementorius / Juozas 

Danilavičius, Voveriuko metai, Pasakos prieš miegą ir kt. 

      Vaikų erdvėje buvo prenumeruoti 9 pavadinimų periodiniai leidiniai: „Bitutė“, „Justė“, „Laimiukas“, 

„Lututė“, „Naminukas“, „Minecraft“, „Rubinaitis“, „National geographic kids“ ir „Tipu tapu“. 

     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. 

     Linkuvos miesto padalinio fondas papildytas ikimokyklinio amžiaus literatūra, tai: Nuostabusis 

Mėnulio žemėlapis / Teresa Heapy, David Litchfield, Tabiukas ir pašėlę nutikimai / Ramunė Burkšaitienė, 

Gražiausia suknelė pasaulyje, Dryžuota istorija / Kęstutis Kasparavičius, Du paršeliai / Lina Žutautė, 

Pirmoji abėcėlė ir skiemenuoti žodžiai / Inesa Gervė, Katinėlis Juodis, Pasakos apie fėjas ir princeses ir kt. 

     Ikimokyklinio amžiaus literatūra papildyti ir kaimo padalinių fondai - Kiškio ir ežiuko metų laikai yra 

Balsių ir Šukionių, Gražiausia suknelė pasaulyje - Guostagalio ir Medikonių, Olefas laukia pavasario - 

Balsių ir Pamūšio, Pelyčių maratonas - Mikoliškio,  Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė / Eidvilė Viktorija 

Buožytė - Mikoliškio, Voro vestuvės. Grybų karas / Justinas Marcinkevičius - Lygumų, Du paršeliai / Lina 

Žutautė - Grikpėdžių, Maša ir lokys - Titonių ir Žvirblonių, Šuneliai draugeliai - Rimkūnų, Pasakos ir 
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mįslės - Žeimelio, Katinėlis Juodis - Guostagalio, Mažasis elementorius / Juozas Danilavičius ir Voveriuko 

metai - Žeimelio, Netvarkos nykštukas ir netikėtas svečias / Lina Žutautė - Žeimelio ir Rozalimo, 

Drambliai ėjo į svečius / Evelina Daciūtė, Inga Dagilė - Gačionių, Rozalimo, Stačiūnų padaliniuose, 

Žvėreliai mokosi skaičiuoti / Kęstutis Navakas - Šukionių ir Rimkūnų padaliniuose. 

 

Vaikams išduota dokumentų (fiz.vnt.), skaitomumas 
 

 Dokumentų išduotis (fiz.vnt.) Skaitomumas 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 40242 47826 -7584 25,8 29,7 -3,9 

VB 7995 9175 -1180 18,5 21,0 -2,5 

Linkuvos MP 4966 7201 -2235 27,7 36,4 -8,7 

KP 27281 31450 -4169 28,7 32,2 -3,5 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vaikams buvo išduota 40,2 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2017 m., išduotis sumažėjo net 18,9%. Viešojoje bibliotekoje vaikams buvo išduota 7,9 tūkst. 

fiz.vnt. Tai 14,8% mažiau nei 2017 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 4,9 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 

2017 m., išduotis sumažėjo net 45,0%. Kaimo padaliniuose vaikams išduota 27,2 tūkst. fiz.vnt. dokumentų 

ir tai 15,3% mažiau nei 2017 m.  

     Daugiausia dokumentų vienam vaikui išduota kaimuose (28,7) ir Linkuvoje (27,7). Viešojoje 

bibliotekoje dokumentų vienam vaikui buvo išduota 18,5. 

     Palyginus su 2017 metais, bendras vaikų skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 3,9 karto. 

Skaitomumas net 8,7 karto sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 3,5 karto - kaimo padaliniuose, ir 2,5 

karto – viešojoje bibliotekoje. 

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje populiariausios grožinės literatūros knygos: „Tarp pilkų debesų“/ 

Rūta Šepetys,  „Nevykėlio dienoraštis“/Jeff Kinney, „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“/John Green,  

„Haris Poteris“/J. K. Rowling, „Baltoji iltis“/Jack London. Populiarumo nestokoja įvairios užsienio 

rašytojų Astrid Lindgren, Holly Webb, A. Frank, Laurent Gounelle knygos. Labai skaitomos Lucindos 

Riley knygos „Perlų sesuo“, „Mėnulio sesuo“ ir kt. 

Lietuvių rašytojų ataskaitiniais metais skaitomiausios buvo: Lauros Sintijos Černiauskaitės „Benedikto 

slenksčiai“, Editos Milaševičiūtės „Įsimylėjėlių stovykla“, Jono Avyžiaus “Bardo nuotykiai ir žygiai”, V. 

Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“. 

     Populiariausios šakinės literatūros knygos: „Pakruojo „Žemynos“ pagrindinei mokyklai 30 metų“, 

„Messi“, „Ronaldo“, Y. Zoltowska – Darska, „Suarez“, J. Kaczmarek, „Tik mergaitėms“, „Sužeistas vėjas“ 

ir kt.  

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais labiausiai skaitomi žurnalai buvo „Justė” ir „Minecraft“. 

     Linkuvos miesto padalinyje pradinukų skaitomiausios lietuvių autorių knygelės buvo V. Račicko 

„Paukšteliui šalta“, „Geriausias draugas“, „Berniukai šoka breiką“, Linos Žutautės „Kniūkiai, arba 

dingusių kojinių paslaptis“, Mariaus Čepulio „Visa tiesa apie gyvūnus“ ir kt. Iš užsienio rašytojų – H. 

Webb knygelės apie naminius gyvūnėlius, R. R. Russell „Prietrankos dienoraštis“, „Minecraft“, P. V. Loon 

„Vilkolakiukas Dolfas“, H. Tamm „Nindzė Timis“ ir kt. 

     Kaimo padaliniuose patys mažiausieji skaitytojai rinkosi gausiai iliustruotas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams skirtas knygeles - ,,Pagrandukas“, ,,Lapė ir sūris“, Čipas labai drąsus viščiukas/T.Wolf, ,,Kačiukų 

pasaulis“, ,,Katinėlis ir gaidelis“, ,,Geraširdė kaliausė“, Lapė karalienė/P.Cvirka, Pelenė/Šarlis Pero ir kt.  

     Pradinių klasių mokiniai vis dar ištikimi Knister knygoms apie Raganą Lilę, jų širdeles pavergia H. 

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

pradinukų 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, iš naujo atrado jau kiek primirštas knygeles – 

Plėšikas Hocenplocas/O. Proisleris, Siaubų autobusas/Paul van Loon, Pelėdžiuko sapnas/J. Degutytė, 

Daktaras Aiskauda/K. Čiukovskis, Pasvilusių padų mokykla/A. Horowitz, Papieviai/A. Lindgren, 

Juodažvaigždis arkliukas/J. Avyžius ir kt. 

     5-8 kl. moksleiviai skaitymui rinkosi programinę literatūrą – Poliana/E. H. Porter, Mijo, mano Mijo; 

Ronja plėšiko duktė/A. Lindgren, Papasakok apie kalakutą, Džo/A. Maršalas, Silas ir juodoji kumelė/C. 
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Biodker, Tėti, tu keistuolis. Mama, aš tave myliu/V. Sarojanas, Aukštyn kojom/Bisset Donald, Dvynukės/ 

Erich Kastner, Čiuožyklos muzika/Bitė Vilimaitė, Kapitonas pramuštgalvis/A. L. Busenaras, Karaliaus 

Saliamono kasyklos/H. H. Raideris, Siuntėjas/L. Lowry ir kt. Be programinės literatūros berniukai dar 

skaitė nuotykių, fantastinę literatūrą – Tarzanas/E. Barouzas, Tarzanas džiunglėse/E. Barouzas, Dykumos 

auksas/Z. Grey, Perverta kaukolė/E. Brisou-Peleen, Plieno urvai/I. Asimov, Galingųjų palikimas/A. D. 

Foster ir kt. Berniukai taip pat domėjosi Transporto ir Žūklės enciklopedijomis, Paukščių žinynu/V. 

Dierschke, Grybai/V. Urbonas. Mergaitės skaitymui rinkosi tokias knygas, kaip: Gėlė/E. Craft, Sudėtingas 

Lėjos Olivjė gyvenimas/Catherine Girard-Audet, Lydekos vasara/J. Richter, Atsitiktinė našlaitė/C. Horne, 

Vienatvė prie Devyniasdešimties Pėdų tvenkinio/K. Holubitsky ir kt. 

 

  Ekskursijos, apmokymai, kaip naudotis fondu, paslaugomis, 

informaciniais ištekliais 
  

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje organizuoti skaitmeninės „Vyturio“ 

bibliotekos pristatymai Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 2 – 4 kl. moksleiviams. Klovainių pagrindinės 

mokyklos 8 kl. mokiniams (mokyt. S. Šlevienė, V. Pėželienė) buvo pristatyta bibliotekos svetainė, 

elektroninis katalogas, informacinių technologijų naujovės. Bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė pristatė 

skaitmeninę „Vyturio“ biblioteką, padėjo prisiregistruoti ir tapti skaitmeninio fondo naudotojais. 

     Vaikų erdvėje, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais buvo apmokyti 128 

lankytojai, apmokymams sugaišta 20 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 3214 3214 248 1 0,03 27 0,8 2217 69,0 969 30,2 

VB 737 737 152 0 0 0 0 717 97,3 20 2,7 

Linkuvos MP 427 427 0 0 0 0 0 364 85,3 63 14,7 

KP 2050 2050 96 1 0,05 27 1,3 1136 55,4 886 43,3 

 
                             Atsakytos užklausos vaikams  2018  m. 

69,0%

0,03%

30,2%

0,8%

Faktografinės Tikslinamosios Adresinės Teminės

 
               
     Vaikų pateiktos užklausos sudaro 24,5% nuo visų užklausų. Jie daugiausiai pateikė adresinių 

užklausų, jos sudaro 69,0%. 
     Vaikų erdvėje per atskaitinius metus atsakyta į 737 lankytojų pateiktas užklausas, iš kurių 20 buvo 

teminės. Daugiausia atsakyta adresinių užklausų – 717. Neigiamų atsakymų – 152.  

     Linkuvos miesto padalinyje buvo atsakyta į 427 vaikų pateiktas užklausas, iš kurių net 85,3% sudaro 

adresinės. Neigiamų atsakymų nebuvo. 

     Kaimo padaliniuose vaikai pateikė 2050 užklausų. Daugiausiai pateikta adresinių - 55,4%  ir teminių - 

43,3%. Neigiamų atsakymų – 96. 
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Renginiai 

 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 423 130 142 151 0 7610 

VB 83 38 24 21 0 2176 

Linkuvos MP 35 12 6 17 0 1303 

KP 305 80 112 113 0 4131 

 
Renginiai vaikams 2018 m. 

 

Žodiniai renginiai, 

33,6%

Kompleksiniai 

renginiai, 30,7%

Vaizdiniai renginiai, 

35,7%

 
      

Edukaciniai, prevenciniai, pažintiniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 
     Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką dalyvauti Pakruojo rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo konkurse. 

Vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė parengė projektą „Kai žinai, esi saugus“.  

     Projekto tikslas - per įvairias, patrauklias veiklas suteikti paaugliams naudingų žinių apie tabako, 

alkoholio, narkotikų, mobiliųjų telefonų keliamus pavojus bei žalingų įpročių prevenciją.   

     Įgyvendinant projektą, gegužės 17 d. Vaikų erdvėje vyko prevencinių renginių ciklas, skirtas 

visuomenės sveikatos stiprinimui ir ugdymui. Projektinėje veikloje dalyvavo Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos septintokai. Moksleivius lydėjo socialinė pedagogė Kristina Averjanova, mokytojai 

Juozas Vėdaras ir Rūta Stuogienė. 

     Visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo specialistė Laisvida 

Badauskienė moksleiviams skaitė paskaitas apie tabako, alkoholio, 

narkotikų bei mobiliųjų telefonų keliamą pavojų sveikatai, žalingų 

įpročių prevenciją, pravedė įdomius žaidybinius praktinius 

užsiėmimus. Vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė 

moksleiviams paruošė informatyvią padalomąją medžiagą 

(lankstinukus), parengė žalingų įpročių prevencijai skirtą leidinių 

parodą. Kokios gali būti priklausomybių pasekmės - iliustravo 

vaizdinė medžiaga, demonstruojamos įvairios metodinės priemonės. 

Paaugliai galėjo pauostyti ar maloniai kvepia „rūkanti“ lėlė, užsidėję 

2,5 promilių atitinkančius „girtumo akinius“ - pavairuoti žaislinę 

mašiną bei išbandyti kitas priemones. 

     Ankstyvoji prevencija, pabrėžiant galimas pasekmes, labai svarbi paaugliams. Daug sužinoję apie 

organizmą žalojančias medžiagas, jų pavojų gyvybei, praktiškai išbandę kai kurias prevencines priemones 

– tikėtina, kad gyvenime jie priims protingus sprendimus.      

      Vaikų erdvėje prasidedant metams vyko Ramūno Abukevičiaus dokumentinio – vaidybinio filmo 

„Donaleitis. XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“ peržiūra. Dalyvavo Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos 3 a klasės mokiniai (mokytoja R. Juknevičienė). 

     Lietuvos 100-metį Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė ir sinagoga šventė 

kartu su „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1a (mok. Asta Daubarienė) ir 1 c (mok. Irena Albavičienė) 
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klasių mokinukais. Į biblioteką vaikai atklegėjo nešini trispalvėmis vėliavėlėmis, šventiškai pasipuošę ir 

skanduodami Lietuvos vardą. 

     Šventė prasidėjo knygelių apie Lietuvą pristatymu. Po to sekė viktorina "Ar pažįsti Lietuvą?" 

Pasiskirstę į kelias komandas, mažieji bibliotekos bičiuliai nustebino savo žiniomis apie gimtąjį kraštą. O 

klausimų būta tikrai įvairių: koks miestas yra Lietuvos sostinė?, kur stovi Gedimino pilis?, kokia upė teka 

per Pakruojį?, kokia nacionalinė Lietuvos gėlė ir panašiai. O kur dar minklės, viena už kitą sunkesnės. 

     Puikiai susitvarkę su užduotimis, vaikai smalsiai sužiuro į 

išrikiuotus, jiems kiek neįprastus „rakandus“ (daiktus). 

Bibliotekininkė Lina pakvietė visus į edukaciją "Prisilietimas prie 

senosios istorijos". Antrą šimtmetį skaičiuojanti senelio piniginė, 

puodynė, skirta plunksnoms laikyti, avims kirpti žirklės, bezmėnas 

ir daugybę kitokių, ne tik keistai skambančių, bet ir šiandienos 

buityje nebenaudojamų daiktų kėlė vaikų nuostabą ir susidomėjimą. 

Kaip buvo gaminamas sviestas? O kaip teisingai suplėšyti plunksną, 

kad pagalvė būtų minkšta? Ar skiriate pupas nuo žirnių? Klausimų 

ir užduočių - tik spėk suktis. Bene didžiausią susidomėjimą sukėlė lino kelio istorija: pluošto šukavimas, 

verpimas, siūlų vyniojimas, jau išaustos drobės lyginimas. O svarbiausia, kad visus tuos darbus buvo 

galima pabandyti atlikti patiems! 

     Nors komandos tarpusavyje ir varžėsi, tačiau pralaimėjusių nebuvo. Nugalėjo draugystė! Prisiminus, 

kad pernai Juozo Paukštelio viešoji biblioteka šventė 80-metį, visi pavaišinti jubiliejiniais saldainiais. 

     Kovo 6 ir 8 dienomis Vaikų erdvėje ir sinagogoje svečiavosi Lygumų pagrindinės mokyklos 1 kl. (mok. 

Ilona Dudėnienė), 2 kl. (mok. A. Vaivodienė) ir 3 kl. (mok. Dalia Rimkuvienė) mokinukai. Į biblioteką 

sugužėjusių vaikų laukė edukacinė programa, prasidėjusi knygelių apie Lietuvą pristatymu. Vyko ir žinių 

patikrinimas – viktorina „Ar pažįsti Lietuvą?“. Susiskirstę į komandas, vienas per kitą rungtyniaudami 

svečiai „lukšteno“ klausimą po klausimo. Pasukti galveles teko ir sprendžiant minkles. Pralaimėjusių 

nebuvo. Nugalėjo draugystė! O žvilgsnius jau traukė kampuose sustatyti nematyti daiktai, kai kurie netgi 

negirdėtais pavadinimais. Nuo kalbų pereita prie darbų. Bibliotekininkės pristatė seniau buityje naudotus 

daiktus, pasiūlė daugelį darbų išbandyti ir patiems. Greitai išsirikiavo eilutė norinčių verpti, vynioti siūlus į 

kamuoliuką, lyginti drobę. Teko ir sviestą „sumušti“, pupeles aižyti, žirnius iš pelų rinkti. Šauniai 

padirbėję vaikai pasklido po biblioteką: knygeles sklaidė, apžiūrėjo Šv. Velykoms parengtą parodėlę „Rid 

rid margučiai“. Taip jau sutapo, kad svečiai vieni pirmųjų pabuvojo ir skaitmeniniame muziejuje. 

Galimybę pamatyti, kaip realus pasaulis susimaišo su virtualiu, inicijavo VŠĮ „Kūrybos ir inovacijų 

laboratorija". Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Rytmečiai vainikuoti jubiliejiniais bibliotekos 

saldainiais, puikia nuotaika ir bendra nuotrauka. 

     Viešnagė tęsėsi sinagogoje. Pradinukų laukė kūrybingumą skatinanti edukacinė valandėlė, kurios metu, 

naudojant skrebinimo techniką, buvo gaminami atvirukai. Kol vieni susikaupę dirbo, kiti gi miklino kojas 

šokdami. Stalą nuklojus margais pirmųjų pagamintais atvirukais, savo kūrybingumą suskato 

pademonstruoti ir likusieji mokinukai. Susitikimui baigiantis tradiciškai kartu nusifotografuota. 

     Kovo 8 d. edukacinėje programoje „Ar pažįsti Lietuvą?“ dalyvavo  MVS „Mokinių ugdymas karjerai“ 

vadovės Gretos Jasiūnienės auklėtiniai. Teminės viešnagės metu kalbėta apie įvairias profesijas, 

susipažinta su senaisiais amatais, buvo menamos minklės bei dalyvauta viktorinoje „Ar pažįsti Lietuvą?“.  
     Kasmet, nuo 1967 m., balandžio 2-ąją pasaulis mini Tarptautinę vaikų knygos dieną. Data pasirinkta 

neatsitiktinai, nes daugiau nei prieš du šimtus metų, Danijoje, mažame Odendės miestelyje gimė garsusis 

pasakininkas Hansas Kristianas Andersenas. Visas pasaulis žino jo bjaurųjį ančiuką, princesę ir žirnį, 

coliukę... 

     Kovo 27 d., švęsti žymaus danų rašytojo gimtadienio ir 

paminėti vaikų knygos dieną, suskubo į viešosios bibliotekos 

Vaikų erdvę sugūžėję mažieji bibliotekos bičiuliai. Šventė 

„Prisimenant Hansą Kristianą Anderseną...“,  organizuota 

kūrybingai, bendradarbiaujant su Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos bibliotekininkėmis Asta Sutkiene ir 

Aurelija Adomavičiene, buvo kiek neįprasta, nes jos 

programoje dalyvavo visi! 

     Trumpai pristačiusi Hanso Kristiano Anderseno biografiją bei žymiausius kūrinius, bibliotekininkė Lina 

pakvietė mažuosius šventės dalyvius – Pakruojo nevalstybinio katalikų lopšelio darželio „Varpelis“ 

auklėtinius. Susikaupę mažieji deklamavo eilėraštukus ir dainavo linksmą dainelę. „Žemynos“ pagrindinės 
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mokyklos antrokas Nojus Vaičeliūnas susirinkusiems padovanojo originalią, paties sukurtą dainą ir 

padeklamavo poetės Zitos Gaižauskaitės eilėraštuką „Kai žemelė atsibudo“. Lėlių teatro personažai kvietė 

visus pakalbėti apie  biblioteką, mokyklą ir kaip „teisingai“ skaityti knygas. O žvilgsnius jau traukė rėmėjų 

Agentūros visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo sudėtos dovanėlės – kokia gi šventė 

be jų! 

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir sinagogos darbuotojos, į 

pagalbą pasikvietusios „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkę Astą Sutkienę, kartu parengė žaismingą programėlę 

– lėlių spektaklį „Apie biblioteką, knygas ir...“. Balandžio 24 ir 

25 d. nuo pat ankstyvo ryto geltonieji mokyklų autobusiukai vienas 

po kito vežė Rozalimo, Pašvitinio, Lygumų pagrindinių mokyklų 

pradinukus. Vaikučius lydėjo mokytojos Ilona Dūdėnienė, Dalia 

Rimkuvienė, Irma Stalmačenkienė, Daiva Meteliūnaitė, 

bibliotekininkė Vilija Abromavičienė. Bibliotekininkė Almutė Armonavičienė atvežė Mikoliškio 

bibliotekos jaunuosius skaitytojus.     

     Kokia knygutė Vaikų erdvėje yra mažiausia? Kokia - pati didžiausia ir sunkiausia? Ką daryti, jeigu 

pametei pasiimtą iš bibliotekos knygutę? Ir dar daug daug atsakymų į įvairiausius klausimus išgirdo, 

knygeles sklaidė, pamokantį lėlių teatro spektakliuką žiūrėjo ir kartu su veikėjais šoko bei dainavo šio 

spektaklio lankytojai. 

     Teatro lėlės kalba – judesys. Ir pagal valdymą lėlės labai įvairios: marionetės, pirštininės, lazdelinės, 

netgi mechaninės. Apie tai ir, kaip teatro lėlė juda, kraipo nosį ar uodegėlę, mataruoja kojomis, skleidžia 

garsus ar  išdykauja, vaikai sužinojo antroje šventės dalyje, edukacijos sinagogoje „Kurkime ir 

vaidinkime“ metu. Bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė pakvietė visus pabandyti trumpam tapti 

aktoriais bei sukurti improvizuotą lėlių teatro spektakliuką. Greitai buvo pasidalinta į dvi komandas, burtu 

keliu pasirinktos pasakos,  pasiskirstyta vaidmenimis. Trumpa repeticija  ir gimę puikūs pasirodymai tik 

patvirtino tiesą, kad vaikų kūrybiškumas yra beribis! 

     Vaikų erdvės bibliotekininkių paruoštoje programėlėje „Apie biblioteką, knygas ir...“ gegužės 10 d. 

apsilankė ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1a (mok. Asta Daubarienė) ir 1c (mok. Irena 

Albavičienė) klasių mokinukai. 

     Gegužės 11 d. Vaikų erdvėje vyko kraštietės, Vilniaus universiteto semiotikos magistrės ir vienos 

žymiausių Lietuvoje komiksų autorių Miglės Anušauskaitės susitikimas su „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos ketvirtokais (mokytoja Daiva Damauskienė). Susitikimo metu viešnia pristatė savo komiksų 

knygą „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ (2017). Kaip kuriami komiksai vaikai išbandė praktinio 

užsiėmimo metu. Padedant Miglei, į baltus popieriaus lapus „sugulė“ veidukai ir trumpi tekstukai, kuriuose 

atsispindėjo įvairiausios emocijos, mintys. Kūrybiškas susitikimas sužavėjo ne tik mokinukus, bet ir 

viešnią. Buvo daug klausimų ir atsakymų, atradimo džiaugsmo ir jaukaus klegesio. 

     Gegužės 18 dieną „Žemynos“ pagrindinės mokyklos   4 c klasės mokiniai (mokytoja Daiva 

Damauskienė) Vaikų erdvėje  aptarinėjo ir pristatė perskaitytas komiksų knygas. 

     Birželio pradžioje viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bibliotekininkės 

mažuosius savo skaitytojus pakvietė dalyvauti skaitymo skatinimo 

projekte „Vasaros skaitymėliai“. Visą vasarą vaikučiai pildė bibliotekininkių 

paruoštas anketas, kurios buvo labai paprastos: tereikėjo nurodyti perskaitytos 

knygos autorių ir pavadinimą. Atėjo rudenėlis ir sėkmingai finišavę dalyviai 

sulaukė apdovanojimų! 

     Lydimi neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos ,,Mokinių ugdymas 

karjerai” vadovės Gretos Jasiūnienės ir mokytojos Birutės Jonaitienės lapkričio 8 d. Vaikų erdvėje lankėsi 

Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokiniai. Vaikai susipažino su biblioteka ir bibliotekininko darbu, 

dalyvavo edukacinėje programoje „Žąsies plunksna ant beržo tošies”.  

     Minėdamos poeto, rašytojo, kraštiečio Kazio Binkio 125-tąjį gimtadienį, viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvės ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkės parengė bendrą projektą – edukacinę 

programą „Ei, vaikai, – visi iš gryčių!“. Edukacinė programa buvo skirta supažindinti 3-4 klasių mokinius 

su rašytojo Kazio Binkio gyvenimu ir kūryba. Į kvietimą dalyvauti atsiliepė Lygumų pagrindinės 

mokyklos pradinukai (mokyt. Ilona Dudėnienė, Dalia Rimkuvienė, Alma Vaivodienė), Pakruojo 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos 3a klasės (mokyt. Daiva Damauskienė) ir 3b klasės (mokyt. Aušra 

Norvilienė) mokiniai. 
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     Apie rašytoją Kazį Binkį papasakoti mokinukams nutarta derinant 

tarpusavyje vaidybą, knygą ir ... išmaniąsias technologijas. Taigi, į 

Vaikų erdvę sugužėję vaikai dairėsi papuolę į naujos, teatralizuotos 

televizijos laidos premjerą. O čia, kaip ir tikrovėje, keitėsi įvairiausios 

rubrikos, pradedant „poniučių“ pašnekesiais apie rašytojo vaikystę ir 

gyvenimą (bibliotekininkės Asta Sutkienė, Gitana Maasienė), knygučių 

pristatymu bei laimę bandant raidžių ir skaičių loterijoje 

(bibliotekininkė Lina Ramonienė), baigiant didelio susidomėjimo 

sulaukusia virtualia viktorina, kurios metu naudotasi išmaniosiomis technologijomis (bibliotekininkė 

Birutė Šlivinskienė). Kurie buvo atidūs klausydamiesi pirmųjų dviejų rubrikų – į viktorinos klausimus apie 

rašytoją Kazį Binkį atsakinėjo greitai, o laimėję – džiaugėsi dovanų gavę po gražią knygelę. Kam mažiau 

pasisekė – neliūdėjo, nes pralaimėjusių ar dovanų negavusių Vaikų erdvėje nebūna: bibliotekininkė Sigyta 

Kavaliauskienė visiems dalyviams paruošė po suvenyrinį zuikį su saldžia paslaptimi. 

     Pasitinkant pirmąjį Advento sekmadienį Vaikų erdvėje vyko kiek didesnis nei įprastai šurmulys. Nuo 

lapkričio 28 d. iki gruodžio 5 d. bibliotekininkės visus kvietė į šventinių atvirukų skrebinimo savaitę. 

Jaunieji vaikų erdvės lankytojai nepraleido puikios galimybės nudžiuginti klasės draugų, tėvelių ir senelių 

savo sukurtais darbeliais. Po pamokų ir savaitgalį, pasiraitoję rankoves šauniai paplušėjo ir prigamino 

įvairiausių atvirukų: baltų ir spalvotų, perliukais išpuoštų, šventiškai puošnių. Bibliotekininkėms teliko tik 

pasidžiaugti, kad vaikų kūrybingumas ir išmonė beribiai, o kiekvienas jų darbelis – vienetinis bei vaikiškai 

nuoširdus. 

     Gruodžio 7 d. balto sniego takeliu į biblioteką atskubėjo Všį Pakruojo nevalstybinio katalikų 

lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikučiai. „Smalsučių“ grupės mažųjų sulaukta neatsitiktinai. Pasirodo, 

vaikučiai darželyje kasdien tikrina Advento kalendoriaus maišelius, kuriuose paslėptos kiekvienos dienos 

užduotėlės. Šiandienos lapelis skelbė apsilankymą Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

VAIKŲ ERDVĖJE. Ne pirmą kartą pas mus viešėdami, mažieji greitai pasklido po biblioteką pasižvalgyti, 

naujų stalo žaidimų apžiūrėti ir išbandyti, pasmalsauti, kokios knygutės lentynose vaikučių laukia. 

Sulaukta ir dovanų: svečiai Vaikų erdvę papuošė pačių sukurtu Kalėdiniu Angelu. 

     Gruodžio 14 d. Vaikų erdvėje viešėjo Balsių pagrindinės mokyklos pirmokai (mokyt. Aušra 

Juciuvienė, mokyt. Vilma Klovienė). Svečius sutiko Vaikų erdvės  personažas lapinas.  Pirmą kartą 

Pakruojo bibliotekoje apsilankiusiems mokinukams jis atskleidė didelę paslaptį: skaitantys knygutes vaikai 

... labai greitai užauga! Pasižadėję draugauti su knygutėmis, mokinukai buvo lapino „išmatuoti“, kad 

sekantį kartą atvažiavę galėtų palyginti, kiek gi ūgtelėjo beskaitydami. O kad lengviau būtų pasirinkti 

knygutę, lapinas pristatė 2018-tų metų akcijos Metų knygos rinkimai siūlomą vaikų kategorijos lietuvių 

autorių knygų penketuką. Kadangi vaikų erdvė turi visas penkias konkurse dalyvaujančias knygutes, 

lapinas kiekvieną apibūdino ir pakvietė vaikus balsuoti už jiems labiausiai patikusią. O grįžus į namus, 

būtinai pakviesti dalyvauti akcijoje, skirtoje populiarinti lietuvių autorių knygas, savo draugus, tėvelius ir 

senelius. 

     Žingeidūs pirmokai smalsiai dairėsi po biblioteką, sklaidė knygutes, išbandė naujus Vaikų erdvės stalo 

žaidimus. Šauniai praleidę rytmetį,  su lapinu nusifotografavę - išskubėjo aplankyti miesto eglutės. 

     Vasario ir balandžio mėn. vaikams buvo organizuotos animacinių filmukų peržiūros. Parodyti 

filmukai: „Sniego karalienė“, „Buratino nuotykiai”, „Lobių sala“, „Alisos gimimo diena”, „Pagrandukas“, 

„Pingvinuko Lolo nuotykiai“, „Kūlverstukas“. 

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais parengtos literatūros parodos: sausio septintą dieną vaikų 

literatūros kūrėjui, pedagogui Anzelmui Matučiui sukako 95 metai. Šia proga jam parengta paroda 

„Vaivorykštė ežerą semia“. Vaikų poetui bei rašytojui, vertėjui Martynui Vainilaičiui parengta paroda „Su 

volungėlės plunksna“, minint 85-metį. Poeto, dramaturgo, kritiko, 

vertėjo Sigito Gedos 75-mečiui buvo skirta paroda „Poetas – 

pramaniūgas“. Velykoms - „Rid rid margučiai“. Nuo kovo 6 dienos 

lankytojai buvo kviečiami dalyvauti VŠĮ „Kūrybos ir inovacijų 

laboratorijos" inicijuotame projekte "SkaitMENINIS muziejus". Veikė 

skaitmeninių nuotraukų paroda. Apsilankiusiųjų laukė galimybė 

„pajusti“ eksponatus, kurie pateikiami naudojant papildytos realybės 

techniką, kuomet įvairūs eksponatai atgyja ir ima sąveikauti su 

žiūrovais. Kovo mėn. eksponuota skudurinių Onučių paroda, kuri buvo 

skirta Teatro dienai. Balandžio – birželio mėn. veikė parodos - 

„Skaitomiausios knygos“, „Meškiukai rudnosiukai“, „Kas neša saldų medų?“. Liepos ir rugpjūčio mėn. 

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?-1065295778
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1044247321
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organizuotos parodos -  „Debesėlių tiltu“, skirta poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo K. Kubilinsko 95-

mečiui, „Saulės pėdom“, poetės, vaikų literatūros kūrėjos J. Degutytės 90-mečiui, „Nepaprastos Marijos 

Gripės knygos“, skirta švedų vaikų literatūros kūrėjos Marijos Gripės 95-mečiui. Mokslo ir žinių dienai 

buvo parengta paroda „Vėl kviečia mokykla“. Tarptautinei mokytojų dienai - „Gražiausi žodžiai 

mokytojams“. Spalio mėn. atidaryta Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ auklėtinių  popieriaus pjaustinių 

paroda „Vakaro pasakos“. Atidaryme dalyvavo darbų autoriai ir jų vadovė – užimtumo specialistė Ina 

Vaitiekūnaitė. Eksponuota paroda „Koliažai apie gyvūnus“. Konkurso organizatorius – Agentūros visos 

Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas. Helovynui buvo skirta paroda „Pašėlusiam vakarui“. 

Lapkričio mėn. - „Kraštiečiui, poetui, vaikų literatūros kūrėjui K. Binkiui – 125 m.”, „Po kabančiu vasaros 

tiltu“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos Violetos Palčinskaitės 75-mečiui. Metų pabaigoje eksponuota 

paroda vaikų rašytojo, pedagogo Prano Mašioto 75-mečiui „Prano Mašioto knygynėlis“.  

     Linkuvos miesto padalinyje vaikams buvo organizuoti 35 renginiai, iš kurių 17 buvo vaizdiniai, 6 

žodiniai ir 12 kompleksinių. Renginiuose per metus apsilankė 1303 lankytojai. 

     Linkuvos miesto biblioteka parengė ir visą vasarą vykdė skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo lavinimo 

konkursą „Mano mylimiausia knygelė arba personažas“. Tikslas šio konkurso – per vasaros atostogas 

praleisti laiką bibliotekoje, skatinti skaityti ir žaismingai pateikti skaitymo rezultatą, piešiant savo 

mylimiausius knygos herojus, personažus ir veikėjus. Konkurse dalyvavo 45 vaikai, t.y. mokiniai iš 

Linkuvos gimnazijos – 8, Linkuvos specialiosios mokyklos – 22, lopšelio darželio „Šaltinėlis“ – 8 ir 

bibliotekos skaitytojai vaikai – 7. Liepos mėnesį buvo paskelbtas konkursas, su nuorodomis, kad konkurse 

dalyvauja tik skaitytų knygų personažai, kurie skaitytojui paliko didelį įspūdį, piešti galima įvairiomis 

priemonėmis. Konkurso baigimo numatyta data – spalio mėnuo. Užduotį įveikė 45 vaikai. Piešiniuose 

atsiskleidė aiškūs knygų personažai, kūrinių motyvai. Konkurso nugalėtojai buvo visi mokiniai, kurie 

atstovavo Linkuvos gimnaziją, Linkuvos specialiąją mokyklą ir vaikų darželį „Šaltinėlis“ bei bibliotekos 

lankytojai. Konkurso apdovanojimai vyko lapkričio ir gruodžio mėnesiais,  su edukaciniais užsiėmimais: 

lapkričio 27 d. - apdovanojimai ir programa “Advento kalendoriaus 

gamyba”, dalyvavo Linkuvos darželio grupė „Kodėlčiukai“, dalyvių 

skaičius – 15; lapkričio 28 d. -  apdovanojimai ir programa “Kalėdinių 

žibintų gamyba”, dalyvavo Linkuvos spec. mokyklos mokiniai (16 

dalyvių); gruodžio 11 d. - apdovanojimai ir programa “Pagamink Kalėdų 

snaigę sau ir draugui”, dalyvavo Linkuvos spec. mokyklos mokiniai (8 

dalyviai); gruodžio 12 d. - dalyvių apdovanojimai ir programa “Mano 

popierinė Kalėdų eglutė”, dalyvavo Linkuvos lopšelio - darželio 

priešmokyklinė grupė (dalyviai – 7); gruodžio 13 d. -dalyvių 

apdovanojimai ir programa “Kalėdinės eglutės idėja”, dalyvavo Linkuvos 

spec. mokyklos mokiniai (11 dalyvių). Populiariausi knygų autoriai  buvo – 

J. Kinney, R. R. Russell, A. Lindgren. Piešinių konkurso finalas buvo 

siejamas su edukacinėmis įvairiomis veiklomis, kurios skatino vaikus ateiti 

į biblioteką, suvokiant, jog biblioteka ne tik knygos, čia vyksta žaidimai, 

konkursai, kūrybinės dirbtuvės. 

     Nuo rugpjūčio 1 dienos, bibliotekoje, vaikų žaislotekoje atsirado 

nauja edukacinė programa ir savanoriška veikla „Literatūrinė 

vaistinėlė“. „Literatūrinės vaistinėlės“ paskirtis - suburti vaikus, 

jaunimą drauge kūrybiškai pažvelgti tiek į bibliotekininko darbą, tiek į 

skaitymo malonumą, akcentuojant, jog biblioteka ne tik knygų namai, 

bet ir laisvalaikio praleidimo būdas. „Literatūrinė vaistinėlė“ yra nuolat 

pildoma. Čia išskiriamos knygos, kurios yra grupuojamos: 

Pavargusioms akytėms (knygutės mažiausiems skaitytojams, gausios 

paveikslėliais); Mano pirmoji knygelė (knygelės pradedantiesiems skaityti); Kai labai reikia (visų klasių 

programinės knygos); Knygučių gydykla (vyksta edukaciniai užsiėmimai, per kuriuos tvarkomos knygos); 

Zuikių puikių mokykla (rinktos knygelės apie zuikius, kurta eiliuota pasaka, ji meniškai apipavidalinta); 

Mylimiausių knygų gėlytės (vaikai klijuoja savo gėlytes, ant kurių surašo perskaitytų knygų autorius, bei 

knygų pavadinimus); Užduočių skrynelės (paruoštos ištraukos iš įvairių knygų, nurodant pavadinimą, 

autorių, puslapio numerį. Vaikai mokomi surasti šią knygą, pagal pateiktą nuorodą); Tarp mūsų mergaičių 

(populiaresnės knygelės, kurias renkasi mergaitės ir panelės); Tarp mūsų berniukų (knygelės apie 

kompiuterius, apie mašinas). „Literatūrinė vaistinėlė“ gyvuoja iki šiol, vis ieškant naujų veiklų, tiek 
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edukacine, tiek kūrybine, tiek lavinamąja prasme. Tai išliekamosios vertės projektas, kuris yra įdomus 

vaikams, nes kaskart ateidami, jie eina pažiūrėti naujų veiklų, parodyti savo draugams jau padarytų darbų.  

     Ataskaitiniais metais parengtos literatūros parodos: „Trumpojo eilėraščio meistras“ (A. Matučio 95-

iui), „Šviesa ir džiaugsmas“ (M. Vainilaičio 85-iui), „Linkuvos krašto knygnešiai“ (knygnešio dienai), 

„Pasaulio rašytojai vaikams“ (Tarptautinei vaikiškos knygos dienai), „Smalsučiams“ (L. Inio 80-čiui), 

„Vaikų dienelės“ (V. Skripkos 75-čiui), „Eilės apie gamtą“ (J. Degutytės 90-čiui), „Tikroviški veikėjų 

portretai“ (M. Gripės 95-čiui), „Joachimo Friedricho vaikiško pasaulio pėdomis“ (J. Friedricho 65-čiui), 

„Aš nieko neišgalvojau“ (Madonnos 60-čiui), „Su rugsėjo pirmąja, mokiny“ (rugsėjo 1-ąjai), „Baltos 

lankos, juodos avys“ (jaunųjų skaitytojų sudominimui, enciklopedijų paroda), „Oi, ta Kakė Makė“ (L. 

Žutautės 45-čiui), „Pasiskaitykit, jei neskaitę“ (V. Palčinskaitės 75-čiui), „Kelionė į paslaptingąją Narniją“ 

(S. Lewiso 120-čiui), „Ant Kalėdinių ratukų“ (Šv. Kalėdų tematika). 

     Kaimo padaliniuose vaikams buvo organizuota 305 gražių ir įdomių renginių, iš kurių 113 buvo 

vaizdiniai, 112 žodiniai ir 80 kompleksiniai. Renginiuose per metus apsilankė 4131 lankytojai, 

kiekviename kaimo padalinyje vidutiniškai po 197 lankytojus. 

     Balsių padalinyje vaikams buvo suorganizuotos literatūros parodos rašytojų jubiliejiniams metams 

paminėti - vaikų rašytojui  A. Matulaičiui (95 m.) „Aš tavo gimtinėje“ ir poetei V. Palčinskaitei (75 m.) 

„Žemė kėlė žolę“.   

     Po pamokų mokiniai laukia autobuso grįžti į namus. 

Autobusas važiuoja 4 reisus, todėl, vaikai, laukdami autobuso, 

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 - 

„Užgavėnių kaukės“, “Žaidžiame Tvisterį“, „Dėliojame 

dėliones“, „Žiema“.  

     Balsių padalinį pasiekė „Keliaujantis knygų lagaminas“. 

Lagamine – naujai išleistos  knygos,  skirtos jaunesnio amžiaus 

bei pradinių klasių vaikams. Bibliotekoje apsilankę parengiamos klasės mokiniai ir jų mokytoja Aušra 

Juciuvienė susipažino su naujai išleistomis knygomis, klausėsi bibliotekininkės skaitomų pasakų. Taip pat 

susipažino su „Skaitmeniniu muziejumi“, stebėjo atgyjančius Lietuvos istorijos eksponatus. Renginio 

pabaigoje vaikai iš skrebintų detalių gamino brangiausiam draugui  atvirutę.  

     Kasmet biblioteka pažymi Nacionalinę bibliotekų savaitę. Popietėje „Kelionė po Pakruojo kraštą“  

dalyvavo 2 klasės mokiniai ir jų mokytoja Aistra Kuizinienė. 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. 

     Kovo mėnesį bibliotekoje lankėsi vaikai, lankantys NVŠ programą „Jaunieji kompiuterininkai“ ir jų  

mokytoja Genovaitė Vilkienė. Vaikai buvo supažindinti su naujove „SkaitMENINIS muziejus“,   

kviečiami „patirti eksponatus“ ir atlikti paruoštas užduotis. Pasinaudojant skaitmeninio muziejaus idėja, 

surengtas renginys „Pažinkime Lietuvą“, kuris buvo skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Penktos klasės mokiniams buvo  surengta popietė „Iš senjorų gyvenimo“. Jaunieji lankytojai domėjosi, 

kaip gyvena Balsių kaimo senjorai, kaip leidžia laisvalaikį, žiūrėjo filmuką apie „Šviesuolių“ klubą.  

     Lapkričio mėnesį vyko dvidešimt antroji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.  Šių metų tema  – „Herojai 

Šiaurės šalyse“. Balsių padalinys kvietė jaunuosius skaitytojus į tradicinį rytmetinį skaitymą.  Žvakių 

šviesoje,  vaikai klausėsi ištraukos iš švedų rašytojos Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“.  

     Renginiuose apsilankė  181 lankytojas. 

     Bardiškių padalinyje vaikams buvo surengti 24 renginiai, kuriuose apsilankė 447 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. 

     Paminėta Laisvės gynėjų diena, Užgavėnės. Kalbos dienai buvo skirta tarmių karaokė „Kokia graži 

mūsų kalba“. Su jaunimu kalbėta apie tarmes, skaityta tarmiškai karaoke, klausytasi įrašų mūsų 

tarme. Meilutė tarmiškai skaitė sakmę apie Lauksodžio poną. Viktorinoje vaikai spėliojo tarmiškus, 

senovinius žodžius, pvz: kas yra pros, šėp, zabovos ir kt. Komanda nugalėtoja buvo apdalinta saldžiais 

prizais. 
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     Balandžio pradžioje paminėta tarptautinė vaikiškos knygos diena ir atšvęstas Atvelykis. Vaikų dramos 

būrelio artistai suvaidino vaidinimą J. Lauciaus „Išprotėjęs dramblys“. Viktorinoje išsiaiškinta, kas 

daugiausia žino knygų pavadinimų. Nugalėtoja tapo Meilė Gurgždytė. Antroje renginio dalyje vaikai rinko 

gražiausią margutį, minė mįsles, rideno margučius, žaidė žaidimus. Visi buvo apdalinti saldžiais prizais. 

     Birželio pradžioje vaikai rinkosi į vasaros pradžios paskelbimo popietę. Bibliotekininkė Gitana 

supažindino su skaitymo iššūkiu "Vasara su knyga", paskelbė 30 užsiėmimų vasarai, kuriuos turės visi 

kartu įvykdyti per atostogas. Pirmojo edukacinio užsiėmimo metu vaikai piešė ant akmenukų ir pieno. 

Nutarta rinktis per savaitę 2 kartus ir skaityti, vaidinti, smaližauti ir atlikti užduotis. 

     Viena iš "Vasara su knyga" užduočių buvo „Perskaityk 

knygą, kurioje minima profesija", tad vaikai aplankė Bardiškių 

kaimo bendrosios praktikos slaugytoją Saulę, kuri skaitė knygą 

"Daktaras Aiskauda", papasakojo apie savo darbą. Kitą kartą 

keliauta į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Gaisrininkas 

Žilvinas vaikams skaitė knygutę "Raudonasis gaisrinis 

automobilis". Apžiūrėjo gaisrinę mašiną, leido įlipti, aprengė 

gaisrininko kostiumu... Pasiklausę apie gelbėtojo darbą, vaikai 

piešė gaisrines mašinas. Bibliotekoje parengta piešinių paroda. 

Artimiau susipažinus su profesijomis ir skaitymas tampa daug 

įdomesnis. 

     Į Bardiškių biblioteką atkeliavo “Knygų lagaminas”, kūrį pristatė personažas „dramblys“ (skaitytoja 

Meilutė). Vaikai su dideliu susidomėjimu klausėsi žvėrelių, paukštelių, transporto priemonių garsų, kurias 

skleidžia knygutės, o kad skaityti nepabostų, 3 komandos vaikų gamino kokteilius iš uogų, ledų, jogurto... 

Kuris skaniausias, taip ir neišsiaiškinta, nes visi buvo labai labai skanūs. Stalo papuošimui iš servetėlių 

vaikai išlankstė rožes.  

     Su vaikais ir jaunimu mokintasi švęsti Jonines pagal lietuvių papročius ir tradicijas. Kupolės dažniausiai 

prasideda pro įėjimą pro vartus, kuriuos vaikai pasipuošė Joninių vainikais ir pievų gėlėmis. Kiekvienas 

įėjęs pro vartus turėjo nusiprausti, simboliškai apsivalyti. Visi ėjo į pievą kupoliauti, skaičiavo 9 žingsnius 

ir rinko 9 žolynus, iš kurių, puošė stabulą, virė arbatą, pynė vainikus. Nusipynę vainikus, būrėsi, skaičiavo, 

kiek ir kokių žiedų supynė, porinių ar neporinių, mėtė ant kupolės, plukdė ežere, spėjo orus, kokie bus per 

Kalėdas. Visi ėjo sveikinti Jonuko iš Diržių kaimo, linksminosi.  

     Kita skaitymo iššūkio "Vasara su knyga" užduočių buvo „Perskaityk knygą apie Lietuvą – susipažink 

su savo krašto istorija“. Bardiškių bibliotekos mažieji lankytojai skaitė "Enciklopediją vaikams apie 

Lietuvą". Sužinojo, koks didžiausias ežeras?, kokia ilgiausia upė?, kokių šalių sienos ribojasi su Lietuva? ir 

kt. Tuo pačiu nusprendė susipažinti ir su Bardiškių kaimo praeitimi. Aplankytas Vytauto Didžiojo 

paminklas, senovinė Požėlų sodyba. Vėliau lankytasi ir Steigvilių kaime. Kelionė prasidėjo Pašuškevičių 

sodybos darželyje. Vaikai išgirdo, kas statė sodybos gyvenamąjį namą ir, kaip jis atrodė ką tik pastatytas. 

Klėtyje apžiūrėta pogrindinė slėptuvė - čia 1949 m. slėpėsi Pažemeckų šeimos moterys. Apžiūrėti ir  

klėties rakandai - puktelis, audimo staklių rėmai, svarstyklės. Sodybos gyvenamajame name apžiūrėta 

senoviškų daiktų mini paroda - rumbė, linų šukos, pluktuvai, sviesto muštukė, maldaknygės, kariška 

gertuvė ir t.t. Buvo prisiminti pirmieji sodybos šeimininkai - Poželų, Pažemeckų šeimos, jų likimai. 

Sodybos apžiūra baigta buvusiose amatininko Juozo Pašiškevičiaus dirbtuvėse, kur vaikai pamatė nemažai 

išlikusių autentiškų staliaus darbo įrankių.  

     Vėliau, pasivaikščiota po pačius Steigvilius. Apžiūrinėjant senąsias klėtis, kitus įdomius pastatus, 

trumpai prisimintos kelios žymios šio kaimo asmenybės: imtynininkas Karolis Požela, knygnešys, politikas 

Ignotas Požela, knygnešių Monkūnų šeima, kunigai Ignotas Rudys, Vladas Požela, seserys Leimontaitės. 

Pasivaikščiojimas baigėsi ties įvažiavimu į Steigvilių kaimą, kur trumpai prisiminta Steigvilių malūno 

istorija, jo statytojai. Vakare su viso Pasaulio Lietuviais, Bardiškiuose prie Vytauto Didžiojo paminklo, 

giedota tautiška giesmė. 

     Bardiškių bibliotekos mažieji lankytojai vasarą palydėjo renginiu "Vasara su knyga". Dramos būrelio 

vadovė, kartu su artistėmis suvaidino ištrauką iš V. Račicko knygos "Mano vaikystės ledai". Visi dalyviai 

buvo apdalinti ledais. Renginyje visi žaidė loginius žaidimus, skaitė ištraukas iš knygučių, kur reikėjo 

atspėti pavadinimus... Padėkos raštai buvo įteikti visiems dalyvavusiems skaitymo iššūkyje.  

     Metų pabaigoje vyko edukacinis užsiėmimas „Kalėdų angelas į langą beldžiasi“, kurio metu vaikai darė 

spalvotus angeliukus, parengta paroda. Bardiškių bibliotekos ir kultūros namų vaikų dramos būrelio artistai 

parodė vaidinimą pagal R. Skučaitės pjesę "Mergytė ieško pasakos" (vadovė Gitana Norgailienė). Po 

spektaklio, Kalėdų senelis vaikučius apdalino dovanėlėmis. 

https://www.facebook.com/gitana.nor?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDPcvUoHN2F8I2uBl4lsDeJAbnZQX2WLX4H9LHxQFyUf2hPXhUj6CtOAZHyo1h8WULavMiFFm2RMFZB&fref=mentions
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     Gačionių padalinyje kovo mėn. vyko viktorina „Gačionių biblioteka istorijos vingiuose“, kurios metu 

vaikai susipažino su bibliotekos istorija, išradingai atsakinėjo į užduotis. Po užduočių kartu aptarti 

viktorinos klausimai. Vaikai  pateikė  klausimų apie bibliotekininkės darbą, jiems paaiškinta, kokios 

bibliotekos funkcijos, supažindinti su fondo išdėstymu, pateikta informacija apie katalogus bei kartotekas, 

papasakota apie kraštotyros darbą ir kt. 

     Popietėje “Versi knygos lapus ir stebuklai prabus“ vaikams 

pristatytas projektas ,,Skaitymo iššūkis“. 

     Organizuoti edukaciniai renginiai vaikams: „Riškim juostą 

tautinę“, ,,Aš pats“ - vaikai darė kalėdines dekoracijas iš spalvoto 

popieriaus, mažesnieji piešė atvirukus. 

     Vaizdiniai renginiai buvo skirti paminėti vaikų rašytojų 

jubiliejams, atmintinoms datoms. Vidutiniškai parodą apžiūri  5-8 

lankytojai. Ataskaitiniais metais surengtos parodos - ,,Po girią 

vaikščiojo poetas...“, (Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) - 

poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas),”Mes iš pasakų“, 

“Knyga - lieptelis į draugystę“, ,,Baltas angelas su palinkėjimu“. 

     Grikpėdžių padalinyje per metus vaikams suorganizuota 19 renginių, tai sudaro 44% visų renginių. 

Daugiausia suorganizuota vaizdinių - 11. Tai literatūros, rašinių ir darbelių parodos: ,,Aš – šilų berniukas“ 

(Poetui A. Matučiui – 95), ,,Dainuojanti ir šokanti S. Gedos kūryba“, (Poetui S. Gedai – 75), ,,Kai knygas 

draudė“ (Knygnešio dienai paminėti), „Lietuvos šimtmečio knygos vaikams“ (Pasaulinei knygos dienai ir 

Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti), ,,Tremtiniams atminti“ (Vaikų darbelių paroda), ,,Akvariumai“ 

(Vaikų darbelių paroda), ,,Molyje sustabdytos rugpjūčio akimirkos“ (Vaikų darbelių paroda), ,,Mūsų 

moliūgai“ (Vaikų darbelių paroda), ,,Jeigu žvakė galėtų kalbėti“ (Vaikų rašinių paroda, skirta Vėlinėms), 

,,Visa tiesa apie Kazį Binkį“ (Poeto 125-osioms gimimo metinėms paminėti), ,,Prano Mašioto knygynėlis“ 

(Pedagogui, vaikų rašytojui, publicistui, vertėjui, vadovėlių autoriui, visuomenės bei kultūros veikėjui – 

155).  

     Vaikų tarpe populiarūs kompleksiniai renginiai, jų buvo suorganizuota 6. Lietuvių kalbos dienai 

paminėti skirta popietė ,,100 faktų apie lietuvių kalbą“. Popietės metu skaityti eilėraščiai apie kalbą, kurtas 

linksmasis žodynėlis, klausytasi įdomių dalykų iš lietuvių kalbos istorijos.  

     Balandžio 23-ąją, pirmąją Nacionalinės bibliotekų savaitės bei Pasaulinės knygos ir autorinių teisių 

dieną, Grikpėdžių padalinio skaitytojai, teigdami, kad skaityti daug smagiau ten, kur gali patogiai įsitaisyti, 

tiesiog skaitė. Skaitė savo malonumui, skaitė tai, kas jiems patinka, skaitė tiems, kas jų klausosi... Vaikai 

nuotraukose įsiamžino patys ir įamžino savo artimuosius, skaitančius ir taip sudalyvavo akcijoje ,,Laisvė 

skaityti“.  

     Vaikai buvo pakviesti sudalyvauti akcijoje ,,Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkiu susidomėję buvo net 

keli vaikai. Bet registravosi ir visas užduotis įvykdė ketvirtokė Gintautė. Jai bibliotekininkė įteikė diplomą 

ir paskatinamąjį prizą (gertuvėlę). 

     Renginių ciklas ,,Ketvirtadienis su knyga“. Pirmasis šio ciklo renginys ,,Ką aš žinau apie tremtį“, vyko 

birželio 14 dieną. Vaikai apžiūrėjo knygų parodą, pasiklausė bibliotekininkės skaitomų ištraukų iš  

Grikpėdžių kaimo gyventojų, buvusių tremtinių, prisiminimų, ieškojo atsakymo į klausimą, kodėl ši diena 

vadinama Gedulo ir vilties diena, dalyvavo edukaciniame užsiėmime – paveikslėlių – atminties ir pagarbos 

tremtiniams simbolių kūrime. Antrasis ciklo renginys vyko rugpjūčio 9 dieną. 

Renginio tema – povandeninis gyvenimas, tolerancija, draugystė. Bibliotekoje 

apsilankiusiems vaikams buvo pristatyta knygelė ,,Akvariumo istorijos. Eglės 

Spyglės paslaptis“, jos autorius Rimas Valeikis ir knygos herojė Eglė Spyglė. 

Vaikai perklausė aktoriaus G. Arbačiausko skaitomų ištraukų iš šios knygos, 

diskutavo apie draugystę ir draugus. Klausydami bibliotekininkės pasakojimo ir 

peržiūrėdami filmuotą medžiagą, vaikai sužinojo, kad 2014 m. knygos 

,,Akvariumo istorijos. Eglės Spyglės paslaptis“ pristatymo metu Rimas Valeikis 

nėrė į aukščiausią Baltijos šalyse jūrinį akvariumą, kuriame plaukioja šeši Karibų 

jūros rykliai, kad Eglės Spyglės tikrasis vardas – ilgaspyglė ežiažuvė, kad ji 

prisirijusi vandens tampa panaši į sviedinį ir išleidžia nuodingus spyglius. Šią 

žuvį vaikai galėjo pačiupinėti, palaikyti savo rankose. O edukacinio užsiėmimo 

metu vaikai kūrė akvariumus. Paskutinį rugpjūčio mėn. ketvirtadienį Grikpėdžių 

padalinyje vykę ketvirtadienio skaitymai ,,Atsisveikinant su vasara, pasitinkant 

rudenį“ pakvietė vaikus į ,,aklą“ pasimatymą su eilėraščiu. Praėjus nustebimo 
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momentui, vaikai rinkosi bibliotekininkės paruoštus vokus (deja, visi vokai buvo vienodi), traukė iš jų 

lapelius su įrašytais eilėraščiais ir skaitė... Skaitė apie vasarą, apie augaliukus, vabaliukus ir gyvūnėlius, 

apie artėjantį rudenį, rugsėjo pirmąją – mokslo metų pradžią. Kūrybinio užsiėmimo metu į minkštą molį 

spaudė augalus. Molyje liko augalai, ar tik jų atspaudai.  

     Žodiniai renginiai per ataskaitinius metus buvo suorganizuoti 2. Renginyje ,,Pragydo paukštelis“, 

skirtame vaikų literatūros kūrėjo Martyno Vainilaičio 85-mečiui paminėti, vyko mitologinės pasakos 

,,Bruknelė“ peržiūra (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11841/m-vainilaitis-bruknele). 

     Spalio 30 d. vyko garsinio skaitymo popietė ,,Vaiduoklių istorijos“. Popietės tema pasirinkta 

neatsitiktinai, juk artėja Helovinas, nors ir ne sava, bet labai smagi šventė. Anglų dailininko ir rašytojo T. 

Ross perpasakotą klasikinę anglų pasaką ,,Hedlio vaiduoklis“, skaitė Rūtenis, Agnius, Nojus ir Andrius. 

Legendą apie Džeko žibintą (moliūgą) papasakojo bibliotekininkė. Sužinoję, kad žibintas, pagamintas iš 

moliūgo, yra svarbus šventės akcentas, vaikai kibo į darbus. Tiesa, jie neskaptavo žibintų iš moliūgų, 

tiesiog, pamokyti bibliotekininkės, darė moliūgus kitaip. Popietės pabaigoje buvo sužaistas žaidimas 

,,Atspėk, kiek?“, kuris padėjo išsidalinti saldžiuosius prizus.  

     Guostagalio padalinyje didelis dėmesys skirtas skaitymo skatinimui. Popietė „Tuoj ir rytoj“ buvo 

skirta poeto, vaikų literatūros kūrėjo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Jos metu 

rašytojo kūrybą skaitė: Goda Grybytė, Simona Brinytė ir Akvilė Vasilevičiūtė. Pagrindinė A. Matučio 

kūrybos tema – mus supanti gamta ir jos gyventojai, todėl, bibliotekininkei skaitant knygutę „Žilo šilo 

darbininkai“, vaikai bandė įminti, kokius miško gyventojus taip gražiai piešia poetas. Visi gamtos žinovai 

apdovanoti prizeliais. Taip pat popietės metu buvo parodytas vaikų dramos būrelio vaidinimas pagal G. 

Germanavičienės pjesę  „Vėjo botagas“. 

     Popietė „Skaitome, vaidiname, žaidžiame...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Vaikai 

skaitė ir inscenizavo pasaką „Svečiuose pas saulutę“, minė mįsles iš Kosto Kubilinsko knygutės „Mįslių 

kraitelė“, atsakinėjo į klausimus apie biblioteką, knygas, raštą, žaidė įvairius žaidimus. Geriausi 

bibliotekos skaitytojai buvo apdovanoti knygutėmis ir saldumynais. 

     Paskutinę kalendorinės vasaros dieną vyko atsisveikinimas su vasara, popietė „Vėjas gena vasarėlę“. 

Susirinkę vaikai pasidalijo įspūdžiais, kur ilsėjosi ir pramogavo atostogų metu, kokius nuotykius patyrė. 

Padėkota vaikams, vasarą praleidusiems su knyga ir įveikusiems „Skaitymo iššūkį“. Po to skaityta 

Ramutės Skučaitės knygutė „Neskubėkim ir atspėkim“ ir spresti ten esantys galvosūkiai, žaisti įvairūs 

žaidimai. Popietė baigta susikaupimo ir taiklumo reikalaujančiu smiginio žaidimu. Rungčių nugalėtojai ir 

aktyviausi bibliotekos lankytojai buvo paskatinti dovanėlėmis ir saldžiais prizais.  

     Guostagalio padalinys paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Jau vasario pradžioje jautėsi 

šventinė nuotaika: langai pasipuošė vėliavos spalvų rankutėmis ir balionais, buvo parengta paroda "Juk tai 

Tu – mūsų Lietuva brangiausia", organizuota viktorina moksleiviams "Gimtinė mano – Lietuva". 

Viktorinos metu vaikai galėjo rinktis jiems patikusią temą apie Lietuvą iš šešių: gamta, istorija, muzika, 

geografija, kultūra ir įvairūs, ir atsakyti į išsitrauktą klausimą.  Jei atsakė į savo pasirinktos temos klausimą 

gavo 2 taškus, jei į neatsakiusio draugo - 1 tašką. Viktoriną laimėjo Justina Zubrytė surinkusi 18 taškų, 

antroje vietoje Akvilė Vasilevičiūtė – 15 ir trečioje Goda Grybytė surinkusi 10 taškų. Po viktorinos vaikai 

vaišinosi saldumynais. 

     Birželio 1 d., minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, 

vyko popietė vaikams „Jau vasara, vaivorykštės spalvų 

fontanas!“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. Tai gera proga priminti visuomenei apie 

būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Popietės metu 

kalbėta ne tik apie vaikų teises, bet ir pareigas, kaip svarbu 

jas žinoti ir vykdyti. Vaikams buvo pristatytas vasaros 

„Skaitymo iššūkis“ – tai žaismingos 

varžytuvės, vyksiančios iki rugpjūčio 31 d. Norintys 

įveikti iššūkį turės perskaityti knygą, kurios tema susijusi su Lietuva, knygą, kurioje minima profesija, 

draugo rekomenduotą knygą, savo gimimo metais parašytą knygą ir, žinoma, knygą apie atostogas. Viskas, 

ką reikia padaryti, tai perskaityti 5 knygas ir atsakyti į 5 klausimus. Pasiryžę dalyvauti iššūkyje ir jį įveikę, 

varžytuvių pabaigoje bus apdovanoti vertingais prizais. Laimėtojai bus renkami burtų keliu. O kokia 

popietė, be nuotaikingų žaidimų ir atrakcijų: vyko drakonų kovos, spėta ateitis, kas kiekvieno laukia 

vasaros atostogų metu, žaisti žodžių žaidimai, gamtoje ieškota vaivorykštės spalvų, žaisti judrumo 

žaidimai. Šių metų popietės tema - vaivorykštė, todėl visų piešinius ant asfalto puošė nuostabios 

Vaivos juostos, o popietę  vainikavo į dangų pakilę įvairiaspalviai aitvarai, kurie skriejo tai aukštyn, tai 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11841/m-vainilaitis-bruknele
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žemyn, primindami nerūpestingą vaikystę. Įvairių rungčių nugalėtojai džiaugėsi nedideliais prizais, o visi 

popietės dalyviai vaišinosi saldumynais ir į namus parsinešė po mažą dovanėlę – vaivorykštės spalvos 

drugelį. 

     Oraganizuotos edukacinės dirbtuvėlės „Gerų darbų idėjos“. Paminėta Pasaulinė Žemės diena: žiūrėtas 

mokomasis filmukas „Kaip rūšiuoti atliekas?“ ir diskutuota apie kūrybišką antrinių žaliavų panaudojimą, 

veikė edukacinės dirbtuvėlės „Gerų darbų idėjos“. Apie tai, kad reikia saugoti mus supančią gamtą, 

rūšiuoti atliekas girdėjo visi, tačiau ne visada pagalvojama, kad daugybė nereikalingų daiktų gali būti 

panaudoti pakartotinai, suteikiant jiems antrą gyvenimą. Užsiėmimo metu Linkuvos kultūros centro 

dailininkė Rūta Valionienė susirinkusius mokė, kaip iš jau nebereikalingų perskaitytų laikraščių galima 

pasigaminti gėles, kuriomis dalyviai ne tik papuošė biblioteką, bet jas, kaip atėjusio astronominio 

pavasario dvasią, nešė ir į savo namus.  

     Vyko edukacinė popietė vaikams „Darbeliai iš popieriaus. Šventinės dekoracijos“. Susirinkę vaikai 

gamino kalėdines dekoracijas: žibintus, nykštukus, snaiges, kuriomis papuošė bibliotekos langus ir 

koridorių. 

     Rašytojų jubiliejinėms datoms paminėti vyko popietė "Ir aš mažas buvau", skirta vaikų rašytojo Prano 

Mašioto 155-osioms gimimo metinėms ir artėjančioms didžiausioms metų šventėms paminėti. Buvo 

pristatyta P. Mašioto kūryba, parengta to paties pavadinimo parodėlė ir klausytasi pasakos "Eglė išdidi". 

Artėja šventės, kad vaikai pradžiugintų savo artimuosius ir parneštų į namus Kalėdų dvasią, gamino 

angelus, dovanų dėžutes, jas puošė ir įdėjo po mažą siurprizą.  

     Vaizdiniai renginiai vaikams: „Ačiū, kad esi!“ – leidinių ir atvirukų paroda Motinos dienai; „Vaikystė – 

šiltas iliuzijų pasaulis“ – poetės, prozininkės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės 75-mečiui paminėti; 

„Žaisliukai kalėdinei eglutei“ – Genutės Daugintienės rankų darbo kalėdinių žaisliukų paroda.     
     Klovainių padalinyje Knygnešio dienai paminėti pastatytas 

knygnešių medis, kurio lapuose – Klovainių krašto knygnešių 

pavardės. Plačiau susipažinti su paminėto knygnešio biografija 

buvo galima pasklaidžius surinktą medžiagą. Edukaciniai renginiai 

vaikams - „Skirtukas mano knygutei“ – vaikai iš popieriaus lankstė 

bei klijavo linksmus kiškučio formos skirtukus. 

     Vaizdiniai renginiai buvo skirti paminėti vaikų rašytojų 

jubiliejams, atmintinoms datoms. Vidutiniškai parodą apžiūri 10 

bibliotekos lankytojų vaikų. Ataskaitiniais metais surengtos 

parodos: „Poetas – girios riteris“ (Rašytojui A. Matučiui – 95); 

„Širdutė kalba už mane“ (tarptautinei meilės dienai); „Užgavėnių kaukės“ (piešinukų paroda); „Jie iš 

tolimo sodžiaus į sodžių ėjo žodžiais šiltais nešini“ (Knygnešio dienai – knygnešių medis); „Kaip saulytė 

šviesi tu, mamyte, mums esi“ (Motinos dienai); „Pasaka – tai stebuklas“; „Rankomis siūtas žaislas – puiki 

dovana“ (žaislų paroda); „Stovi pasakų namelis“ (rašytojui K. Kubilinskui – 95); „Rudenėli, į mokyklą 

lydėki varpeliu ir daina“; „Rudens mozaika“ (piešinių paroda); „Žiemos pasaka“ (atvirukų paroda). 

     Lygumų padalinyje vasario 15 d. vyko popietė „Sveikinimas Lietuvai“. Ji prasidėjo prisimenant 

rašytojo J. Marcinkevičiaus eiles… Tai gražiai skambėjo žodžiai: Laukas, pieva, kelias, upė. Tai gražiai iš 

jų išaugo Vienas žodis – LIETUVA! Gražūs žodžiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kuriuos 

jaunieji bibliotekos skaitytojai užrašė ant dangaus žibinto. Dangaus žibintas pakilęs į orą kelis šimtus 

metrų nuskraidino sveikinimą SU GIMTDIENIU, LIETUVA! Popietės metu dalyviai žaidė žaidimus, iš 

100 trispalvių širdelių padarė skaičių 100.  

     Kovo 9 d. vyko viktorina „Mįslių ir patarlių pasaulis", skirta Lietuvių kalbos dienai paminėti. Parengta 

literatūros paroda „Kalba gimtoji – kasdieninė tu, duona mums esi, Kai tariam: motina, gimtinė, dangus – 

ir mes visi“ (Justinas Marcinkevičius). Jaunieji skaitytojai pasidalinę į dvi komandas atliko įvairias 

užduotis. Viktorinos pabaigoje išrinkti mįslių karalius ir karalienė. Visi lankytojai po vaišių apdovanoti ir 

prizais.  

     Balandžio 6 d. organizuotos „Vaikų Velykėlės“. Ši popietė daryta kartu su Lygumų vaikų dienos centru.  

Renginys prasidėjo lauke, puošti krūmai trispalviais popieriniais kiaušiniais, žaisti įvairūs žaidimai, mintos  

mįslės apie Velykas, ridenti kiaušiniai. Po šventės visi apdovanoti saldžiais prizais, o nugalėtojai dar ir 

knygelėmis.          

     Birželio 1- oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šią dieną Lygumuose organizuotas renginys kartu su 

Lygumų vaikų dienos centru ir Lygumų jaunimo klubu „Mylėkime vaikus tokius...!“. Renginys prasidėjo 

sveikinimo žodžiu vaikams. Lygumų jaunimo klubo pirmininkė A. Žukauskienė suorganizavo UNO  kortų 
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varžybas, Vaikų dienos centro darbuotojos ir bibliotekininkė organizavo įvairius žaidimus. Po smagios 

veiklos vaikai apdovanoti prizais ir saldumynais. UNO kortų laimėtojui Modestui Grušui įteikta taurė.  

     Paskutinę vasaros dieną susirinko į popietę “Skaitymo iššūkio” dalyviai, kurios metu aptarti  skaitymo 

įspūdžiai, atliktas testas, pasitikrintas skaitymo greitis. Dalyviai turiningai praleido vasarą, perskaitydami 

po 5 knygas pagal užduotis. Skaitymo iššūkį  įveikė Lina, Vaidmilė, Vilius, Karolis, Aistė, Audrius, 

Kamilė.  

     Lapkričio 29-oji -  Tarptautinė draugo diena. Tikrus draugus nelengva 

rasti, sunku palikti ir neįmanoma pamiršti!. Šią dieną Lygumų bibliotekoje 

vyko popietė „Draugas – vertybė!“. Jaunieji bibliotekos skaitytojai 

sveikino savo draugus, kalbėjo, kaip svarbu yra turėti gerą draugą. Rašė 

sveikinimą geriausiam draugui, žaidė žaidimus. Popietės pabaigoje visi 

apdovanoti prizais, vaišinosi tortu ir arbata.     

     Vaikams parengtos literatūros parodos: poetui, vaikų literatūros kūrėjui 

Martynui Vainilaičiui - 85 m. „Gražiausi posmai vaikams“; prozininkei, 

vaikų ir paauglių literatūros kūrėjai Bitei Vilimaitei - 75 m. „Kūryba - 

prozininkės likimas...“; Blovieščiai. Gandro diena. Piešinių paroda - 

„Gandras – pavasario pranašas“; poetui, vaikų literatūros kūrėjui, kritikui 

Vytautui Skripkai - 75 m. „Gamtovaizdžio poetas“; poetui, vertėjui, vaikų 

literatūros kūrėjui Kostui Kubilinskui - 95 m. „Poetas vis dar populiarus!“; 

poetei, prozininkei, dramaturgei, vaikų literatūros kūrėjai, režisierei, 

aktorei Birutei Pūkelevičiūtei - 95 m. „Aktorė, poetė, o skvarbiausia – 

lietuvė!“; vokiečių rašytojui, vaikų literatūros kūrėjui Otfrydui Proisleriui -95 m. „Kūryba vaikams – 

džiaugsmas...!“; pedagogui, vaikų rašytojui, publicistui, vertėjui, vadovėlių autoriui, visuomenės bei 

kultūros veikėjui Pranui Mašiotui - 155 m. „Gausi kūryba vaikams...!“. 

     Medikonių padalinyje vaikams organizuota vaikų Velykėlės, sporto šventė, Vaikų gynimo diena -

„Sparnuota vaikystės diena“.   

     Mikoliškio padalinyje, padedant kaimo bendruomenei ir kultūros centrui buvo suorganizuotas renginys,  

skirtas Šv. Velykoms „Sups mane Velykėlės“. Renginio vieta - Pasvalio krašto muziejus. Edukacinės 

pamokėlės metu dalyvauta spalvoto meduolio dirbtuvėse. Dalyviai žaidė velykinius žaidimus, suposi ant 

sūpynių.  

     Bendradarbiaujant su kultūros darbuotoja Aušra Ždanko buvo 

organizuotas kompleksinis renginys „Vasara be knygos - ne 

vasara!”. Su mažaisiais skaitytojais žaisti žaidimai, spėtos mįslės, 

vaidinta pasaka ,,Ropė”. Apdovanoti vasaros skaitymo iššūkio 

laimėtojai: Augustė ir Kajus.  

     2018 metais pravestos vaikams dvi edukacinės pamokėlės. Su 

skrebinimo aparatu darytos eglutės, krepšeliai, atvirukai. Spalio 13 

dieną lankytasi Žeimelio muziejuje. Ten visi mokėsi gaminti muilą. 

Kol stingo muilas su muziejaus vedėja Daivute apžiūrėta veikianti 

paroda ir muziejaus eksponatai bei ieškota paslėptų lobių. 

     Paminėti vaikų rašytojų S. Gedos, J. Degutytės ir V. Palčinskaitės jubiliejai. Jiems buvo parengtos 

literatūros parodos. 

     Pašvitinio padalinyje organizuojant renginius skatinama vaikus domėtis knyga, skaitymu, krašto 

istorija, kultūra. Rengiant renginius vaikams, biblioteka bendradarbiauja su Pašvitinio pagrindine mokykla.  

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vasario 16 - kovo 11 d., kvietė organizuoti Lietuvių kalbos dienų 

renginius Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose. Pašvitinio bibliotekoje kovo 4 d. vyko 

viktorina „Kalbos riešutėliai“. Joje dalyvavo Pašvitinio pagrindinės mokyklos aštuntos klasės mokinių dvi 

komandos. Vienos komandos kapitonė buvo Gabija, kitos Marija. Komandoms bibliotekininkė paruošė 

įvairių užduočių: ištaisyti svetimybes, barbarizmus, pabaigti patarles, atsakyti į klausimus, pabaigti 

palyginimus, ištaisyti sakinius, įrašyti eilėraščio stulpelyje trūkstamus žodžius. Paskutinėje užduotyje 

viktorinos dalyviams reikėjo pateikti namuose pasiruoštas užduotis. Komandos viena kitai uždavė savo 

paruoštas užduotis. Marijos komanda buvo ant lapelių užrašiusi įvairius daiktų pavadinimus, kuriuos 

Gabijos komandos nariai išsitraukė ir turėjo suvaidinti. Gabijos komanda paruošė užduotį, kur reikėjo 

pabaigti patarles. Susumavus rezultatus viktoriną laimėjo Gabijos komanda. Komandų kapitonai ir 

viktorinos dalyviai apdovanoti prizais. 
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     Lapkričio 23 d.  bibliotekoje lankėsi Pašvitinio pagrindinės mokyklos 1 ir 2 klasės mokiniai. Skaityta 

Evelinos Daciūtės knyga „Laimė yra lapė“, kuri pasakoja istoriją apie namelyje medyje gyvenančia šeimą: 

berniuką Povilą, molinius puodus lipdančią mamą ir malūnsparnį pilotuojantį tėtį, apie dosnumą, 

praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Diskutuota apie tai, kas yra laimė. Vaikai piešė lapę, ją 

nuspalvino ir rašė, tai, kas jiems yra laimė. 

     Organizuota edukacinė popietė „Ant Kalėdų eglutės supsis mano pakabutis“, skirta akcijai „Knygų 

Kalėdos“. Popietės dalyviai pastatė didžiulę eglutę, kuriai buvo panaudota virš 200 knygų. Gamino patys 

popierinius papuošimus knygų eglutei ir jais ją papuošė.  

     Parodos. Gegužės mėnesį buvo eksponuojama literatūros paroda „Knygos kelias“, skirta spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Gruodį parengta literatūros paroda „Ir aš mažas buvau“, skirta vaikų 

literatūros rašytojo Prano Mašioto 155 m. gimimo sukakčiai paminėti. 

     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 165 lankytojai.  

     Vasario 5–11 d. vyko Saugesnio interneto savaitė 2018. Vasario 6 d. jau 15-ąjį kartą daugelyje pasaulio 

šalių buvo minima Saugesnio interneto diena. Ši diena skirta atkreipti jaunų žmonių dėmesį į saugų elgesį 

internete, skatinti visuomenę saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis ir mobiliaisiais 

įrenginiais. Šių metų dienos šūkis – Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo 

tavęs! Rimkūnų bibliotekoje vasario 8 d. vyko popietė „Saugesnis internetas“. Bibliotekininkė vaikams 

papasakojo apie saugų internetą. Diskutuota, kokios informacijos negalima viešinti internete, kaip reaguoti 

į internetines patyčias. Vaikai išsprendė saugaus interneto testą.  

     Vasara prasideda gražia švente – Tarptautine vaikų gynimo diena. Ta proga prie bibliotekos vyko 

žaidimų popietė vaikams „O kur tu skubi vaikystę“. Vaikai guašu piešė įvairiausius piešinius. Žaidė judrius 

žaidimus, atliko įvairias užduotis. Vaišinosi ledais ir spragėsiais. Bibliotekininkė palinkėjo visiems gerų 

atostogų ir neužmiršti takelio į biblioteką ir vasaros atostogų metu, ir pakvietė vaikus dalyvauti akcijoje 

„Vasara su knyga“ ir priimti skaitymo iššūkį. 

     Vasara pasitikta dalyvaujant akcijoje „Vasara su knyga“ ir priimtas „Skaitymo iššūkis“. Jame dalyvavo 

Rokas, Martyna, Samanta ir Nomeda. Pirmoji visas skaitymo užduotis įveikė Martyna. Taip pat visas 

užduotys įveikė ir Rokas. Ketvirtadienį prie bibliotekos vyko baigiamoji popietė. Jos metu skaityta Linos 

Žutautės knyga "Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas". Skaitymo iššūkio dalyviai buvo apdovanoti prizais.  

     Saulėtą birželio popietę prie bibliotekos vyko renginys - "Braškių diena". Moksleiviams prasidėjo ilgai 

lauktos vasaros atostogos. Ak, kaip kvepia ta vasara - gėlėmis, medumi, braškėmis. Braškės. Be jų sunku 

įsivaizduoti vasaras. Gardžiosios raudonšonės braškės kvepėjo lauke ant stalo, kurias vaikams dovanojo 

vietos ūkininkė Virginija Monkūnaitė. Su braškių skoniu ir kvapu buvo skaitoma K. Kasparavičiaus pasaka 

„Braškių diena“. Tai linksma istorija apie žalią smaližių Krokodiliuką, kuris labiausiai už viską mėgo 

braškes. Šventės dalyvis Rokas pristatė braškių koktelio receptą ir visiems paskirstė darbus. Visi 

draugiškai prisiplakė gardžiausių pieno – braškių kokteilių.  

     Vasarą išlydėta skaitant, tai rudenį pasitikome taip pat  - skaitydami. Kadangi šis ruduo gausus 

obuoliais, tai ketvirtadienio popietė Rimkūnų bibliotekoje buvo skirta jiems – „Obuolių popietė“. Skaityta 

Petro Cvirkos pasaka "Aukso obelis". Gaminti popieriniai obuoliai. Vaišintasi obuolių pyragu ir obuolių 

sultimis.  

     Rimkūnų bibliotekoje vaikų mėgstamiausi renginiai - tai kūrybinės-

edukacinės popietės. Jų metų jie gali kurti, piešti, gaminti įvairius darbelius. 

2018 m. bibliotekoje vyko penkios edukacinės – kūrybinės popietės. Vasario 

mėnesį kūrybinė popietė buvo skirta Lietuvos atkūrimo 100–mečiui – „Mano 

Lietuva“. Vaikai piešė piešinius apie Lietuvą, iš spalvoto popieriaus gamino 

įvarius papuošimus. Vaikų darbeliais papuošta biblioteka, surengta paroda. 

Didelio vaikų susidomėjimo sulaukė tapymas ant jūros akmenukų. Gegužės 

mėnesį vaikai gamino dovanėles mamoms. Iš spalvoto popieriaus gamintos 

gėlės, kurias vaikai nešėsi į namus ir dovanojo mamoms. Lapkričio mėnesio 

gale, prieš prasidedant adventui, gamintas Advento kalendorius. Iš spalvoto 

popieriaus vaikai pagamino 24 dovanų dėžutes, ant jų užrašė dienų skaičius, 

o ten paslėpė po saldainį.  

     Parengtos literatūros parodos: „Gražiausios pasakų knygos“; Mokslo ir 
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žinių dienai – „Į žinių ir mokslo šalį“; „Laukų ir miškų gyventojai“, skirta pasaulinei gyvūnijos dienai; 

vaikų piešinių paroda – „Piešiu tai, kas man patinka“. 

     Rozalimo padalinyje vaikams iš viso suorganizuota 10 renginių. 

Vienas iš labiausiai pavykusių buvo Šiaurės šalių literatūros savaitei 

skirtas renginys, o taip pat edukaciniai užsiėmimai, kurių per metus 

buvo 5. Jų metu vaikai išmoko pasigaminti atvirukų, knygų skirtukų, 

papuošalų iš dirbtinio veltinio, užrašų knygelę, dekoruoti akmenukus 

gėlių žiedais. 

     Stačiūnų padalinyje vyko Atvelykio popietė „Svečiuose pas 

Kiškutes“. Bibliotekininkė Laura kartu su Kiškutėmis (Inesa 

Noreikaitė ir Denisė Pociūtė) siūlė vaikams ateiti į popietę ir joje žaisti 

žaidimus, minti mįsles, ridenti margučius, sukti ratelius. Stačiūnų mokyklos – daugiafunkcio centro 

darželio auklėtojos su vaikais paruošė dainas „Velykos“ ir „Geniukas“, eilėraštuką apie Kiškį Piškį bei 

šokius, kuriuos skyrė Velykų bobutei. Dalyvavo 27 žmonės. 

     Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys „Vaikai – išdykę ir sportiški“. Šiam renginiui 

bibliotekininkė skiria ypatingą dėmesį kiekvienais metais, nes daugiausia skaitytojų yra vaikų, o be to, 

smagu pakeisti renginio formą ir pakeliauti po kaimą. Super duper...vasara jau čia!!! Tokiais žodžiais Kakė 

Makė ir Pepė Ilgakojinė kvietė visus vaikus kartu su jomis pasitikti vasarą ir atšvęsti tarptautinę vaikų 

gynimo dieną.Visi susirinko prie krepšinio aikštelės, o ten susiskirstę į dvi komandas vaikai ir jų vadovės 

išėjo į kaimą ir ten atlikinėjo užduotis. Pirmiausia aplankė Angelės Zaveckienės sodybą ir ten gavę patarlių 

pradžias ieškojo joms pabaigos. Paskui aplankė Vilijos 

Jovaišienės kiemą ir jame varžėsi estafetėje „Nunešk lėkštę“. 

Tęsdami kelionę užsuko ir pas Joną Barzdžių, kur įminė 

mįsles. O pas Dalę Jurpalienę ant pievelės surengė tikras 

„ančiukų lenktynes“. Smagiausia dalis prasidėjo žaidimų 

aikštelėje, kurioje surengta estafetė „Perduodant daiktus“, nes 

kiekvienas komandos narys turėjo apsimauti pirštines, 

užsirišti šaliką ir užsidėjęs kepurę apibėgti kliūtį ir grįžęs pas 

savo komandos narį viską kuo griečiau pašalinti nuo savęs. 

Paskui ant buvusios gaisrinės durų dėliojo šventės 

pavadinimą. Sugrįžus, prie krepšinio aikštelės jau laukė Donatas Žurauskas ir Darius Lenartavičius, kurie 

kepė dešreles. Dalyvavo 22 žmonės. 

     Liepos 27 d. didesni ir mažesni vaikai buvo kviečiami ateitį į krepšinio aikštelę ir ten smagiai praleisti 

laiką popietėje „Vasarai įsibėgėjus…“. Popietė prasidėjo mįslių įminimais. Šį kartą reikėjo gerai pasukti 

galvą, kad teisingus atsakymus rasti, pateiktų atsakymų gausoje. Paskui susiskirstę komandomis vaikai 

varžėsi, kurios komandos nariai greičiau apsimaus sijoną ir užsidės „zuikio“ kepurę ir su juo nubėgs ir 

parbėgs tam tikrą atstumą. Truputį pabėgioję, vaikai su savo komandų „kapitonėmis“ bandė susieti 

autorius su knygų pavadinimais. Pripažino, kad užduotis buvo nelengva. Dalyvavo 20 žmonių. 

     Bibliotekoje vykusioje popietėje „Europos kalbų mozaika“, skirtai paminėti Europos kalbų dieną, vaikai 

atsakinėjo į viktorinos klausimus, pvz.: kiek yra Europoje kalbų?, kelintais metais pirmą kartą paminėta 

kalbų diena?, kuri kalba Europoje labiausiai paplitusi gimtoji kalba? ir pan. Paskui komandos varžėsi, kuri 

daugiau žino, kaip kitų Europos šalių kalba sakoma „Labas“. Taip pat popietės metu dalyviai sužinojo ir 

Europos šalių sostines. Dalyvavo 15 žmonių. 

     Parengtos literatūros parodos: „Žilo šilo darbininkai“/mokytojo, vaikų rašytojo, daugelio premijų 

laureato Anzelmo Matučio (Matulevičiaus) 95-mečiui, „Būk saugus ir matomas“/Saugaus eismo dienai, 

„Baltasparniai malūnėliai“/rašytojui, tapytojui Leonardui Gutauskui - 80 m., „Vaikučių pasakėlės, daug 

pasako“/pedagogo, rašytojo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-mečiui. 

     Šukionių padalinyje sausio mėn. įvyko popietė „Susipažinkime: kas naujo ir įdomaus bus 2018 – 

aisiais, kaip kultūros metais...“, skirta susipažinimui su 2018 – ųjų, kaip kultūros metų, kalendoriumi. 

Kovo, gegužės, liepos, rugsėjo, lapkričio mėn. buvo organizuotos skaitinių popietės „Perskaičiau, skaitau, 

skaitysiu...“. Lapkričio 23 d. padalinyje suorganizuota edukacinė popietė „Pasaka, kas tu?..“, susipažinimui 

su pasakų ypatumais, (pasakų kūrėjo Š. Pero jubiliejui paminėti). 

Literatūros parodos vaikams: „Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena“, skirta Laisvės gynėjų dienai 

paminėti; „Vasario 21-oji - Tarptautinė gimtosios kalbos diena“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti; „Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti; „Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena“, skirta Tarptautinei vaikų 
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knygos dienai paminėti; „Gegužės 3-oji – Tarptautinė  spaudos laisvės diena“, skirta Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai paminėti; „Birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena“, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai paminėti; „Liepos 17-oji - Pasaulio lietuvių vienybės – Dariaus ir Girėno žuvimo – 

diena“, skirta Pasaulio lietuvių vienybės – Dariaus ir Girėno žuvimo – dienai paminėti; „Rugpjūčio 12-oji - 

Tarptautinė jaunimo diena“, skirta Tarptautinei jaunimo dienai paminėti;  „Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių 

diena“, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti; „Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena“, skirta 

Tarptautinei mokytojų dienai paminėti; „Lapkričio 11-oji - Europos sveikos mitybos diena“, skirta Europos 

sveikos mitybos dienai paminėti; „Gruodžio 25-oji, 26-oji – šv. Kalėdos“, skirta didžiosioms metų 

pabaigos ir metų pradžios šventėms paminėti.  

     Titonių padalinyje vaikams organizuoti renginiai: „100 pavasarių“, Kazio Binkio 125-mečiui; „Geri 

namai“, Mykolo Sluckio 90-mečiui; „Čia mūsų namai“, J. Paukštelio premijos laureatai; “Gražiausias eiles 

skiriu mamai” (renginys, skirtas Motinos dienai); „Pelėdžiuko sapnas“, skaitymai, skirti Janinos Degutytės 

90-mečiui. "Saulė rieda dangumi, blynus tepa medumi. Pamojuojam 

žiemai šaltai ir nusivelkame paltus...", tokiais gražiais žodžiais žiemą 

lauk varė Užgavėnių persirengėliai, aplankę Titonių biblioteką. Vaikai 

sprendė interaktyvų testą „Įveik patyčias“. Visiems sekės puikiai. Už 

įgytas žinias – diplomas kiekvienam, pasitikrinusiam savo žinias ir 

sėkmingai išsprendusiam testą. Minint atkurtos Lietuvos valstybės 100 

metų jubiliejų,vyko popietė - paroda "Lietuva - mūsų žemė". 

     Vasarą biblioteka tampa vieninteliu užimtumo centru vaikams, čia 

jie mokėsi pinti vainiką, piešė piešinius, žaidė įvairius žaidimus, skaitė 

knygas ir darė įvairius darbelius. 

     Ruduo - puikus metų laikas ir negalima pražiopsoti jo 

grožybių. Jaunieji bibliotekos lankytojai po pamokų rinko ir darė 

darbelius iš rudens gėrybių bei parengė spalvingą ir nuotaikingą parodėlę. 

     Sulaukę pirmojo sniego, bibliotekos mažieji lankytojai statė senį besmegenį, o susirinkę bibliotekoje 

šildėsi ir skaitė knygelę „Sniego karalienė“. 

     Parengtos literatūros parodos: „Aš spindinčią dovaną rytmečio saulei nešu – vakarės žaros stebuklingų 

spalvų ir dažų“, skirta Vincui Mykolaičiui Putinui; „Lietuva – mūsų žemė“, Lietuvos atkūrimo šimtmečiui 

paminėti; “Detektyvinių trilerių autorė“, skirta Sandrai Brown; „Gyvenimas su plunksna ir knyga“, 

Laimono Inio 80-osios metinės; “Tėvas Stanislovas - žymus kultūros ir visuomenės veikėjas”, 100-osioms 

gimimo metinėms; “Stovi pasakų namelis“, skirta Kostui Kubilinskui; „Aš nenoriu laimės mažos, aš 

nenoriu mažyčio skausmo“, Janinos Degutytės 90–mečiui; „Pasakų senelis Pranas Mašiotas“, 155-osioms 

gimimo metinėms paminėti. 

     Triškonių padalinyje organizuota popietė „Kad  šypsena žėrėtų akelėse vaikų“, skirta 85 m. sukakčiai 

poeto, vaikų literatūros kūrėjo Martyno Vainilaičio 85-mečiui. Vaikai supažindinti su rašytojo biografija ir 

kūryba, skaityti eilėraščiai. Vyko popietė – viktorina, skirta lietuvių kalbos dienai „Taisyk žodžiui vietą, 

kaip svečiui patalą“. Paruoštos užduotys kiekvienam dalyviui, kurias turėjo įveikti. Dalyviai buvo aktyvūs, 

įveikė visas užduotis. Velykų popietėje „Keliu Velykė veža ratus margų margučių“ buvo dažomi 

kiaušiniai, daroma puokštė, renkami gražiausi, stipriausi margučiai. Vyko kiaušinių ridenimo varžybos. 

Laimėtojai apdovanoti. Popietėje „Sveika, vaikų šalie“ vyko naujų 

knygučių pristatymas. D. Kriukas pristatė knygą – “Automobilio 

istorija”. Renginys „Paskaitykime knygelę, apie katiną ir pelę“ buvo 

skirtas vaikų literatūros kūrėjo Kosto Kubilinsko 95-mečiui 

paminėti. Vaikai supažindinti su rašytojo biografija, jo kūryba. 

Pristatyta eiliuota knygutė „Kiškis padūkėlis“, vyko dalyvių 

skaitymai ir knygutės „Mano spalvos“ eilėraščių iliustracijos 

kūrimas. Kiekvienas pasirinktai spalvai skyrė savo piešinius, kurie 

papuošė parodą. Vaikų literatūros kūrėjos Janinos Degutytės 75-

mečiui paminėti, skirta popietė „Saulele, dar neik namo“. Dalyviai 

supažindinti su poetės biografija ir kūryba, skaitomi eilėraščiai, minimos mįslės. Popietė „Baltas rudenėlio 

rūkas“ buvo skirta vaikų literatūros kūrėjos Violetos Palčinskaitės 75-mečio paminėjimui. Skaityta 

rašytojos kūryba. Vaikų rašytojo Prano Mašioto 155-mečio paminėjimui skirta popietė „Mažiems 

pasiskaityti ir dideliems pasiklausyti“. Skaitoma ir aptariama knygutė „Kiškis vagilis“. Visi mokėsi piešti 

morką, kurią iškirpę dovanojo kiškiui. Kiškis skolingas neliko, dovanojo po saldainį. 
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     Ataskaitiniais metais parengtos literatūros parodos: „Stebuklinga žodžio galia“, skirta poetui, vaikų 

literatūros kūrėjui Martynui Vainilaičiui (85 m.), „Dievinu šaltas spalvas, niūrius ir haotiškus debesis“, 

skirta vaikų literatūros kūrėjui Vytautui Skripkai (75 m.), „Poeto poezijos pasaulis – gyvas, pilnas šviesos 

ir vaikų klegesio“, skirta vaikų literatūros kūrėjui Kostui Kubilinskui (95 m.), „Gražiausi poeto posmai 

atgyja dainose“, skirta 75 m. sukakčiai, vaikų literatūros kūrėjai Violetai Palčinskaitei (75 m.), „Kad 

greičiau augčiau“, skirta vaikų rašytojui, vadovėlių autoriui Pranui Mašiotui (155 m.). 

     Ūdekų padalinyje organizuoti renginiai, populiarinantys rašytojų kūrybą: “Paklajokim pasakų takais” -  

popietė vaikų knygos dienai. Sekamos H.K. Andereno pasakos, menamos mįslės, skaitomi eilėraščiai.     

     Renginiai, populiarinantys Lietuvos patriotizmą: „Stovėk kaip stovi laisvė“ - akcija Laivės gynėjų 

dienai. Prie degančio laužo 14-ai žuvusiųjų uždegtos atminimo žvakelės, skaitomos eilės, priminti tų dienų 

įvykiai. Dalyviai buvo vaišinami karšta arbata. 

     Kalendorinės šventės, populiarinančios tradicijas, papročius: 

„O, tai, džiaugsmas mums nušvito“ – edukacinė valandėlė Velykų 

pasiruošimui. Vaikai mokinami marginti kiaušinius įvairia technika 

– servetėlių dekupažu, vašku, maistiniais dažais, skutinėjimu. „Po 

vasaros dangum“ - popietė vaikų gynimo dienai. Vaikai skaito eiles 

apie laimingą vaikystę, gimtinę, taiką, mamą, tėtį. Dalyvauja 

linksmose estafetėse, viktorinoje „Ar žinai?“. Tradiciškai, 

kreidelėmis piešia ant asfalto tai, kas simbolizuoja laimingą 

vaikystę. „Vilties šauksmas“ – akcija Gedulo ir vilties dienai. Iš 

lauko gėlių buvo sukurta kompozicija šiai dienai paminėti. Akcijos 

metu buvo skaitoma  tremties poezija, tremtinių prisiminimai. „Rudenėlio turtai“ – popietė Derliaus dienai. 

Ką ruduo užaugino, tą Derlius sunokino. Eksponuojami darbeliai iš rudens gėrybių, įspūdingiausios, 

neįprastai užaugę daržovės. Dalyvauta linksmose rungtyse, mįslių viktorinoje. Dalyviai vaišinti ant laužo 

virta daržovių sriuba. 

     Vaizdiniai renginiai – literatūros parodos buvo skirtos A. Matučio, S. Gedos, J. Erlicko, L. Iniaus, L. 

Gutausko, P. Mašioto kūrybai. 

     Žeimelio padalinyje pagrindiniai uždaviniai buvo populiarinti knygą, spaudą, skatinti ir ugdyti 

skaitymo įgūdžius, ieškoti naujų ir patrauklių darbo formų, pritraukiant vaikus, jaunimą. Edukaciniai 

užsiėmimai vyksta bendradarbiaujant su „Žiemgalos“ muziejumi, daugiafunkciu centru „Ąžuoliukas“. 

     Ikimokyklinukų ekskursija į biblioteką, tai nuolatinis bendravimas su daugiafunkcio centro 

„Ąžuoliukas“ vaikais. Sausio 30 d. darželio ikimokyklinukų grupė „Kačiukai“ su savo auklėtoja 

Daiva  Gasėniene atkeliavo į biblioteką. Kadangi ikimokyklinukų mokymosi tema apie  knygas, vaikai 

aiškinosi, kaip reikia elgtis bibliotekoje, kaip tapti skaitytoju. Bibliotekininkė mažiesiems lankytojams 

papasakojo apie bibliotekoje esamus vaikiškus leidinius, vaikai buvo supažindinti su bibliotekos 

taisyklėmis, vaikiška literatūra. Ekskursijos pabaigoje vaikai pakviesti tapti bibliotekos  skaitytojais ir ją 

aplankyti kartu su tėveliais. 

     Balandžio 10 d. Žeimelio  daugiafunkcio centro darželinukai ir Žeimelio gimnazijos pradinių klasių 

mokiniai susirinko paminėti Atvelykio šventės  bei  Tarptautinės  vaikiškos  knygos dienos. Ta proga 

vaikai žiūrėjo nuotaikingą spektaklį „Išprotėjęs dramblys“, kurį režisavo viešosios bibliotekos Bardiškių  

padalinio bibliotekininkė Gitana Norgailienė. Įdomiam ir pamokančiam spektakliui neliko abejingi nei 

vaikai, nei pedagogai. Po spektaklio, pradinių klasių mokiniai sudalyvavo žaidime „Pabaik knygos 

pavadinimą. Žeimelio bibliotekininkė bei kultūros darbuotojos,  artistus ir žiūrovus apdovanojo  saldžiais 

prizais.   

     Ataskaitiniais metais iš Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos į 

Žeimelio padalinį atkeliavo „Keliaujantis vaikiškų knygų 

lagaminas“. Lagamine - naujai išleistos knygos, skirtos daugiausiai 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. Daugiafunkcio centro darželinukai 

mielai susipažįsta su knygomis, jas varto, klauso veikėjų 

skleidžiamų garsų, skaitomos pasakėlės. Vyksta knygelių 

pristatymai vaikų grupėms.  

Renginys „Tas didelis didelis pasaulis“, skirtas Tarptautinei vaikų 

dienai paminėti. Labai džiugu, kad vaikai bei jų tėveliai, seneliai 

susirinko kartu Su Pepe švęsti šios šventės, bei linksmai pasitikti 

vasaros. Renginį pradėjo Žeimelio miestelio seniūnė, įteikdama pasus mažiesiems žeimeliečiams, kurių 

gimusių praeitais metais net penki. Po to, vaikai šoko, žaidė, pūtė muilo burbulus, dalyvavo estafetėse, 
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dviračių varžybose. Atlikdami užduotis varžėsi ne tik vaikai, bet ir jų mamytės. Visi šventėje dalyvavę 

vaikai buvo apdovanoti Pepės lagamino „lobiu“. Pasibaigus renginiui Pepė išvyko į savo Vilą Vilaitę ir 

pažadėjo grįžti kitais metais. 

     Per vasaros atostogas vaikai buvo pakviesti dalyvauti skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Visą vasarą 

pagal iš anksto parengtas užduotis vaikai rinkosi knygas, jas skaitė, užrašė, iliustravo.  Šioje akcijoje 

dalyvavo skaitytojos: Daiva Gasėnienė, Meilutė Gurgždytė, Dalius Andrišiūnas. Visas užduotis įveikė 

Meilutė Gurgždytė ir Daiva Gsėnienė, kurios buvo apdovanotos diplomais ir dovanėlėmis. 

     Rugsėjo 3 d. į  Žeimelio  daugiafunkcio centro salę rinkosi jaunimas,  kur  vyko laisvalaikio valanda, 

skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti. Savo kūrybą, kuriamą repo muziką  pristatė šios gimnazijos 

moksleivis Nedas Šimėnas. Prisirinkusi pilna salė parodė, kad reikalingi renginiai, kuriais  norima 

paskatinti vaikus ir jaunimą laisvalaikį leisti kultūringai, atrasti ir pažinti kūrybos džiaugsmą ir juo 

pasidalinti su kitais. 

     Rugsėjo 21 d. pasaulyje minima Tarptautinė taikos diena. Šiai dienai paminėti bibliotekoje  surengta 

akcija, kurios metu lankytojai piešė, karpė,  spalvino balandžius,  rašė žodžius apie taiką. Balandžiais 

papuošė Taikos medį. Sekančioje  akcijos dalyje -  padarytus Taikos balandžius su užrašytais žodžiais apie 

taiką, dalino žeimeliečiams, sveikindami ir linkėdami santarvės bei ramybės širdyje. Kieme skambėjo 

muzika taikos tematika. Šia akcija dar kartą norėta pabrėžti, kas mums yra TAIKA ir kuo galime prisidėti, 

kad Jos pasaulyje daugėtų. Buvo padėkota nuolatinėms bibliotekos pagalbininkėms, padėjusioms 

pasiruošti akcijai: Gabijai Misevičiūtei, Medai Balčiūnaitei, Mildai Dragūnaitei ir kt.  

     Pamoka su knyga.  Į  biblioteką rinkosi Žeimelio gimnazijos ketvirtokai, kartu su savo mokytoja Lena 

Zapalskiene. Mokiniai domėjosi bibliotekoje esančiais leidiniais, išsirinkę sau patikusią knygą ir perskaitę 

jos ištrauką, pristatė klasės draugams. Jie ne tik ieškojo knygų pagal mokytojos  pateiktas užduotis, bet ir 

buvo bibliotekininkės paskatinti tapti naujaisiais bibliotekos skaitytojais.  Netradicinėje  skaitymo 

pamokoje apsilankė ir būsimieji pirmokai, kurie su dideliu susidomėjimu klausėsi vyresnių draugų knygų 

pristatymų. Pamokos tikslas - skatinti vaikus kuo daugiau skaityti, domėtis knygomis, lankytis 

bibliotekoje. 

     Edukaciniai užsiėmimai. Bibliotekoje vykęs edukacinis užsiėmimas „Mano knygelė“ buvo skirtas  

Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti. Su vaikais kalbėta apie knygas: storas ir plonas, mažas 

ir dideles. „Žiemgalos“ muziejaus darbuotoja Daiva Skrupskelytė parodė seną knygą, atneštą iš muziejaus. 

Vaikai domėjosi, vartė, o paskui patys bandė kurti savo autorines knygeles. Jas iliustravo, kūrė istorijas, 

užrašė. Džiugu, kad pavyko vaikus sudominti veikla, susijusia su knygomis, vaikai įgijo daugiau žinių, 

patyrė gerų emocijų, buvo aktyvūs dalyviai. Edukacinis renginys „Snaigių šokis“, sukvietė būrį vaikų į 

biblioteką. Internete susiradę snaigių karpymo pavyzdžių, vaikai nusprendė ir patys pabandyti iškirpti 

patikusias snaiges. Taip besidarbuojant, išdygo nemaža krūvelė įvairių snaigių. Karpytomis snaigėmis 

užsiėmimo dalyviai papuošė ne tik bibliotekos, bet ir daugiafunkcio centro patalpas. 

     Vaizdiniai renginiai vaikams. Ataskaitiniais metais literatūros parodos buvo skirtos Lietuvos 

šimtmečiui paminėti. Visus metus veikė vaikų piešinių paroda „Lietuvai“. Bendradarbiaujant su 

fotografijos būreliu blykstė parengta fotografijų paroda „Mano miestelis – mano kaimas“. Literatūros 

paroda „Žymus ir mylimas vaikų rašytojas“, skirta vaikų rašytojui Vytautui  Petkevičiui. Parengtos 

parodos Mokslo ir žinių bei Mokytojo dienai paminėti - „Su mokslo ir žinių diena“, „Mokytojas – tai 

minčių šviesa“.  

     Žvirblonių padalinio bibliotekininkė – Pasakų močiutė, 

kovo 2 dieną lankėsi Žvirblonių vaikų darželyje. Močiutės 

pasakų skrynioje – lietuviškos pasakos. Mažieji vartė 

knygeles, rinkosi pasakėlę, kurią norėtų išgirsti. Pasirinko 

Prano Mašioto „Katinėlio pasakėles“.  Su susidomėjimu vaikai 

klausėsi močiutės skaitomų pasakėlių, atsakinėjo į klausimus 

apie katinėlį Rainiuką, apie jo elgesį. Dar  močiutės skrynioje  

buvo koncertas, kurio metu mažieji pabuvojo Drambliuko 

sapne, šventė jo gimtadienį. Į Drambliuko sapną ir gimtadienį 

vaikams nukeliauti padėjo grupė „Tonika“ iš Šiaulių. Ir koks 

gi gimtadienis be saldumynų – iš pasakų skrynios - po saldėsį kiekvienam. 

     Balandžio 6 dieną prie Žvirblonių bibliotekos nekantriai mindžiukavo vaikai, laukdami  kelionės į 

Pasvalio krašto muziejų. Ten jų laukė edukacinis užsiėmimas „Meduolių dažymas“. Kiekvienam  dalyviui 

buvo padėta po tris meduolius (kiaušinis, zuikutis, gėlytė). Vaikai patys juos dažė, puošė savo sugalvotais 

raštais. Nekantriai klausėsi mokytojų nurodymų, kaip reiks naudotis paruošta dažymui mase. Aplankytas ir 
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muziejus.  Muziejininkas papasakojo apie Pasvalio krašto istoriją, eksponatus, demonstravo jų veikimą,  

leido ir vaikams pasukti akmenines girnas. Sudomino ir linų apdirbimo įrankiai. Ilgas lino kelias iki 

drobulės, iki drabužio. Susipažinta ir  su medžio meistrų, batsiuvių, kalvių, audėjų, puodžių darbo įrankiais 

ir gaminiais. Išbandė ir senovinį fotoaparatą – pasirodo, jis dar ir dabar tebeveikia.  O dviračio kokio būta – 

medinis, su mediniai ratais, ir kaip galėjo juo važiuoti, tokiu sunkiu. Su susidomėjimu klausėsi apie 

smegduobes. 

     Kartą žalioje gėlių nusėtoje pievoje, tarp didelių medžių vaikščiojo mažytė boružėlė, vardu Taškutė. 

Boružėlė buvo labai smalsi, ji niekada nenustygdavo vietoje, nuolat klausinėdavo savo mamos visko, kad 

tik neliktų, ko nors nesužinojusi. Štai, rugsėjo 19 dieną, ji apsilankė Žvirblonių vaikų darželyje. 

Edukacinės valandėlės „Boružėlės takeliu“ metu, Taškutė domėjosi, ar vaikai žino, kas yra boružėlė, kodėl 

ant jos sparnelių yra juodų taškelių. Vaikučiai norėdami įrodyti, kad tikrai žino, su Taškute gamino 

boružėles iš popieriaus, mažesnieji piešė. Pridarę gražių darbelių, vaikai klausėsi pasakos „Kodėl boružėlės 

taškuotos?“. Vaišinosi Taškutės grybais, surinktais po senu ąžuolu. 

 

Vaikų erdvės Sinagogoje veikla 
      

     2017 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.  

  

 Vaikų erdvės sinagogoje lankytojų aptarnavimas 

 

     Nuo pat sinagogos atidarymo dienos, čia dirbančios vyresn. bibliotekininkės Gitana Maasienė ir Sigyta 

Kavaliauskienė, kruopščiai registravo lankytojus. 2017 m. registracijos skiltyje –  8894 apsilankymai. 2018 

m. lankytojų užregistruota – 10547. 

     Lankytojų gausa lėmė ekskursijų vedimo (gido) paslaugos sukūrimą (2017 m.). 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 veiklos ataskaitą įtraukti tik tie vartotojų grupių mokymai (užsakomosios 

ekskursijos), kurie buvo vartotojų užsakyti, suderinant  datą bei laiką.  

 

Vartotojų grupių mokymai (užsakomosios ekskursijos) 

 

Metai Mokymų 

(ekskursijų) 

skaičius 

Vartotojų 

skaičius 

Mokymų 

(ekskursijų) 

trukmė / val. 

2017 41 940 25,30 

2018 78 1596 67,10 

 
     Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą 2017 m. 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 
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tai turiningo laisvalaikio praleidimas, kultūrinio gyvenimo dalis. 2017 m. įvyko 25 kino seansai ir juose 

apsilankė 1170 lankytojų. 2018 m. įvyko 64 kino seansai ir juose apsilankė 2547 lankytojai. 

      
 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. 

     Renginiuose muzikinius kūrinius dovanoja ištikimi bibliotekos draugai – Pakruojo Juozo Pakalnio 

muzikos mokyklos mokytojai ir auklėtiniai. Vyksta ir Lietuvos profesionalių atlikėjų (kolektyvų) 

koncertai.  

      Viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai dėl Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas kultūra“ projekto „Kūrybos versmė“ dalinio finansavimo 

2018 metais. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai buvo 

skirtas 2000 eurų dalinis finansavimas minėtam projektui įgyvendinti. Projekto vadovė ir vykdytoja – 

Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė. 
     Projektinės veiklos vyko nuo gegužės 1-os iki lapkričio 30-os dienos. Galima pasidžiaugti, kad 

įvairiuose renginiuose netrūko dalyvių, dėka vykdomo projekto biblioteka įsigijo edukacinėms 

pamokėlėms reikalingų kokybiškų priemonių, o vaikų užimtumui – naujų žaidimų. Neįkainojami įspūdžiai 

ir žinios Pakruojo miesto ir rajono mokyklų moksleiviams liko iš susitikimų su rašytojais, menininkais. 

     Gegužės mėnesį Pakruojo sinagogoje startavo pirmieji projekto „Kūrybos versmė“ renginiai: paskaita 

jaunimui, susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla, kūrybinės dirbtuvės mokiniams.  

     Pakruojo sveikatos biuro sveikatos specialistė Laisvida Badauskienė pakvietė  jaunuolius į 

paskaitą "Mes prieš žalingus įpročius".  Dalyviai klausėsi susidomėję, diskutavo, aktyviai atsakinėjo į 

klausimus. Paskaitos metu naudotasi ir vaizdinėmis priemonėmis: Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka yra įsigijusi prevencinių priemonių paketą prieš žalingus įpročius. 

     Gegužės mėnesį Pakruojo sinagogoje svečiavosi rašytojas, LRT 

radijo laidos vaikams kūrėjas ir vedėjas Tomas Dirgėla. 
Susitikimo metu svečias skaitė mokiniams ištraukas iš septintosios 

savo knygos vaikams „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“ (2018), vyko 

„tikras“ krepšinio turnyras, linksmos diskusijos, buvo daug jaukaus 

klegesio. 

     Į edukacinę valandėlę „Pasitinkant vasarą“ atklegėjo Pakruojo 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos 4b klasės mokinukai (mokyt. Ž. 

Pileckienė). Kad per vasarą skaitomos knygutės nenukentėtų – vaikai gamino margaspalvius skirtukus. 

     Vasaros atostogų metu, kuomet yra aktualiausias vaikų užimtumo klausimas, Pakruojo sinagogoje 

įvyko šešios teminės edukacinės pamokėlės. Vaikai netinginiavo, gamino įvairiausius darbelius iš 

natūralių gamtinių medžiagų, popieriaus: pasitelkę fantaziją lipdė koliažus, „augino“ oliziukus, karpė 

zuikius, skrebino skirtukus, atvirukus. Vaikų amžius - neribotas, kiekvienas atėjęs į kūrybines dirbtuves 

galėjo pasirinkti darbelius pagal savo amžių ir gebėjimą. 

     Prasidėjus mokslo metams į nuostabų spalvų pasaulį 

mokinius pakvietė menininkė, rašytoja Sigutė Ach. „Spalva ir 

vaizduotė“ – autorinė menininkės programa, skirta įvairaus 

amžiaus mokiniams. Menininkė parodė, kaip reikia lieti 

akvareles, atsakinėjo į klausimus, mokė išgirsti tylą, matyti, 

jausti. Teko ir patiems kūrybiškai padirbėti: ant sušlapinto 

popieriaus lapo mokinukai teptuku liejo spalvas, jas derino, vartė 

lapus, taip išgaudami įvairių kontūrų ir spalvų piešinius. Čia pat 

surengta ir darbelių parodėlė. 

     Spalio mėnesį Pakruojo sinagogoje vyko rašytojo, 

gamtininko, fotografo, LRT televizijos projekto „Nacionalinė 

ekspedicija“ dalyvio, daugiau, kaip šešiasdešimties grožinės 

literatūros bei pažintinių knygų apie Lietuvos gamtą autoriaus 

Selemono Paltanavičiaus susitikimas su jaunaisiais 

skaitytojais. Kalbėta apie kūrybą, gamtą, pomėgius. 

Atsisveikindamas su mokiniais svečias palinkėjo, kad į mus 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

103 

 

supančią aplinką kiekvienas pažvelgtumėm kiek kitaip: smalsiau, atidžiau, ieškodami paslapties, 

mokydamiesi ne tik stebėti, bet ir pastebėti. 

     Projektas baigtas poetės, prozininkės, kritikės, daugiau nei 

trisdešimties knygų suaugusiems ir vaikams autorės Renetos 

Šerelytės susitikimu su Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos pradinių klasių mokiniais. Jauniesiems skaitytojams 

Renata Šerelytė geriausiai pažįstama iš penkių šauniųjų 

Krakatukų serijos knygų. Šeštoji serijos knyga „Krakatukai 

požėmiuose“ – leidykloje, tad netrukus mokinukai galės sklaidyti, 

pasak autorės, naują nuotykių, veiksmo ir šėlsmo kupiną knygutę. 

     Įvairiose projektinėse veiklose (edukacinėse pamokėlėse, 

knygų pristatymuose, susitikimuose) dalyvavo 390 Pakruojo miesto ir rajono mokyklų moksleivių. 

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvės sinagogoje bibliotekininkės, bendradarbiaudamos su įvairiomis 

institucijomis, organizavo kompleksinius renginius suaugusiems, vaikams ir jaunimui. Kovo 27 d. 

sinagogoje atidaryta Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Kęstučio V. H. Vaičiūno tapybos darbų 

paroda  „Praeitis dabartyje“, skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Aldutės ir Kęstučio Vaičiūnų 

iniciatyva, kartu atvyko ir gausus Smilgių miestelio (Panevežio raj.) Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojų būrys. Belaukiant rengino pradžios, svečiams vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė pravedė 

ekskursiją po seniausią iki šių dienų Lietuvoje išlikusią medinę Pakruojo sinagogą. 

     Balandžio 27 d. Dorinio ugdymo mokinių konkursas „Kuriuo keliu man eiti?“.  Konkurso rezultatų 

pristatymas vyko Pakruojo sinagogoje. Renginio dalyvius savo dainomis sveikino ir džiugino Linkuvos 

gimnazijos mokinė Marija Kacilevičiūtė. Mokinukų pasveikinti atėjo Valstybinių miškų urėdijos Pakruojo 

regioninio padalinio miškininkai Virginijus Kacilevičius ir Osvaldas Rutkauskas. Jie papasakojo apie savo 

gyvenimo kelio pasirinkimą ir įteikė mokiniams atminimo dovanėlių. Bibliotekininkė Sigyta papasakojo 

apie sinagogos istoriją, jos restauravimo darbus. 

     Gegužės 27 d. vyko Žydų kultūros diena. Šventė kartu skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio, 

Izraelio nepriklausomybės 70-mečio ir Šiaulių apskrities Žydų bendruomenės 30-ties metų jubiliejaus 

progoms  paminėti. Renginio rėmėjai -  Geros valios fondas ir Pakruojo rajono savivaldybė. 

     Žydų kultūros dienos šventės svečius ir dalyvius pasveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras 

Saulius Gegieckas. Dalyvavo ir pasisakė garbūs svečiai - LR seimo nariai Arūnas Gumuliauskas, 

Emanuelis Zingeris, Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininkas Artūras Taicas. Daug šiltų 

sveikinimo žodžių tarė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė, Pakruojo 

krašto muziejaus „Žiemgala“ vadovė  Daiva Skrupskelytė. Renginio iniciatorius, Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenės vadovas Sania Kerbelis pasidžiaugė, kad Žydų kultūros diena subūrė tiek dalyvių, 

palinkėjo, kad ši šventė Pakruojo sinagogoje taptu tradicine. Ansambliui „Klezmer Klanger“ (Vilnius) už 

sukurtą šventinę nuotaiką dėkojo ir dovanėlę įteikė  Pakruojo rajono savivaldybės kultūros, paveldosaugos, 

viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė. 

     Istorikas Andrius Kvedaras parengė  pranešimą „Pakruojo žydų istorijos pėdsakais“. Apžvelgta  Žydų 

tautos įsikūrimo Pakruojyje istorija, prisiminti  žymūs šio krašto žydai, savo veikla smarkiai įtakoję 

ekonominį bei kultūrinį Pakruojo  miesto augimą. 

     Birželio 22 d. vyko ketvirtojo tarptautinio tapybos plenero 

Rozalime (Pakruojo r.) „Žiede skaidrus nušvito lašas“ 

atidarymas.  Renginio metu savo paveikslus pristatė trylika 

dailininkų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Pietų Afrikos ir Japonijos. 

Plenero koordinatorė – dailininkė Diana Zviedrienė (Vilnius). 

     Šių metų tarpautinio tapybos plenero Rozalime globėja, Pakruojo 

Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytoja Sandra Gegieckienė 

(vokalas) kartu su kolega mokytoju Romualdu Klupšu (gitara) 

popietės dalyvius nustebino bendro muzikinio projekto premjera. Talentingas muzikų duetas atliko lietuvių 

liaudies dainas, kurioms naują muzikinį skambesį suteikė Romualdo sukurta kūrinių aranžuotė ir puikus 

Sandros vokalas.  

     Suskambus paskutiniams muzikos akordams išsiskirstyti neskubėta: vyko pokalbiai su dailininkais, 

apžiūrėta paroda, fotografuotasi.  

     Rugsėjo 2 d., pirmąjį rugsėjo sekmadienį, vyko Europos žydų kultūros dienos (EŽKD) paminėjimas. 

Šiemet šiai šventei skirtus renginius Lietuvoje ir įvairiose Europos šalyse jungia plati tema „Pasakojimai“.  
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Padedant etnokultūrininkei Valentinai Alekseriūnaitei, EŽKD šventė Pakruojyje prasidėjo pažintiniu 

pasivaikščiojimu po buvusį štetlą. Pasakojimus sinagogoje tęsė vilnietės dailininkės Dianos Zviedrienės 

tapybos darbų paroda „Įspūdžiai ir jų istorijos“. Renginio dalyvius pasveikino Pakruojo rajono 

savivaldybės meras Saulius Gegieckas. Europos žydų kultūros diena Pakruojo sinagogoje organizuota 

bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities žydų bendruomene. Bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis  

visus pakvietė į režisieriaus Rodo Freedmano dokumentinio filmo „Dėdė Chackelis“ (1999) peržiūrą. 

Pasakoti gali ne tik žodis, bet ir muzika. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokinė Ema 

Stakutytė šventinį rytmetį  papuošė muzikos garsais.  

     Rugsėjo 24 d.  paminėta  Lietuvos žydų genocido diena. Sinagogoje 

Lietuvos žydų genocido dienos aukos buvo paminėtos susikaupimo valandėle, 

kurios metu Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokiniai perskaitė virš 

dviejų šimtų pavardžių žuvusių žydų Šiaulių gete ir Pakruojyje. Dalyvavęs 

renginyje Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis 

nuoširdžiai dėkojo organizatoriams už prasmingą istorinės atminties akciją. 

Sulaukta ir netikėtų svečių. Lydima S. Kerbelio sinagogoje apsilankė rašytoja iš 

Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Nessia Shafransky. Viešnia pasidžiaugė 

Pakruojo jaunimu, prisidedančiu prie žydų tautos istorijos atminties išsaugojimo, 

trumpai papasakojo apie savo gyvenimą bei kokio tikslo vedina apsilankė Pakruojyje. Renginio metu 

muzikinį foną dovanojo Pakruojo kultūros centro muzikantas Gintautas Gvazdauskas. 

     Antroje renginio dalyje vyko Šiaulių apskrities žydų bendruomenės dovanoto dokumentinio filmo 

„Dėdė Chackelis“ (1999) peržiūra. Tai istorija apie režisieriaus Rodo Fredmano tikrą dėdę Chackelį 

Lemcheną, apie žmogaus ištvermės, orumo ir intelekto pergalę prieš genocidą, priespaudą, asmeninę 

netektį. Filmas susijęs ir su Pakruojo sinagoga, nes filmo herojus dėdė Chackelis 1938 metais lankėsi 

Pakruojyje. Tąkart, dar veikusius maldos namus, jis fotografavo, aprašinėjo. Dėka Chackelio Lemcheno 

surinktos ir dabar Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomos medžiagos, vienos seniausių Lietuvoje medinės 

Pakruojo sinagogos (1801 m.) interjeras atkurtas autentiškai. 

     Gruodžio 29 d. vyko šventinis koncertas „Belaukiant Naujųjų su...“ . Dalyvavo Pasvalio mišrus 

choras CONTINUM NOVUM (vad. Rimvydas Mitkus) ir Lietuvos edukologijos universiteto mišrus 

choras AVE VITA (vad. Kastytis Barisas). 

     Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui. Sausio 31 d. 

sinagogoje vyko kūrybinės dirbtuvės jaunimui „Pasigaminkime 

Užgavėnių kaukę“. Jaunimas susipažino su Užgavėnių ištakomis, 

tradicijomis Lietuvoje, pagrindiniais šventės ypatumais. Apžvelgti 

kaukių gamybos būdai. Popietės dalyviai  pasigamino kaukių ir  sau -  

viena už kitą spalvingesnių, įvairesnių. Taip „gimė“ tamsi čigonė, 

senas diedukas, ragana ir kitos būtybės, kurios iškeliavo į jas 

gaminusių namus. Darbus pabaigę, šventei vieni pirmųjų pasiruošę – 

liko laukti Užgavėnių! 

     Vasario 15 d. edukacinė pamokėlė „Atvirukas Lietuvai“. Lietuvos gimtadienio šventė buvo paminėta 

ir sinagogoje. Mažieji svečiai, padedant bibliotekininkei Sigytai, prigamino įvairiausių atvirukų Lietuvai. 

Po darbų, norintys pamiklinti kojas, būrėsi į grupeles šokiams priešais konsolę. Šventė vainikuota puikia 

nuotaika ir bendra nuotrauka 

     Kovo 6 - 8 d.  vyko kūrybingumą skatinanti edukacinė valandėlė, kurios metu, naudojant skrebinimo 

techniką, buvo gaminami atvirukai.  Lankėsi Lygumų pagrindinės mokyklos 1 - 3 klasių mokiniai. 

     Kovo 28 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Margutis“. Edukacijos tikslas – išmokti  marginti kiaušinius 

senoviniu vaško technikos ir dekupažo būdu. Trumpai aptarę darbų eigą, jaunuoliai kibo į darbus. Nėra taip 

paprasta piešti ornamentus greitai stingstančiu vašku, o ypač, kai tai daroma pirmą kartą! Bet gera nuotaika 

ir kūrybiškumas davė puikius rezultatus: ant stalo išsirikiavo vienas už kitą margesni, spalvingesni 

margučiai. 

     Liepos 11 d. vyko edukacinis užsiėmimas „Kiškių valandėlė“.  „Šimtas 

zuikių susirinko, net žalia girelė linko. Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą 

atidarė...“ Šiais, ne vieną mažųjų kartą išauginusiais, poeto  Eduardo 

Mieželaičio poemos „Zuikis Puikis“ žodžiais pasveikinti į Pakruojo sinagogą 

antrąjį  liepos trečiadienį atstraksėję mažieji bibliotekos bičiuliai. Susirinkusių 

vaikų laukė kruopštus ir atsakingas darbas: pagal paruoštą šabloną iškarpyti, 

suklijuoti ir net akis tikras įstatyti, vėliau - kaspinais papuošti ir taip sau 
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pasigaminti popierinį kiškį. Linksmiausia detalė ir visiems labiausiai patikusi staigmena ta, kad kiškio 

nosytė, pasirodo, visai ne piešta nosytė, o įrėminta saldi dovanėlė kiekvienam.  Besidarbuojant paaiškėjo, 

kad vieniems vaikučiams rankutės žirklėms ar pieštukui nepaklusnios! Tiems - bibliotekininkė padėjo. O 

kiek didesni ir greitesni edukacijos dalyviai, ne tik patys su užduotimi kuo puikiausiai susitvarkė, bet ir 

draugui patarimų nestokojo. Pilki, oranžiniai, rudi ir gelsvi, svarbiausia - vasariškai linksmi kiškiai su 

saldžiomis nosytėmis, prieš iškeliaudami į namus, „išsirikiavo“ bendrai nuotraukai. Bus vaikučiams kuo 

tėvelius nustebinti, prieš draugus pasipuikuoti. 

  

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. Ataskaitiniais metais „Žaislotekos“ fondas pasipildė 8 naujais žaidimais.   

     2018 metais „Žaislotekoje“ užregistruoti 155 (+1) vartotojai, kurie apsilankė 1189 (-147) kartus. 

Išduota žaislų ir žaidimų – 2330 fiz.vnt. (-22).  

 

 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, 

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  
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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. Šiemet įrašą: „Skruzdžių takelis ne žmonėms...“ 

paliko rašytoja Renata Šerelytė. Stendas bus ir toliau papildomas naujais, Vaikų erdvėje apsilankiusių 

rašytojų, kitų žymių žmonių įrašais. 

 

     Norėdamos sutelkti kuo daugiau vartotojų vaikų, padalinių bibliotekininkės taip pat naudojasi 

įvairiomis netradicinėmis darbo formomis. „Žaislotekos“ įkurtos visuose padaliniuose ir tikrai padeda 

sudominti vaikus biblioteka, prisideda prie sėkmingo jaunųjų vartotojų telkimo. Ataskaitiniais metais 

„Žaislotekose“ buvo 585 (2017 m. – 546) vartotojai, kurie apsilankė 4624 (2017 m. – 5851) kartus ir jiems 

buvo išduota 10370 fiz.vnt. (2017 m. - 11708 fiz.vnt.) žaislų ir žaidimų. 

     Prie Guostagalio padalinio nuo 1998 m. veikia dramos būrelis. Dalyvauja 6 vaikai: Akvilė 

Vasilevičiūtė, Justina Zubrytė, Jokūbas Tamošaitis, Nerilė Raudonytė, Goda Grybytė ir Simona Brinytė.  

Šiais metais su būrelio vaikais pastatyta G. Germanavičienės pjesė „Vėjo botagas“, kuri parodyta popietės 

„Tuoj ir rytoj“, skirtos poeto, vaikų literatūros kūrėjo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms 

paminėti, metu. Dramos būrelio vaikai yra pagrindiniai bibliotekos lankytojai, pagalbininkai ir savanoriai 

organizuojant  renginius, dalyvaujant bibliotekos veiklose.  
     2013 m. prie Balsių padalinio įkurtas Šešėlių ir lėlių teatras savo veiklą tęsė toliau. Per ataskaitinius 

metus lėlių teatras parodė pasaką „Trys paršiukai“. 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. 2017  

metais suburtas vaikų dramos būrelis tęsė savo veiklą ir 2018 m. Dramos būrelio artistai balandžio 10 d. 
lankėsi Žeimelio daugiafunkciame centre “Ąžuoliukas”. Vaidinimą J. Lauciaus "Išprotėjęs dramblys"  

teko parodyti net du kartus, nes visiems žiūrovams trūko vietų. Vieną kartą rodytas daugiafunkcio centro  

darželinukams, o kitą - Žeimelio gimnazijos pradinukams. Balandžio 20 d. dramos būrelis lankėsi 

Linkuvos socialinės globos namuose, kur taip pat buvo parodytas vaidinimas „Išprotėjęs dramblys“. 

Būrelio veikloje dalyvauja 9 savanoriai vaikai. 

     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.  
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     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 2018 metais. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje buvo 

užregistruoti 907 (- 132) lankytojai prie Žaidimų konsolės ir 713 (- 515) – prie Interaktyvaus stalo. 

Užsiėmimai, naudojant rankinį skrebinimo aparatą ir kitas skrebinimo priemones, intensyviai vyko 

gruodžio mėnesį, kuomet buvo atidarytos šventinių atvirukų dirbtuvėlės. Šešias popietes vyko užsiėmimai, 

dalyvavo 30 vaikų.    

     Žalingų  įpročių prevencinių priemonių panaudojimas: gegužės 17 dieną įvyko 2 prevenciniai renginiai 

„Kai žinai, esi saugus“. Pirmajame dalyvavo Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 7a klasės 

mokiniai (moksleivius lydėjo socialinė pedagogė K. Averjanova, mokytojas J. Vėdaras), antrajame – tos 

pačios mokyklos 7c klasės mokiniai su socialine pedagoge K. Averjanova ir mokytoja R. Stuogiene. 

Paskaitas skaitė ir užsiėmimus pravedė visuomenės sveikatos biuro specialistė L. Badauskienė. 

Renginiuose dalyvavo 40 lankytojų. Šias priemones išradingai panaudojo bibliotekininkė Lina, 

pristatydama Vaikų erdvę svečiams iš Kupiškio viešosios bibliotekos.  

     Balsių padalinyje lankytojai naudojosi planšetėmis, kurios buvo populiarios vaikų tarpe. Jie žaidė 

įvairius žaidimus, bendravo su bendraamžiais socialiniuose tinkluose. Bibliotekoje buvo pristatytas 

skaitmeninis muziejus. Skaitmeninis muziejus pateikė įvairių užduočių, o jaunieji lankytojai planšečių ir 

išmaniųjų telefonų pagalba turėjo surasti atsakymus. Skaitmeninio muziejaus idėja buvo suorganizuoti trys 

renginiai: „Pažinkime Lietuvą“, „Skaitmeninis muziejus“ ir Lietuvos atkūrimo 100-čiui paminėti - „... apie 

Lietuvą“. Renginių metu vaikai susipažino su Lietuvos istorija, muziejais, įžymiomis vietomis. 

     Bardiškių padalinyje nuo sausio mėn. veikė Xbox žaidimų konsolė prie kurios apsilankė 144 vaikai. 

Mergaitėms labiausiai patiko šokti, o berniukams boulingas, futbolas. Planšetės buvo Balandžio – birželio 

mėnesiais buvo gautos ir planšetės, kurios vaikų tarpe buvo labai paklausios. Jomis pasinaudojo 590 

vartotojų.  

      Medikonių padalinys pasinaudojo IRT kilnojamojo centro planšetėmis. 

     Mikoliškio padalinyje sausio mėnesį buvo skrebinimo aparatas. Su suaugusiais ir vaikais mokintasi 

daryti kalėdinius atvirukus, skirtukus. Kaime tai buvo naujovė, kuri patiko visiems. Atkeliavusi žaidimų 

konsolė „Xbox“ labai patiko vaikams. 

     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.  
     Rimkūnų padalinyje gegužės ir birželio mėnesiais buvo planšetiniai kompiuteriai. Jais pasinaudojo 20 

bibliotekos vartotojų vaikų. Su planšetėmis vaikai žaidė žaidimus, klausėsi muzikos, bendravo 

socialiniuose tinkluose.  

     Rozalimo padalinyje trumpam buvo pasiskolinta elektroninė pjaustyklė, susilaukusi nemažo bibliotekos 

lankytojų, ypač vaikų, susidomėjimo. Visi norintieji turėjo progą susipažinti su aparato galimybėmis ir 

pasigaminti knygos skirtuką, atviruką ar kitą mielą smulkmeną. 

 

Internetas 
 

 Interneto vartotojų vaikų 

skaičius 

Interneto lankytojų vaikų 

skaičius 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

2018 m. 2017 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 825 865 -40 25653 28503 -2850 

VB 163 177 -14 6235 7416 -1181 

Linkuvos MP 73 99 -26 3275 4261 -986 

KP 589 589 0 16143 16826 -683 
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     Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,5% (2017 m. - 45,7%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 55,5% ir Linkuvoje – 39,5%. Viešojoje bibliotekoje 

interneto paslaugomis naudojasi 28,8% vaikų. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų vaikų skaičius rajone, palyginus su 2017 m., sumažėjo 4,9%. 

Daugiausiai jų sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje – net 35,6%. Viešojoje bibliotekoje sumažėjo 8,6%. 

Interneto vartotojų vaikų skaičius kaimo padaliniuose išliko toks pat, kaip ir praėjusiais metais. 

     Rajono bibliotekose buvo sulaukta 25,6 tūkst. interneto lankytojų vaikų, kurie sudaro 76,6% nuo visų 

interneto lankytojų. Palyginus su 2017 m., interneto lankytojų vaikų sumažėjo 11,1%. Jų skaičius smarkiai 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - net 30,1% ir viešojoje bibliotekoje – 18,9%. Kaimo padaliniuose 

interneto lankytojų vaikų sumažėjo 4,2%. 

        

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 metodiniuose pasitarimuose, kurių ataskaitiniais metais buvo 2. 

Pasitarimuose buvo pateikta viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos ataskaita už 2017 metus, 

mokymų „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų 

stiprinimas“ ir „Inovatoriai ir ugdytojai ibliotekose“ apžvalga, aptarti skaitytojų registracijos ir bibliotekos 

dienoraščio pildymo klausimai, kalbėta apie „Skaitymo iššūkį“ ir jo rezultatus. Kalbėta ir apie interneto 

vartotojų bei lankytojų aptarnavimą, jų registraciją, gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo ir 

konsultavimo apskaitą, duomenų pateikimą 3erdve.scharepoint.com/mokymai, bibliografinių užklausų                          

registraciją. Pateikta periodinių leidinių poreikių analizės tyrimo apžvalga, LIBIS pakeitimai, kalbėta, 

bibliotekų fondų komplektavimo ir tvarkymo klausimais. Pateiktas 2019 m. sukakčių kalendorius, kalbėta 

apie kraštotyros darbą bibliotekose – metraščių, kronikų, istorijų rašymą, geriausių skaidrių „Mano kaimas, 

miestelis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“ konkursą. Pateikti 2017 m. veiklos rodikliai 

pagal etatų normatyvus, kalbėta apie Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 
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tyrimą. Kalbėta apie lietuviškus vakarus, vykusius Pakruojo rajone nuo seniausių laikų iki šių dienų. 

Prisimintas ir lietuviškas spektaklis, 1903 m. vasarą parodytas Steigviliuose. 
     Praktinė pagalba. Metų eigoje visi padalinių darbuotojai informuoti apie bibliotekinio 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, gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo ir konsultavimo apskaita, duomenų 

pateikimu 3erdve.scharepoint.com/mokymai, skaitytojų registracijos ir bibliotekos dienoraščio pildymo, 

bibliotekų fondų komplektavimo ir tvarkymo klausimais. Spręstos iškilusios problemos. Viešosios 

bibliotekos ir padalinių bibliotekininkės konsultuotos įvairiais bibliotekinės veiklos klausimais.  

     Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai parengė „2019 metų iškilių kraštiečių sukakčių kalendorių“ ir 

elektroniniu paštu jį išsiuntinėjo viešosios bibliotekos padaliniams. Ataskaitiniais metais buvo konsultuota 

kraštotyros kartotekų organizavimo ir apipavidalinimo, metraščių, kronikų, istorijų rašymo, parodų 

rengimo klausimais. Svarbiausias darbas, kuris ataskaitiniais metais buvo įgyvendintas su viešosios 

bibliotekos ir jos padalinių darbuotojomis – geriausių skaidrių „Mano kaimas, miestelis, Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“, konkursas. Kartu su padalinių bibliotekininkėmis aptarta, kokias 

temas tikslinga pasirinkti, diskutuota, kaip jas įdomiau pateikti, pristatyti. Vyresn. bibliotekininkė 

kraštotyrai redagavo ne vieną padalinio darbuotojos parengtą darbą. Didžiausias pasiekiamas, kad 

konkurse dalyvavo visų padalinių darbuotojos ir parengė bei pristatė turiningus darbus apie aptarnaujamo 

mikrorajono vietovių istoriją, jos iškilius žmones. Birželio mėnesį vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai 

dalyvavo ir kalbėjo Ūdekuose vykusioje popietėje, skirtoje kraštiečiui, kalbininkui ir kraštotyrininkui 

Kazimierui Gasparavičiui. 

     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 Klovainių, Titonių ir Linkuvos miesto padalinių dokumentų fondas. 
Perskaičiuotos visų padalinių inventorinės knygos.  

     Rajono bibliotekininkams ataskaitiniais metais organizuoti 3 seminarai.  
     Kovo 30 d. viešojoje bibliotekoje vyko seminaras bibliotekininkams "Intelekto ugdymas bibliotekose, 

organizuojant edukacinius renginius". Seminaro lektoriai iš Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos - Almantas Šlivinskas, direktorės pavaduotojas l. e. p. ir Roberta Rasikienė, kultūrinės veiklos 

vadybininkė. Lektoriai papasakojo apie edukacijos svarbą kultūros įstaigose, kūrybiškumo ugdymą. Vyko 

praktiniai edukaciniai užsiėmimai. 

  
      

      Gegužės 15 d. vyko mokymai “Rengiame projekto paraišką”, 

kuriuos vedė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene. 

     Spalio 25 d. vyko 

mokymai „iPAD 

planšečių naudojimo   

galimybės“, kuriuos vedė 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios 

bibliotekos kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo 

skyriaus vyresn. bibliotekininkė Jonė Gorytė ir informacijos 

išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė Jolita 

Rimkienė.     
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      Balandžio 30 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi kolegos iš Kupiškio. 

Jie pabuvojo Vaikų erdvėje, Abonemente, Skaitykloje, Knygų tvarkymo 

ir komplektavimo skyriuje, susipažino su sinagoga. 

     Vasara - kelionių metas. Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešojoje   

bibliotekoje ir sinagogoje apsilankė 

kolegos - Utenos A. ir M. Miškinių 

viešosios bibliotekos darbuotojai. 

      Liepos 14-ąją rajone lankėsi Tauragės rajono Birutės 

Baltrušaitytės viešosios bibliotekos profesinės sąjungos nariai, kurie 

lankėsi sinagogoje, Pakruojo dvare. 

     Spalio 5 d. viešojoje bibliotekoje sulaukta svečių iš 

Latvijos. Brunavos valsčiaus bibliotekos (Bauskės r.) 

bibliotekininkė  Ilze Kursiša pažintinę ekskursiją surengė savo 

bibliotekos skaitytojams bei Brunavos miestelio bendruomenės 

nariams. Lydimi Pakruojo viešosios bibliotekos direktorės 

Romualdos Kulšytės, svečiai apsilankė sinagogoje, vaikų 

erdvėje, bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje. Padėkos 

žodžius ir gražius palinkėjimus ekskursijos organizatorė Ilzė 

Kursiša įrašė sinagogos svečių knygoje. 

      Gruodžio pabaigoje, kartu su LDB Pakruojo 

skyriumimi, organizuotas Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos darbuotojų šventinis ir paskutinis 

susitikimas 2018 metais, kurio metu aplankė Kalėdų 

senelis. Viešosios bibliotekos direktorė Romualda 

Kulšytė pasidžiaugė ataskaitiniais metais nuveiktais 

darbais, padėkojo darbuotojams už darbingus, įdomių ir 

gražių veiklų  metus. Darbuotojus pasveikino ir LBD 

Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė. 

                     

 

 

7.1.  Atlikti tyrimai, dalyvavimas respublikiniuose tyrimuose 
  

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Lina Ramonienė š. m. balandžio 15 – spalio 15 dienomis  kvietė penktų – aštuntų  

klasių mokinius užpildyti elektroninę anketą, paskelbtą bibliotekos svetainėje bei Facebook paskyroje. 

Susumuoti šešių mėnesių laikotarpyje pildytos anketos rezultatai, leidžia preliminariai nustatyti tikslinės 

mokinių grupės pagrindinius skaitymo ypatumus, literatūros poreikį, paauglių požiūrį į bibliotekos 

veiklą bei esamą fondą. Remiantis anketos duomenimis, tradiciškai  išrinktas bibliotekoje esančių 

populiariausių knygų penketukas.  

     Į kvietimą dalyvauti elektroninėje apklausoje atsiliepė penkiasdešimt septyni penktų – aštuntų klasių 

mokiniai, iš kurių didžioji dauguma - Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje 

apsilanko dažniau nei keletą kartų per mėnesį (61,4 proc. visų respondentų). Pagrindinės apsilankymo 

priežastys – pasiimti knygų (58,7 proc.) bei naudotis internetu (17,4 proc.). Trylika mokinių anketoje 

pažymėjo, kad į biblioteką ateina susitikti su draugais, septyni – tiesiog pažaisti, likę du vaikai nenurodė 

jokios priežasties, pažymėdami skiltį „Kita“. 

     Įdomu buvo išsiaiškinti, pagal kokius kriterijus paaugliai renkasi knygas. Atsakymai leidžia manyti, kad 

dažniausiai knygos skaitomos pagal mokytojų rekomenduojamą perskaityti knygų sąrašą (24,6 proc.). 

Skaitoma ir remiantis draugo rekomendacija (21,9 proc.) bei atsižvelgiant į knygos viršelį (17,5 proc.), 

rašytoją (14 proc.), puslapių skaičių (12,3 proc.). Vienuolika paauglių (9,6 proc.) konkretaus atsakymo 

nenurodė ir anketoje pažymėjo skiltį „Kita“. 
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     Labai džiugu, kad į klausimą „Ar visada bibliotekoje randi reikiamą knygą?“, didžioji dauguma (71,9 

proc.) vaikų atsakė teigiamai. Susimąstyti ir ieškoti sprendimų verčia likusių keturiolikos bibliotekos 

lankytojų (28,1 proc.) atsakymas, kad reikiamų knygų jie nerandantys.  

     Į atvirą klausimą „Kokių knygų pasigendate Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvėje?“  – 

atsakymai gauti gana skirtingi. Apibendrinus galima teigti, kad vaikus labiausiai nudžiugintų naujos 

programinės knygos, nes dauguma esančių bibliotekoje – labai senos ir susidėvėję. Gerai būtų papildyti 

fondą literatūra tik paaugliams, naujais žurnalais. Keli vaikai pažymėjo, kad trūksta naujų enciklopedijų, 

knygų apie madą bei grožį. Gana didelis atsakymų skaičius skelbė, kad nepasigenda jokių knygų.  

     Pora anketos klausimų buvo skirti mokinių skaitomumui bei literatūriniam poreikiui  nustatyti. 

Remiantis gautais atsakymais, po dvidešimt (35,1 proc.) iš penkiasdešimt septynių dalyvavusių anketinėje 

apklausoje paauglių per metus perskaito iki dešimties ir iki dvidešimties knygų per metus, vienuolika (19,3 

proc.) – daugiau nei trisdešimt, ir šeši penktų – aštuntų klasių mokiniai perskaito iki trisdešimt knygų per 

metus (10,5 proc.). Nustatant, koks literatūrinis žanras populiariausias paauglių tarpe, paaiškėjo, kad 

nuotykius mėgsta net trisdešimt trys vaikų erdvės lankytojai (33,7 proc.), fantastine literatūra domisi 

dvidešimt šeši respondentai (26,5 proc.), romanais susidomėję dvidešimt keturi skaitytojai (24,5 proc.). 

Tuo tarpu trys vaikai mielai skaito poeziją (3,1 proc.), o likę dvylika  konkretaus žanro nenurodė (12,2 

proc.). 

     Kasmet  šalies bibliotekose vyksta šiuolaikinių lietuvių autorių metų knygos rinkimai. Kadangi  

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvė jau turėjo paauglių kategorijos populiariausią 

knygų penketuką, 2017 – tais metais teikė paraišką konkursui ir laimėjo vaikų kategorijos knygų 

penketuką. Į anketą specialiai buvo įtraukti du klausimai, skirti nustatyti ar vaikai skaito lietuvių autorių 

knygas, kiek veiksmingi šiuolaikinių lietuvių autorių metų knygos rinkimai ir kiek tokie konkursai įtakoja 

skaitomumą. Apibendrinus gautus atsakymus paaiškėjo, kad daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių 

vaikų skaito lietuvių autorių knygas (56,1 proc.) ir praėjusių metų populiariausių knygų penketukas 

sudomino taip pat pusę iš penkiasdešimt septynių apklausoje dalyvavusių bibliotekos lankytojų. Trisdešimt 

trys  vaikai pažymėjo neigiamą atsakymą.  

     Tapo tradicija  kiekvienais metais vaikų erdvėje rinkti populiariausią bibliotekos turimų knygų 

penketuką. 2018 – tais metais skaitomiausių knygų penketukas nominuotas remiantis penktų – aštuntų 

klasių mokinių nuomone: 

I vieta: „Tarp pilkų debesų“ , Ruta Sepetys, 2011 

II vieta: „Nevykėlio dienoraštis“, Jeff Kinney 

III vieta: „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“, John Green, 2018 

IV vieta: „Haris Poteris“, J. K. Rowling 

V vieta: „Baltoji iltis“, Jack London, 2018 

     Reikia paminėti, kad populiarumo nestokoja įvairios užsienio rašytojų Astrid Lindgren, Holly Webb, A. 

Frank, Laurent Gounelle knygos. Paaugliai atsakymuose pažymėjo po vieną – du kartus ir lietuvių 

rašytojus: Laurą Sintiją Černiauskaitę („Benedikto slenksčiai“), Editą Milaševičiūtę („Įsimylėjėlių 

stovykla“), J. Avyžių (Bardo nuotykiai ir žygiai), V. Juknaitę („Išsiduosi. Balsu“). Po keletą apklausoje 

dalyvavusių paauglių teigė dar neperskaitę arba neradę sau įdomiausios knygos. 

     Elektroninės anketos/klausimyno duomenys – preliminarūs, tik dalinai leidžiantys numatyti paauglių 

skaitomumą bei jų literatūrinius poreikius. Vaikų erdvės darbuotojai, remdamiesi apibendrintais anketos 

atsakymais, ieškos naujų būdų, kaip atnaujinti fondą, populiarinti naujas knygas, motyvuoti vaikus skaityti, 

ypatingą dėmesį skiriant lietuvių autorių kūriniams.  

 

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus 

vedėja atliko 2018 m. periodinių leidinių poreikio tyrimo analizę.  

     Šio tyrimo tikslas - ištirti periodinių leidinių poreikį viešojoje bibliotekoje, Linkuvos miesto ir 21 kaimo 

padaliniuose.  

     Analizei atlikti pasirinkta anketinė apklausa. Anketos klausimyną sudaro 11 klausimų. Anketine 

apklausa siekta išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie žurnalus ir laikraščius, kurių dažniausiai pageidauja, 

bet negauna bibliotekoje. 

     Pirmu klausimu siekta išsiaiškinti, kaip dažnai vartotojai lankosi bibliotekoje? Daugiausiai vartotojų  

atsakė, kad „keletą kartų per savaitę“ -103, kartą per savaitę - 64, kartą per mėnesį - 61, kiekvieną dieną - 

58, keletą kartų per mėnesį - 45, keletą kartų per pusmetį - 21, kelis kartus per metus - 10, kartą per metus 

– 2. 
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     Antru klausimu siekta išsiaiškinti, kokiu tikslu lankosi bibliotekoje? Skolinasi knygas į namus - 245, 

skaito periodiką - 244, dalyvauja renginiuose - 93, leidžia laisvalaikį – 81. 

     Trečiu klausimu siekta išsiaiškinti periodinių leidinių, kurių neprenumeruoja, skaitymo šaltinius. 

Daugiausia respondentai skaito bibliotekoje - 302, gauna paskaityti iš draugų, pažįstamų - 87 arba įsigyja  

spaudos kioskuose – 57. 

     Ketvirtu klausimu siekta išsiaiškinti priežastis, dėl kurių respondentai neprenumeruoja periodinių 

leidinių? Trūksta lėšų pragyvenimui, todėl nelieka pinigų spaudos prenumeratai - 184, iš viso 

neprenumeruoja - 58, dėl kitų priežasčių - 122. 

     Penktu klausimu siekta išsiaiškinti respondentų nuomonę apie bibliotekoje užprenumeruotus ir esančius 

laikraščius ir žurnalus. Per mažas periodinių leidinių pavadinimų skaičius - 254, per mažas vienetų skaičius 

- 18, bibliotekoje nėra dominančios ir reikalingos periodikos - 90, kitos priežastys (pvz. periodinių leidinių 

bibliotekoje neskaito) – 36. 

     Respondentų kaimo padaliniuose daugiausia pageidaujami dienraščiai: „Lietuvos rytas“, “Šiaulių 

kraštas“, laikraštis „Kaimo laikraštis“, rajono laikraštis „Auksinė varpa“. Iš žurnalų daugiausia pageidauja 

ir kurių nėra bibliotekoje, tai žurnalai - „Žmonės“, „Namie ir sode“, „Sodo spalvos“, „Ji“, “Rankdarbiai“,  

“Panelė“, „Virtuvė“, „Pasidarysiu pats“, „Edita“, „Prie kavos“, „Iliustruotoji istorija” ir kt., iš vaikams 

skirtų žurnalų - „Justė“, „Naminukas“.  

     Linkuvos miesto padalinyje pageidaujami dienraščiai: „Lietuvos rytas“, „Šiaulių kraštas“, rajono 

laikraštis „Auksinė varpa“, laikraštis „Akistata“. Iš žurnalų daugiausia pageidauja ir kurių nėra 

bibliotekoje, tai: „Namie ir sode“, “Žmonės“, „Pasidarysiu pats“, „Geo“, „Moters savaitgalis“, „Virtuvė“, 

„Keturi ratai“, “Ji“,  vaikams skirtų žurnalų - „Justė“. 

     Pakruojo viešojoje bibliotekoje respondentų pageidaujami dienraščiai: „Lietuvos rytas“, „Lietuvos 

žinios“, „Šiaulių kraštas“, „Vakaro žinios“, rajono laikraštis „Auksinė varpa“, laikraščiai, kurių nėra 

bibliotekoje, tai - „Akistata“, „Valstiečių laikraštis“, „Kaimo laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, „Laisvas 

laikraštis“. Iš žurnalų daugiausia pageidauja - „Kelionės ir pramogos“, „Psichologija tau“, „Žmonės“, 

„Moteris“,  „Laima“,  „Raktas“, „Valstybė“, „Ko gydytojai tau nepasako“, „Rasos“, „Ji“,  „Moters 

savaitė“, „Savaitė + tv“, „Namie ir sode“. 

     Iš viso anketinėje apklausoje dalyvavo 364 respondentai, iš jų: 106 vyrai ir 258 moterys.  

     Iš viso pagal amžių iki 50 metų dalyvavo 136 ir virš 50 metų - 228 respondentai.  

     Pagal apklaustųjų sudėtį didžiąją dalį sudarė su profesiniu išsilavinimu - 98, su viduriniu išsilavinimu -

77, su pagrindiniu išsilavinmu -70, su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu - 53, su aukštuoju kolegijiniu 

išsilavinimu - 44. 

     Pagal apklaustųjų sudėtį, didžiąją dalį sudarė pensininkai - 95, specialistai, tarnautojai -71, darbininkai, 

technikai - 54, namų šeimininkės - 43, bedarbiai - 37, moksleiviai – 34. 

 

7.2.  Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose 
projektuose 
 

     Visą vasarą (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.) vyko respublikinis 

projektas „Skaitymo iššūkis“. Jo tikslas - iš naujo atrasti jau kiek pamirštą 

skaitymo malonumą, o kad būtų smagiau, kartu dalyvauti tarpusavio 

varžytuvėse ir laimėti puikių prizų. ,,Skaitymo iššūkį” trečiąkart organizavo 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešosios 

bibliotekos bei Lietuvos aklųjų biblioteka. Dalyvauti jame pakvietė ne tik 

didžiųjų miestų, bet ir rajonų, miestelių bei kaimų įvairaus amžiaus 

skaitytojus. Jie turėjo įveikti 5, su knygų skaitymu susijusias užduotis: 

perskaityti knygą, kurios tema susijusi su Lietuva, knygą, kurioje minima 

profesija, draugo rekomenduotą knygą, savo gimimo metais parašytą knygą ir knygą apie atostogas. 

„Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo net 8999 dalyviai – dvigubai daugiau nei praėjusiais metais. 3553 knygų 

mylėtojai sėkmingai įveikė iššūkio užduotis ir dalyvavo loterijoje dėl pagrindinių prizų. Skaičiuojama, kad 

iš viso iššūkio dalyviai perskaitė 26530 knygų. Išrinktos ir skaitomiausios knygos. Suaugusiųjų grupėje 

lyderiavo R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“, K. Sabaliauskaitės knygų ciklas „Silva Rerum“. Vaikai ir 

jaunimas dažniausiai skaitė „Enciklopediją apie Lietuvą“,  knygų ciklą „Gandriuko Kuko kelionės po 

Lietuvą“, A. Lindgren „Mes varnų saloje“.    

     „Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir 

14 bibliotekos padalinių: Bardiškių, Gačionių, Grikpėdžių, Guostagalio, Lygumų, Medikonių, 
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Mikoliškio, Rimkūnų, Rozalimo, Šukioniai, Titonių, Triškonių, Žeimelio, Žvirblonių skaitytojai. 

Šiaulių regiono bibliotekų tarpe – Pakruojis užėmė trečiąją vietą. Aktyviausiai dalyvavo:  
          Titonių padalinio (vyresn. bibliotekininkė Virginija Auksutienė) – 10 skaitytojų, iš jų iššūkį įveikė 6;  

          Guostagalio (vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė) – 9 skaitytojai, įveikė – 7; 

          Bardiškių (vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė) – 8 skaitytojai, įveikė – 5; 

          Lygumų (vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė) – 8 skaitytojai, įveikė – 7; 

          Rozalimo (vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė) – 8 skaitytojai, įveikė – 7; 

          Gačionių (vyresn. bibliotekininkė Daiva Gabriūnienė) – 7 skaitytojai, įveikė – 4; 

          Grikpėdžių (vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė) –7 skaitytojai, įveikė – 5; 

          Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka – 7 skaitytojai, įveikė – 2; 

          Žvirblonių (vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė) – 6 skaitytojai, įveikė – 5;  

          Medikonių  (vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė) – 5 skaitytojai, įveikė – 2; 

          Rimkūnų (vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė) – 4 skaitytojai, įveikė – 2; 

          Žeimelio (vyresn. bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė) – 4 skaitytojai, įveikė – 1; 

          Mikoliškio (vyresn. bibliotekininkė Almutė Armonavičienė) –3 skaitytojai, įveikė – 2; 

          Triškonių (vyresn. bibliotekininkė Jovita Martyšienė) – 2 skaitytojai, įveikė – 1; 

          Šukionių (vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė) –1skaitytojas, įveikė – 0. 

          89 skaitymo varžytuvėse dalyvę mūsų krašto skaitytojai perskaitė 339 knygas. Visas 5 užduotis 

įveikė 56 skaitytojai. 

          „Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 52 vaikai, 37 suaugę skaitytojai.      

          Pakruojo rajono iššūkio dalyviai nelaimėjo pagrindinių prizų. Nežiūrint to, greičiausiai įveikę 

„Skaitymo iššūkio“ užduotis apdovanoti organizatorių įsteigtais paskatinamaisiais prizais – gertuvėmis. 

Dalį prizų skyrė Pakruojo rajono savivaldybė. Visiems projekto dalyviams įteikti Padėkos raštai. 

                   Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje „Skaitymo iššūkį“ koordinavo vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė. 

 

     Pakruojyje – projekto „Didysis Knygų pristatymo konkursas 2018“ atrankinis turas! 

  

      Lapkričio 6 d. Pakruojo rajono savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos vykdomo projekto „Didysis Knygų 

pristatymo konkursas 2018“ atrankinis turas. 

Skaitymo skatinimo ir knygos populiarinimo 

konkurse dalyvavo bei kūrybiškumu, 

išradingumu ir puikiu pasiruošimu pristatant 

pasirinktas knygas stebino I-XII klasių Pakruojo 

miesto ir rajono mokyklų mokiniai. 

     Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka Knygos pristatymo konkursus Šiauliuose organizuoja jau nuo 1995 m. Projekto tikslas – ugdyti 

regiono moksleivių skaitymo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir kitus su skaitymu susijusius įgūdžius, kelti 

skaitymo prestižą visuomenėje ir populiarinti kokybišką, vertingą vaikų ir jaunimo literatūrą. 2018 m. prie 

gražios iniciatyvos prisijungė ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. 

     Sveikinimo žodžiu, svečių bei vertinimo komisijos pristatymu konkursą pradėjo viešosios bibliotekos 

direktorė Romualda Kulšytė. Dalyvių pasirodymus vertino Pakruojo kultūros centro direktorė R. Budrienė 

(komisijos pirmininkė, konkurso vedėja), viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja J. 

Jereckienė, „Žemynos“ pagrindinės mokyklos mokytoja R. Gasparavičienė, Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja R. 

Nikalajevienė, Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktorė N. Pupinienė. 

     Projekto „Didysis Knygų pristatymo konkursas 2018“ atrankinio turo dalyviai buvo suskirstyti į tris 

amžiaus grupes ir varžėsi dėl pagrindinio prizo – dalyvavimo lapkričio 15 d. Šiaulių Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje vyksiančiame konkurso baigiamajame ture. Be pagrindinio prizo skirtos papildomos 

nominacijos: už įtaigumą, meniškumą, originalumą. 

     „Kaip sunku būti vaiku, o kartu ir įdomu. Koks sudėtingas yra mokinio gyvenimas...“ – drąsiai pirmoji 

startavo Žeimelio gimnazijos pradinukė Meilutė Gurgždytė (mokyt. Lena Zapalskienė), – „norite sužinoti 

su kokias sunkumais mokykloje susiduria vaikai? Labai paprasta! Tereikia pasiimti šią knygutę ir ją 
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perskaityti!“ Mergaitė nuotaikingai pristatė Vytauto Račicko knygą „Sunku būti mokiniu“ ir, komisijos 

sprendimu, pelnė originaliausio pristatymo nominaciją bei pagrindinį prizą – kvietimą dalyvauti 

finaliniame ture Šiauliuose. 

     Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 4c klasės komanda, kurioje dalyvavo Gabija Stankūnaitė, 

Ainis Rauckis, Gabrielius Kranauskas, Gabija Kuodytė, Viltė Jociūtė ir Benas Šimkūnas (mokyt. 

Genovaitė Zarakauskienė) pristatė Eleonor Farjeton knygą „Mažoji siuvėja“. Vaikų skaitomas ištraukas 

apie Skurdo saloje vykstančius stebuklus labai pagyvino muzikiniai intarpai – dainelė „Labas rytas“. 

     Penktų – aštuntų klasių grupėje varžėsi Balsių ir Rozalimo pagrindinių mokyklų mokiniai. 

     Balsių pagrindinės mokyklos septintokė Akvilė Ušinskaitė (bibliotek. Rita Prialgauskienė) įdomiai ir 

informatyviai supažindino su A de Sent – Egziuperi knyga „Mažasis princas“. 

     Rozalimo pagrindinės mokyklos mokytoja Rasa Šaltmerienė konkursui paruošė du knygos pristatymus. 

Šeštokės Gabijos Galeckaitės pasirinkta knyga – aštrių pojūčių mėgėjams. „Norite sužinoti, kaip nuvykti į 

Siaubo parką, kuriame laukia įvairiausi siaubingi nuotykiai? Paulo van Loon knyga „Siaubų autobusas 6“ – 

skirta tau!“, – į tikrą siaubo pasaulį kvietė Gabija. Augustė Impolytė ir Paulina Eržikevičiūtė nuotaikingai 

ir išradingai pristatė David Walliams knygą „Močiutė plėšikė“. Puikus pristatymas Augustei ir Paulinai 

atnešė sėkmę: kvietimą dalyvauti baigiamajame konkurso ture Šiauliuose! 

     Rozalimo pagrindinės mokyklos septintą klasę atstovavo Ineta Baltraitytė, Dominykas Daugvila, 

Augustė Januševičiūtė, Eimantė Turnotaitė, Henrikas Žuvininkas (mokyt. Irena Gugienė). Vaikai atvyko 

pasivadinę sceniniu vardu „HEIDA“ (sudaryta iš pirmųjų vardų raidžių). Komandos pristatoma Dž. 

Londono knyga „Baltoji iltis“ buvo skaitoma klasėje ir visiems labai patiko. Tad ir nutarta patirtais 

įspūdžiais pasidalinti su kitais konkurso dalyviais. Pristatymą gražiai papildė piešiniai. 

     Devintų – dvyliktų klasių dalyvių pasirodymą pradėjo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos Ic klasės 

mokiniai (mokyt. Romualda Juknevičienė). Išradingų gimnazistų klasė pasiskirstė į dvi komandas, 

pristatydami A. de Sent – Egziuperi knygą „Mažasis princas“ ir V. Šekspyro tragediją „Romeo ir 

Džiuljeta“. Ema Juodinytė, Justina Dievelytė, Saidas Miškinis, Akvilė Vitkutė ir Uršulė Vasilauskaitė 

parengė knygos „Mažasis princas“ teatralizuotą pristatymą, kuriame buvo paliestos ir šiandienos jaunimo 

problemos. Romeo ir Džiuljetos meilės istorijos tragediją trumpomis vaidybinėmis miniatiūromis puikiai 

atskleidė Beatričė Zujevaitė, Beata Vaitiekūnaitė, Gabija Rimkutė, Agnė Venčkauskaitė, Armandas 

Daubaras. 

     Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 3b klasės gimnazistai (mokyt. Gražina Spudienė) – meniškiausio 

knygos pristatymo nominantai ir savo amžiaus grupės pagrindinio prizo laimėtojai – pasirodymą pradėjo 

daina „Leiskit į Tėvyne“. Muzika bei jautrus knygos pristatymas ne tik nuteikė pamąstymams, bet ir 

atskleidė, kas mokinius sukrėtė Rūtos Šepetys romane „Tarp pilkų debesų“. Gimnazijos 3b klasę atstovavo 

Kamilė Augėnaitė, Greta Zupkutė, Povilas Rukas, Erina Matickaitė, Kamilė Juozėnaitė ir Linas Katilius. 

„Kaip ši knyga atsidūrė mano rankose?“ –  Sauliaus Kanišausko knygos „Atsibusk, Kalistratai“ pristatymą 

pradėjo Linkuvos gimnazijos dvyliktokas Erikas Meškonis. Eriką palaikė ir sėkme, laimėjus įtaigiausio 

knygos pristatymo nominaciją, džiaugėsi vaikiną lydėjusi bibliotekininkė Rasma Grigienė. 

       
    Rajono bibliotekos dalyvavo Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotose „Knygų Kalėdose“.  

     Šių metų akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidė žinią – 

dalinkimės skaitymo šviesa ir dovanokime knygų Lietuvos 

bibliotekoms.  

     „Knygų Kalėdos“ kvietė dovanoti laukiamiausių knygų šalies 

bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Kasmet 

vis pilnėjančios apskričių, viešųjų centrinių bibliotekų ir kaimo filialų, mokyklų bibliotekų lentynos ir 

gausėjančios skaitytojų gretos įrodė, kad lietuviai – skaitanti tauta. Tačiau šimtams žmonių visoje 

Lietuvoje tenka laukti eilėje, kad galėtų perskaityti norimą knygą. 

Ilga, kartais net dešimčių skaitytojų, laukiančių vieno bibliotekos turimo populiarios knygos 

egzmplioriaus, eilė reiškia, kad norimą knygą gali tekti perskaityti tik po kelių mėnesių ar metų. Todėl 

šiemet akcijos draugai buvo kviečiami dovanoti laukiamiausių knygų savo bibliotekai! 

     Rajono bibliotekose organizuota įvairių renginių, susitikimų, knygų pristatymų, parodų, akcijų.Vyko 

dovanotų knygų parodos, akcijos dalyviams dovanojami skirtukai „Knygų Kalėdos“. Iš viso lankytojams 

surengta 32 renginiai. Akcijos metu 86 žmonės ir 5 organizacijos padovanojo 301 knygą.  

  

https://www.knygukaledos.lt/
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     Dalyvauta “Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje”, kurios 

pagrindinė idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, 

skatinti savišvietą, organizuojant kultūros renginius bibliotekose pasiūlyta bendra tema. 2018-ųjų tema – 

„Herojai šiaurėje“. Rajono bibliotekose vyko renginiai, popietės, garsiniai skaitymai, skirti šiai savaitei. 

Skaitytos  ištraukos iš švedų Eliaso ir Agnes Våhlundų knygos vaikams ,,Superherojų vadovas”,  

islandų rašytojo Einaro Máro Guðmundssono knygos “Islandijos karaliai”, norvego Simono Strango 

knygos paaugliams “Tie, kurių nėra”, suomių rašytojo Timo Parvelos knygos „Elė ir draugai“ ir kt.  

 

     Rajono bibliotekininkės dalyvavo „Naisių vasaros” paskelbtame vaikų margučių konkurse „Vaikų 

velykėlės 2018“. 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.  

          Metų knygos rinkimai 2018  

 

     Šiemet, kaip ir kasmet nuo 2005 metų, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 

asociacijos inicijuota ir kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka rengiama akcija „Metų knygos rinkimai“ vėl kvietė skaitytojus rinkti 

labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas. Keturioliktą kartą vykstanti akcija 

skatina Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos 

kūrinius, populiarinti skaitymą, kaip prasmingą ir patrauklų užsiėmimą. 

     Šiemet knygų penketukai buvo renkami net penkiose kategorijose. Be tradicinių vaikų, paauglių, knygų 

suaugusiesiems ir poezijos knygų penketukų, atsirado ir nauja publicistikos ir dokumentikos kategorija. 

     Rajono bibliotekos ir jų lankytojai aktyviai įsijungė į knygų rinkimus. 

 

     Projektas "SkaitMENINIS muziejus“ 
  

     Nuo 2017 m. 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.  

     Ataskaitiniais metais projektas "SkaitMENINIS muziejus" rajono bibliotekose sulaukė didelio lankytojų 

susidomėjimo ir buvo labai populiarus. 

 

     Gerumo akcija kovojantiems su onkologinėmis ligomis „Spalvotas pavasaris“  

     Jau devynerius metus Lietuvoje vyksta graži akcija, kurios metu siuvamos, 

mezgamos, neriamos kepurytės onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir 

suaugusiems. Šiais metais prie akcijos „Spalvotas pavasaris 2018“ mielai 

sutiko prisidėti ir Lietuvos bibliotekos.  

     Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir jos padaliniai, taip pat įsijungė į šią 

gražią akciją ir subūrė savo skaitytojus šiam kilniam tikslui. 

 

http://www.pakruojis.rvb.lt/images/articles/3626/zoomed_logo siaures.png
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4198-gerumo-akcija-kovojantiems-su-onkologinemis-ligomis


Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

116 

 

 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ Lietuvos bibliotekose 

  

     Šių metų balandį startavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti 

efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis 

galimybėmis. 

     Didžioji dalis projekte planuojamų Lietuvos gyventojams skirtų renginių ir veiklų vyks viešosiose 

bibliotekose. 

     Projektas skirtas gausiai gyventojų grupei – planuojama, kad įvairiose jo veiklose dalyvaus apie 500 

tūkst. gyventojų, kurie vis dar nesinaudoja ar minimaliai naudojasi internetu, taip pat tie, kurie nori 

pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis, daugiau sužinoti 

apie asmeninių duomenų apsaugą, apie netikras naujienas (fake news) ir pan. Bus kviečiami ir tie, kurie 

gali dalintis savo žiniomis ir prisidėti prie Lietuvos gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymo. 

     Projektas „Prisijungusi Lietuva“ susijęs su kitu iš tos pačios priemonės finansuojamu projektu 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, kurio metu bus atnaujinta 

daugiau nei 1200 viešųjų bibliotekų kompiuterinė ir programinė įranga. Planuojama, kad regionų centruose 

esančios bibliotekos turės galimybę pasiūlyti tokias technologijas, kurių gyventojai ar namų ūkiai dar 

neturi: bus sukurtos naujos darbo vietos darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, asmenų 

inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, taip pat darbui su virtualiosios 

realybės ir kt. įrenginiais. 

     Projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvauja ir mūsų rajono bibliotekos. 

   

     Mobilioji laboratorija: „Virtualios erdvės kūrimas" 

  

     Rugsėjo 19 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

lankėsi Linkuvos specialiosios mokyklos mokiniai. Į kūrybiškumą 

skatinantį užsiėmimą „Virtualios erdvės kūrimas" juos pakvietė 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos specialistai. 

     Birželio mėnesį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka pradėjo bendradarbiauti su kitomis regiono bibliotekomis 

vesdama mobilius inovatyvių technologijų užsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Mobilioji 

laboratorija - trečius metus vykdoma programa, skirta ugdyti įvairaus mokyklinio amžiaus tikslinės grupės 

vaikų ir jaunuolių skaitmenines kompetencijas ir tuo pačiu mažinti jų skaitmeninę atskirtį, padėti 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams sėkmingiau integruotis į visuomenę. 

     Supažindinti vaikus su virtualios realybės aplinkos kūrimu naudojant CoSpaces Edu programą į 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešąją biblioteką atvyko Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

kompiuterių sistemų administratorius Tomas Skiauteris, vyresnioji metodininkė Paulina Sprindžiukaitė ir 

vyresnioji bibliotekininkė Jonė Gorytė. Edukacijos metu mokiniams patraukliai ir suprantamai pristatyta 

CoSpaces Edu programa, suteikianti galimybę pasireikšti vaikų kūrybingumui ir saviraiškai platesniu 

lygiu, nes yra pasitelkiama daugiau instrumentų ir vizualų. 

     Linkuvos specialiosios mokyklos mokiniai noriai ir aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą. Padedant 

specialistų komandai ne tik susipažino su virtualios realybės aplinkos kūrimu, bet ir patys savarankiškai 

kūrė iliustracijas ir net galėjo „pasivaikščioti“ po savo sukurtą aplinką bei ją apžiūrėti. Anot edukacinį 

užsiėmimą vedusių specialistų, įgytos žinios reikalingos ne tik kūrybiškumui atskleisti, bet ir specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų pasaulio pažinimui, jų bendravimui su draugais, socializacijai. Tuo tarpu 

spindinčios mokinių akys iškalbingai bylojo, kad kurti buvo labai smagu! 

     Rugsėjo 20 d. viešosios bibliotekos bibliotekininkės dalyvavo 

renginyje „Juda visas Pakruojis“, kurį organizavo Pakruojo 

visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su Atviru jaunimo 

centru prie Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos (PAJC). 

Susirikiavusius Vytauto Didžiojo gatvėje pasimankštinti kvietė Marius 

Diliūnas ir Diana Kozlovienė. Visus viliojo nuotaikingos estafetės: 

nešė bulves, laikė moliūgus, mažieji mankštos dalyviai mielai 

rungtyniavo paspirtukais. Renginys baigėsi žaidimu „Petankė“. Buvo 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita 

 

117 

 

smagus,  geras emocijų pliūpsnis, pakėlęs nuotaiką tiek dalyvaujantiems, tiek jį stebintiems.  

     Lapkričio 17 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko 

trečioji Šiaulių knygų mugė. Mugės metu lankytojai turėjo galimybę susipažinti su 

knygų ir meno naujienomis, dalyvauti kultūrinėje, meninėje, edukacinėje veikloje. 

Šiaulių knygų mugėje dalyvavo Balsių padalinys. Pristatė edukacinę programą 

„Pynimas iš laikraščių juostelių“. 

Pristatyti edukaciniai užsiėmimai „Sensoriniai 

skaitymai“ 

  

     Gruodžio 14 d. Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešojoje bibliotekoje lankėsi Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojai. Jie pristatė 

edukacinius užsiėmimus „Sensoriniai skaitymai“, skirtus vaikams, 

turintiems kalbos arba komunikacijos sunkumų. 

     Užsiėmimuose dalyvavo grupė „Žemynos“ pagrindinės mokyklos moksleivių ir juos atlydėjusios 

mokytojos. Moksleiviai kartu su Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojais skaitė pasaką 

„Atsargiai! Monstriukas knygoje“. 

     Vaikai turėjo galimybę patirti pasakojimą kitais pojūčiais, ne vien tik kalba. Jie tiesiogiai buvo įtraukti į 

knygoje pasakojamą istoriją, bendraudami vieni su kitais, mokėsi būti draugiškais, tolerantiškais. Pagal 

knygos tekstą atliko praktines užduotis, panaudojo sensorines priemones. Taip bendraudami, jie praturtino 

savo kalbą, įgijo naujų socialinių įgūdžių ir, žinoma, visi kartu patyrė daug gerų emocijų. 

    

7.3.   Projektų rengimas 
 

 Parengta projektų SVB tinklo bibliotekose – 7 

 Finansavimą gavusių projektų skaičius – 4  

 Lėšos, gautos iš projektinės veiklos – 3600,00 EUR  

 Projektinės veiklos analizė      

Įgyvendinti projektai:    
     Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje remtas (900,00 EUR) projektas „Mes ir Europa“, skirtas 

Europos dienai paminėti. Parengė VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė.            

     Viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai dėl Kultūros rėmimo fondo 

lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas kultūra“ projekto „Kūrybos versmė“ dalinio finansavimo 

2018 metais. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai buvo 

skirtas 2000,00 eurų dalinis finansavimas minėtam projektui įgyvendinti. Projekto vadovė ir vykdytoja – 

Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė. 

     Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką dalyvauti Pakruojo rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo konkurse. 

Vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė parengė projektą „Kai žinai, esi saugus“. Gautas 300,00 eurų 

finansavimas.  

     LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  nevyriausybinių organizacijų 

rėmimo programai teiktas projektas „Mus jungia BIBLIOTEKA“. Projektą parengė LBD Pakruojo skyriaus 

pirmininkė Regyna Rakauskė. Gautas finansavimas – 400,00 EUR. 

 

Negautas finansavimas: 

     Teikta projekto "Biblioteka - kultūrinių ir meninių vertybių ugdytoja" paraiška Kultūros rėmimo fondo  

lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas kultūra“ 1 finansuojamai veiklai „Kultūros edukacija“.  

Parengė viešosios bibliotekos Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė, Klovainių  

padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, Gačionių padalinio vyresn. bibliotekininkė Daiva 

Gabriūnienė, Žvirblonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė, Plaučiškių padalinio vyresn.  

bibliotekininkė Orinta Maksimavičienė, Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė  

ir Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė. Projektui finansavimas negautas.  

Balų skaičius - 58,6. 
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     Lietuvos kultūros tarybos programai „Tolygi kultūra“ 2018 m. buvo parengtas projektas „Kūrybos 

versmė. Eksperimentai“. Projektą rengė viešosios bibliotekos Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina 

Ramonienė. Deja, šis projektas nebuvo finansuotas.  

     Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentui viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė parašė paraišką „Dėl vaikų kategorijos 

knygų penketuko skyrimo“. Šįkart paraiška nebuvo patenkinta. 

      

      Lietuvos šimtmečio minėjimo šventės Pakruojyje metu kartu su kitais kraštui 

nusipelniusiais pakruojiečiais pagerbta ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. Jai įteiktas 

Pakruojo rajono savivaldybės Padėkos ženklas už aktyvią kraštotyrinę veiklą 

bei Pakruojo krašto garsinimą.  

     Trečią kartą skelbiamas Seimo nario Vitalijaus Gailiaus inicijuotas 

konkursas „Mūsų valstybės tarnautojas“. Konkursui buvo pasiūlytos ir 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Guostagalio, Klovainių ir 

Bardiškių padalinių vyresniųjų bibliotekininkių Zitos Venclovienės, Vidos Grigaliūnienės ir Gitanos 

Norgailienės kandidatūros. Zitą Venclovienę, apibūdinę kaimo šviesuliu, pasiūlė guostagaliečių moterų 

skaitytojų būrelis, Vidą Grigaliūnienę - Klovainių bendruomenė, o Gitaną Norgailienę – Bardiškių 

seniūnaitė. 

     Prieš pusantrų metų restauruota Pakruojo medinė sinagoga tapo nauja erdve įvairiems kultūriniams 

renginiams. Čia dirbančios Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojos įgavo ne tik 

naujų veiklų patirties, bet savo maloniu bendravimu pelnė sinagogos lankytojų pagarbą. Baigiantis 2018-

iesiems, rajono laikraštis „Auksinė varpa“ nominaciją Metų veidas skyrė vyresn. bibliotekininkei 

Gitanai Maasienei.           

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 22 59,5 14 37,8 1 2,7 

VB 20 14 0 5 35,7 9 64,3 0 0 

Linkuvos MP 2 2 0 1 50,0 1 50,0 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 2018 m.

2,7%

37,8%

59,5%

Aukštasis Aukštesnysis Kitas
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8.2.  Darbuotojų kaita 

 
     Darbuotojų kaita nežymi. Ataskaitiniais metais keitėsi darbuotojos Linkuvos miesto padalinyje – išėjus 

iš darbo vyresn. bibliotekininkei Dalei Dambrauskienei, šioje bibliotekoje išdirbusiai net 50 metų, ją 

pakeitė Rasma Grigienė (išsilavinimas aukštasis, Šiaulių universitetas, lietuvių filologijos studijų 

programos filologijos bakalauras). 

     Liūdina tai, kad dirbančiųjų amžius sensta. Rajone dirba 7 pensinio amžiaus darbuotojai – 4 viešojoje 

bibliotekoje ir 3 – kaime. Bibliotekininkių amžiaus vidurkis rajone – 53 m., viešojoje bibliotekoje – 56 m., 

padaliniuose – 50 m. 

      

8.3.  Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas  
      

 Kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų 

 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

Europos Sąjungos informacijos 

tinklo Lietuvoje koordinacinis 

susitikimas 

2018-03-1,2 Viešbutis 

„Daugirdas“, 

Kaunas 

16 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė 

Urbienė 

Mokymai “Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimas” 

2018-03-

12,23 

Pakruojis 16 Balsių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rita 

Prialgauskienė, 

Bardiškių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Gitana Norgailienė, 

Mikoliškio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Almutė Armonavičienė, 

Pamūšio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Justina Matijošienė, 

Rozalimo padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Sandra Stanevičienė, 

Stačiūnų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Laura Žurauskaitė 
Mokymai “Suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimas” 

2018-03-12 Pakruojis 8 Guostagalio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Zita Venclovienė, 

Medikonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Vida Kuzminskienė, 

Žvirblonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Aušra Kasparienė, 

skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Judita 

Jereckienė 

Seminaras “Vaikų pyktis ir 

agresija. Kaip elgtis?” 

2018-03-19 Šiauliai 6 Pamūšio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Justina Matijošienė, 

Stačiūnų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Laura Žurauskaitė 
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Seminaras „Inovatoriai ir 

ugdytojai bibliotekose“ 

2018-03-23 Lietuvos 

Nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

8 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė 

Seminaras “Viešieji pirkimai: 

vieneri metai po reformos. 

Klaidos ir geroji praktika” 

2018-04-09 Šiaulių miesto 

savivaldybės 

Švietimo centras 

6 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė 

„Vaikų  ir paauglių literatūra 

Lietuvoje 2017 metais iš ciklo 

Pokalbiai apie vaikų literatūrą“ 

 

2018-04-17 

 

Lietuvos 

Nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

7 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Birutė 

Šlivinskienė 

„Skaitmeninimas: teorija ir 

praktika“ 

2018-04-18 Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio VB 

8 Klovainių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Vida Grigaliūnienė, 

skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė 

Mokymai „Asmens duomenų 

apsauga įmonėse ir įstaigose 

įsigaliojus ES Bendrajam 

duomenų apsaugos reglamentui“ 

2018-04-25 Pakruojis 6 VB direktorė Romualda 

Kulšytė 

Gidų kursai 

Baigimo pažymėjimas Nr. 18-

016 

2018-05-10 Šiaulių turizmo 

informacijos 

centras 

254 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 

Maasienė 

Mokymai “Kad visi būtų 

pasirengę pastebėti savižudybės 

pavojų” 

2018-05-11 Pakruojo 

visuomenės 

sveikatos biuras 

4 Rozalimo padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Sandra Stanevičienė 

Mokymai „Lietuvos bibliotekų 

specialistų elektroninių paslaugų 

skaitmeninės rinkodaros 

kompetencijų stiprinimas“ 

2018-06-

11,12 

Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio VB 

16 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė, 

skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė 

Urbienė, vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė 

„Projektų rengimo pagrindai“ 

 

2018-06-12 Pakruojis 

 

8 

 

Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Lina 

Ramonienė, vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 

Maasienė  

Mokymai „Suaugusiųjų švietimo 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas“ 

2018-06-

14,15 

Pakruojis 16 Balsių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Rita Prialgauskienė, 

Gačionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Daiva Gabriūnienė, 

Klovainių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Vida Grigaliūnienė, 

Lygumų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Raimonda Miškūnienė, 

Mikoliškio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Almutė Armonavičienė 
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“Socialinės atsakomybės aspektai 

bibliotekos veikloje“ 

2018-06-15 Šiaulių 

Valstybinė 

kolegija 

6 Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Stanislava 

Martinaitienė, Titonių 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė 

Virginija Auksutienė, 

Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 

Maasienė 

Seminaras “Edukacinės veiklos 

viešojoje bibliotekoje, ugdant 

kūrybiškumą” 

2018-09-14 Šiauliai 6 Titonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Virginija Auksutienė, 

Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 

Maasienė 

Mokymai “Plakato kūrimo 

pradmenys vaizdo redagavimo 

programa GIMP” 

2018-10-16 Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio VB 

3 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė 

„Pagalba aukštos savižudybės 

rizikos pacientams“ 

2018-10-24 Pakruojis 8 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Birutė 

Šlivinskienė, vyresn. 

bibliotekininkė Sigyta 

Kavaliauskienė 

Seminaras „Prisijungusi Lietuva“ 

bendruomenei“ 

2018-11-06 Šiauliai 5 Ūdekų padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Nijolė Guževičienė 

Mokymai „Sveiko maisto meniu 

sudarymas ir produktų gamybos 

ypatumai, efektyviai panaudojant 

vietos žaliavas“ 

2018-11-13 Pakruojo VVG 8 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė 

 Mokymai „Rinkodaros 

efektyvumo didinimas su Google 

Analytic ir komunikacija 

socialiniuose tinkluose“ 

2018-11-13 Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio VB 

8 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė 

Urbienė, vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė 

Meno terapijos mokymai „Savęs 

pažinimas kūryboje“ 

2018-11-20 Šiaulių 

apskrities Povilo 

Višinskio VB 

6 Linkuvos miesto 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma 

Grigienė 

Mokymai „Viešųjų pirkimų 

organizavimas“ 

2018-11-23 Pakruojo VVG 8 VB vyr. metodininkė 

Regyna Rakauskė 

„3 K=Kopiba. Kreativitate. 

Kolegialitate“ 

2018-11-23 Pilsrundales 

vidusskolas 

5 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Judita 

Jereckienė 

Mokymai „Informacinis renginys 

apie savanorystės sampratą, 

svarbą, gerąją Lietuvos ir 

užsienio patirtį, vykdymo 

praktinius aspektus“ 

2018-12-18 Pakruojis 8 Guostagalio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Zita Venclovienė 

 

 Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas  
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     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino ir nuotoliniuose video mokymuose 

Verslokursai.lt. Mokymosi temos buvo šios: 

 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

„Greitasis skaitymas“ 2018-08-16 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

18 Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Stanislava Martinaitienė 

“Psichologiniai skaitymo 

aspektai” 

2018-08-16 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

6 Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Stanislava Martinaitienė 

Mokymai “Greitas įsiminimas” 2018-08-17 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

18 Titonių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Virginija Auksutienė 

“Kaip įkvėpti save ir kitus 

darbui?” 

2018-08-20 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

4 Grikpėdžių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Stanislava Martinaitienė 

Mokymai „Greitasis skaitymas“ 2018-11-10 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

18 Šukionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Jolanda Tamošaitienė 

Mokymai “Psichologiniai 

skaitymo aspektai” 

2018-11-10 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

6 Šukionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Jolanda Tamošaitienė 

Mokymai “Pozityvaus mąstymo 

lavinimas” 

2018-11-13 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

18 Šukionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Jolanda Tamošaitienė 

Mokymai “Psichologiniai 

skaitymo aspektai” 

2018-12-12 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

6 Pašvitinio ir Rimkūnų 

padalinių vyresn. 

bibliotekininkė Jovita 

Martišienė 

Mokymai “Kaip lavinti vaiko 

emocinį intelektą?” 

2018-12-27 Nuotoliniai 

www.pedagogas.lt 

8 Pašvitinio ir Rimkūnų 

padalinių vyresn. 

bibliotekininkė Jovita 

Martišienė 

 

 Kvalifikacijos tobulinimas Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

 

Mokymosi tema Data Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

Seminaras „Intelekto ugdymas bibliotekose, 

organizuojant edukacinius renginius“ 

2018-03-30 4 26 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 

bibliotekininkai 

Seminaras “Rengiame projekto paraišką” 2018-05-15 6 25 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 

bibliotekininkai 

Seminaras „Vaizduotės lavinimo svarba skatinant 

vaikų kūrybiškumą“ 

 

 

2018-09-11 

 

6 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Lina 

Ramonienė, vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 

Maasienė, vyresn. 

bibliotekininkė Sigyta 

Kavaliauskienė 

Mokymai „iPad planšečių naudojimo galimybės“ 2018-10-25 4 25 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 

bibliotekininkai 

  

http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
http://www.pedagogas/
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     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 22 padalinių ir 11 viešosios bibliotekos darbuotojų.   

 Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:  
o vartotojų  skaičius  1  bibliotekininkui   –    145 (+ 1); 
o lankytojų  skaičius  1  bibliotekininkui  –   2569 (- 17); 
o išduotis  (fiz.vnt.)  1  bibliotekininkui    –  4101 (- 466).            

 

8.4.  Darbo taryba 
     

     2017 metų pabaigoje Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

išrinkta darbo taryba. Ją sudaro trys darbuotojos: Vaikų erdvės 

vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė (pirmininkė), Medikonių 

padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė (sekretorė) ir 

viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė 

Juodytė (narė).  

     2018-aisiais darbo tarybos atstovė Genė Juodytė dalyvavo 

kasmetiniame darbuotojų darbo veiklos vertinime. Einamaisiais metais vienas pagrindinių 

uždavinių buvo pasirašyti susitarimą su viešosios bibliotekos direktore, kuriuo būtų apspręstos 

bibliotekos administracijos ir darbo tarybos veiklos. Deja, tai padaryti nebuvo paprasta. Po ilgų 

svarstymų, diskusijų tikimasi sutarimą pasirašyt iki 2019-ųjų  balandžio 1 d.  

 

 

9.1.  Patalpų būklė 
 

 Avarinės 

patalpos 

Remontuotinos 

patalpos 

Per metus atlikta 

remontų 

SVB 0 11 0 

VB 0 1 0 

Linkuvos MP 0 0 0 

KP 0 10 0 

 

     Remontuotinos patalpos - Viešosios bibliotekos, Balsių, 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. 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 kilimėlių, virdulys, pelės, ausinės, virduliai, laikrodis, fotelis, telefono aparatas, pašto 

dėžutė, kiliminė danga ir kt. 

     Įsigyta kanceliarinių prekių – spalvoto popieriaus, markerių, rašiklių, dokumentų segtuvų, kopijavimo 

popieriaus, klijų, įmaučių, kalendorių, sąvaržėlių, pakavimo juostos, pieštukų, dvipusės lipnios juostos, 

flomasterių, spalvoto popieriaus ir kt. 

     Papildytos kasetės viešosios bibliotekos, Vaikų erdvės, sinagogos ir Linkuvos, Ūdekų, Guostagalio, 

Bardiškių, Pamūšio, Gačionių, Medikonių padalinių spausdintuvams. Žvirblonių, Pamūšio, Rimkūnų 

padaliniams nupirkta darbinė atmintis. Gačionių padaliniui – vidinis diskas. Pamūšio padaliniui – kietasis 

diskas. Sinagogai, knygų komplektavimo skyriui, Linkuvos miesto padaliniui nupirkti adapteriai. 
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Buhalterijai nupirkta interneto licencija.  Kompiuterio pelės ir ausinės nupirktos Vaikų erdvei, Žeimelio ir 

Balsių padaliniams ir kt.      

     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 137 38 99 0 2523 2442 3785 3460 

VB 28 16 12 0 923 923 922 597 

Linkuvos 

MP 

 

7 

 

1 

 

6 

 

0 

 

165 

 

153 

 

395 

 

395 

KP 102 21 81 0 1435 1366 2468 2468 

         

 

10.1.  Paprastosios išlaidos  

 
 Darbo užmokesčiui                     –  292400 EUR; 

 Dokumentams įsigyti                  –    23212 EUR; 

o Iš jų knygoms                      -     16840 EUR;  

o Periodikai                            -       6160 EUR; 

o Kitiems (dokumentams)      -         213 EUR; 

o Kitos paprastosios išlaidos –  137399 EUR. 

 

10.2.   Nepaprastosios išlaidos  
               

 Statyboms, pastatams, sklypams – neskirta;  

 Automatizacijai                          –  3200 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 

 

456212 

 

426000 

 

 

16913 

 

409087 

 

0 

 

6000 

 

8829 

 

620 

 

20763 
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     2018 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 23212,00 EUR (5,1% visų gautų lėšų). Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16913,00 EUR, o rajono savivaldybė knygoms 

ir kitiems dokumentams įsigyti neskyrė nei vieno euro, o periodinių leidinių prenumeratai skyrė tik 

6000,00 EUR. Gauta iš programų ir projektų – 20763,00 EUR (4,6%). Fizinių ir juridinių asmenų paramos, 

dovanų  buvo gauta 620,00 EUR (0,1%). Lėšos, surinktos už mokamas paslaugas sudaro 1,9%  bibliotekos 

biudžeto (8829,00 EUR).   
                            

 
Sėkmės       
     Savanoriai knygnešiai aptarnaudami senyvo amžiaus skaitytojus namuose, talkina rajono bibliotekoms 

jau daugelį metų. Ataskaitiniais metais knygnešių buvo 36 ir jie aptarnavo 125 vartotojus.      

     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).  

     Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,74. Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje fondo apyvartos 

rodiklis padidėjo 0,03 karto 

     Bibliotekos fondo naudojimą atspindi ir jo naudojimo koeficientas. Pastaruosius metus situacija  

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

(4,06), palyginti su grožinės (0,72) ir šakinės (0,37) literatūros naudojimu.  

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 26,5% rajono gyventojų. Palyginus su 

2017 m. gyventojų sutelkimas rajone padidėjo 1,3%. Didžiausias gyventojų sutelkimo padidėjimas yra 

kaimo padaliniuose – 1,8%.   

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 5383 vartotojai. Tai 0,8% daugiau nei 2017 m. 

Daugiausiai vartotojų skaito kaimuose – 55,8% ir viešojoje bibliotekoje – 33,7%, o Linkuvos miesto 

padalinyje – 10,5% nuo visų vartotojų.  

     Daugiausiai  kaimo padalinių (17), kuriuose skaito nuo 100 iki 200 žmonių. Tai sudaro 81,0%. 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,0 tūkst. lankytojų. Daugiausiai lankytojų sulaukta 

viešojoje bibliotekoje - 37,8% ir Linkuvos miesto padalinyje - 10,5% nuo visų lankytojų. Kaimo 

padaliniuose vidutiniškai apsilanko 2,3 tūkst. lankytojų. 

     Palyginus su 2017 m. lankytojų skaičius viešojoje bibliotekoje padidėjo 5,4%. 

     Dokumentų išduotis rajono bibliotekose buvo 151,7 tūkst. fiz.vnt. 

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (33,2) ir Linkuvoje (23,3).  

     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 98. 

     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 2279 lankytojams, trukmė – 265 

val. 

     Operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma yra organizuojami renginiai, kurių rajono  

bibliotekose buvo 872 ir juose apsilankė daugiau  nei 20,2 tūkst. lankytojų. 

     Vis populiaresnės darosi mokamos paslaugos. Už mokamas paslaugos surinkta 8829,00 eurai, iš kurių: 

89,7% - viešojoje bibliotekoje, 7,9% - kaimo padaliniuose  ir 2,4% - Linkuvos miesto padalinyje. 

     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama televizijoje, 

spaudoje bei internetinėje ervėje, kur einamaisiais metais paskelbta 295 straipsniai ir 613 žinučių bei 

informacinių pranešimų. 

     Siekiant įprasminti bibliotekai suteiktą kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio vardą, 2018-aisiais 

abonemento sieną papuošė stendas „Rašytojas nuo Mūšos krantų“. 

     Rajono bibliotekose atsakyta į daugiau nei 13,1 tūkst. bibliografinių užklausų. Nuo visų atsakytų 

užklausų 46,6% buvo viešojoje bibliotekoje, 5,8% - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų 

skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 297. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1812, o lankytojų – 33,5 tūkst. 

Interneto vartotojai vaikai sudaro 45,5%. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 33,7% visų vartotojų.  
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     NBDB parengta ir išsiųsta 645 elektroniniai įrašai iš rajono laikraščio „Auksinė varpa“. 

     Rajono bibliotekose saugomi 179 kraštotyros darbai. 

     Viešosios bibliotekos ir padalinių bibliotekininkės geriausių skaidrių „Mano kaimas, miestelis, Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“ konkursui pateikė 25 darbus.        

     2018 metais gyventojų vaikų viešojoje bibliotekoje sutelkta 5,8% daugiau nei praėjusiais.   

     Vaikams buvo suorganizuota 423 renginiai ir juose apsilankė 7,6 tūkst. lankytojų.           

     Rajono bibliotekose veikiančios „Žaislotekos” tikrai sėkmingai padeda sudominti vaikus biblioteka, 

prisideda prie sėkmingo jaunųjų vartotojų telkimo. Ataskaitiniais metais „Žaislotekų” paslaugomis 

naudojosi 47,4% vaikų.  

     2016 m. įgyvendintas du metus trukęs projektas „IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje“, savo veiklą tęsė ir 2018 metais. Veikla buvo vykdoma viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvėje ir Balsių, Bardiškių, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, Rimkūnų ir Rozalimo 

padaliniuose. 

     2017 metais biblioteka gavo unikalią dovaną – seniausią Lietuvoje restauruotą medinę Sinagogą (1801 

m.). 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.  

Ataskaitiniais metais buvo užregistruota net 10547 lankytojai. Įvairaus amžiaus žmonių grupėms pravestos 

78 užsakomosios ekskursijos. Dalyvavo 1596 lankytojai. 

     Įvertinus pakruojiečių poreikius, skatinant bendruomeniškumą 2017 m. vasarą sinagogoje pradėta teikti 

dar viena Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos paslauga – mokami kassavaitiniai kino seansai. 

Ataskaitiniais metais įvyko 64 kino seansai ir juose apsilankė 2547 lankytojai. 

     Įgyvendinti projektai: Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje remtas projektas „Mes drauge su 

Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Parengė VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė. Kultūros rėmimo fondo finansuotas projektas “Kūrybos versmė”. Parengė Vaikų erdvės 

sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė. Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės projektas „Kai žinai, esi saugus“. Parengė Vaikų 

erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė. LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktas projektas „Mus jungia 

BIBLIOTEKA“. Projektą parengė  LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Regyna Rakauskė.     

     Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose – 

„Skaitymo iššūkis“, „Didysis knygų pristatymo konkursas 2018“, „Knygų Kalėdos“, „Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė“, „Naisių vasaros“ „Vaikų velykėlės 2018“, „Metų knygos rinkimai 2018“, 

„SkaitMENINIS muziejus“, Gerumo akcija kovojantiems su onkologinėmis ligomis „Spalvotas pavasaris“, 

„Prisijungusi Lietuva“, Mobilioji laboratorija: „Virtualios erdvės kūrimas“, „Juda visas Pakruojis“, 

„Sensoriniai skaitymai“, „Šiaulių knygų mugė“.   

     Lietuvos šimtmečio minėjimo šventės Pakruojyje metu kartu su kitais kraštui nusipelniusiais 

pakruojiečiais pagerbta ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 

kraštotyrai Genė Juodytė. Jai įteiktas Pakruojo rajono savivaldybės Padėkos ženklas už aktyvią 

kraštotyrinę veiklą bei Pakruojo krašto garsinimą.  

     Trečią kartą skelbiamas Seimo nario Vitalijaus Gailiaus inicijuotas konkursas „Mūsų valstybės 

tarnautojas“. Konkursui buvo pasiūlytos ir viešosios bibliotekos Guostagalio, Klovainių ir Bardiškių 

padalinių vyresniųjų bibliotekininkių Zitos Venclovienės, Vidos Grigaliūnienės ir Gitanos Norgailienės 

kandidatūros.  

     Baigiantis 2018-iesiems, rajono laikraštis „Auksinė varpa“ nominaciją Metų veidas skyrė vyresn. 

bibliotekininkei Gitanai Maasienei.           

     Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijai tobulinti skirtuose 

renginiuose. Ataskaitiniais metais tokiuose renginiuose dalyvavo 22 padalinių ir 11 viešosios bibliotekos 

darbuotojų. 

     Bibliotekos bendradarbiavo su kultūros ir švietimo įstaigomis, mokyklomis, neįgaliųjų centrais, bažnyčia,  

vietos bendruomenėmis, Valstybine mokesčių inspekcija, Darbo birža, įvairiais klubais, nevyriausybinėmis  

organizacijomis. 
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Trūkumai. Problemos. 
      Viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos turintiems judėjimo negalią skaitytojams, nes yra 

trečiame aukšte, nėra lifto. 

     2018 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 10,1% dokumentų mažiau nei 2017 m.      

     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 0,83%.  

     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 net 35,4%.  

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta mažiau net 19,2%. 

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

10,4%, o išduota net 42,2%.  

     Vienam miesto vartotojui 2018 m. tenka tik 1,3 fiz.vnt. naujų dokumentų, kaimo padaliniuose – 1,3 

fiz.vnt. Mažas naujos grožinės, šakinės literatūros pasirinkimas. Vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 

22 fiz.vnt. šakinės literatūros. 

     Ataskaitiniais metais fondo apyvartos bendras rodiklis rajono bibliotekose sumažėjo 0,01 karto. Taip 

pat 0,11 karto sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 0,01 karto kaimo padaliniuose. 

     Rajone yra 2 (9,5%) bibliotekos, turinčios iki 100 vartotojų. 

     Nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 24,0%, kaimo padaliniuose – 40,3% ir Linkuvos miesto padalinyje – 

24,3%. 

     Palyginus su 2017 m. lankytojų skaičius sumažėjo 0,67%. 4,6% lankytojų mažiau sulaukta kaimo 

padaliniuose, 3,1% - Linkuvos miesto padalinyje. Kaimuose lankytojų skaičius sumažėjo net 10-tyje 

padalinių. 

     Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis rajono bibliotekose sumažėjo net 11,4%. Linkuvos miesto 

padalinyje išduotis sumažėjo net 28,1%, kaimo padaliniuose – 11,8% ir viešojoje bibliotekoje - 4,4%.         

Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 29,5% (63539 fiz.vnt.).  

     Palyginus su 2017 m., skaitomumo rodiklis rajone sumažėjo 3,4 karto, Linkuvos miesto padalinyje - 

6,1 karto, kaimo padaliniuose – 4,8 karto ir 0,7 karto – viešojoje bibliotekoje.                           

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

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2018 m. – tik 3.  

     Sensta ir genda kompiuterinė įranga, kurią būtina atnaujinti. 

     Neigiamai buvo atsakyta į 6,6% (866) užklausų. 

     Rajono bibliotekose 4,6% sumažėjo interneto vartotojų. Labiausiai jų sumažėjo Linkuvos miesto 

padalinyje – 15,7%. 7,8% mažiau jų buvo ir viešojoje bibliotekoje bei 0,9% kaimo padaliniuose. 

     Vartotojų naudojimasis kompiuterio paslaugomis sumažėjo 1,8%. 

     Interneto lankytojų rajono bibliotekose sulaukta net 15,1% mažiau nei 2017 m. Interneto lankytojų labai 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - 24,1% ir viešojoje bibliotekoje - 21,1%. 10,7% mažiau jų sulaukta 

ir kaimo padaliniuose.  

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 3,3% vaikų vartotojų mažiau. 10,6% jų sumažėjo 

Linkuvos miesto padalinyje, 2,8% - kaimo padaliniuose ir 1,4% - viešojoje bibliotekoje. 

     Ataskaitiniais metais bibliotekose vaikų apsilankė net 16,0% mažiau nei 2017 m. Daugiausiai vaikų 

lankytojų skaičius sumažėjo viešojoje bibliotekoje – net 24,8%. 15,7%  sumažėjo vaikų apsilankymų 

Linkuvos miesto padalinyje ir 10,2% - kaimo padaliniuose.  

     Liūdina tai, kad mažiesiems skirtos literatūros gauta tik 3,4% nuo visos dokumentų gauties.  

     Palyginus su 2017 m., išduotis vaikams sumažėjo net 18,9%. Viešojoje bibliotekoje vaikams buvo 

išduota 14,8% mažiau nei 2017 m. Linkuvos miesto padalinyje išduotis sumažėjo net 45,0%. Kaimo 

padaliniuose vaikams buvo išduota 15,3% mažiau nei praėjusiais metais.    

     Išlieka patalpų trūkumo problema.Trūksta patalpų interneto skaityklai, meno ir tarpukario leidinių 

laikymui. 

     Labai ankštos patalpos Rozalimo bibliotekoje. 

     Remontuotinos patalpos  - Viešosios bibliotekos, Balsių, Lygumų, Medikonių, Mikoliškio, Pamūšio, 

Pašvitinio, Rimkūnų, Rozalimo, Šukionių, Titonių padaliniuose. 

     Aktuali išlieka skolininkų problema. 

     Bibliotekininkių atliekamų darbų ratas plečiasi, tačiau nėra atitinkamo finansinio įvertinimo.  
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     Nevyksta kadrų kaita. Kolektyvo amžius sensta. Rajone dirba 7 pensinio amžiaus darbuotojai – 4 

viešojoje bibliotekoje ir 3 – kaime. Bibliotekininkių amžiaus vidurkis rajone – 53 m., viešojoje bibliotekoje 

– 56 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 

 

 
 Bibliotekos darbuotojų straipsniai vietinėje spaudoje 

 Judita, Jereckienė.   Nuotaikų mozaikoje –  gamtos motyvai:[apie  Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje 

bibliotekoje veikiančią pakruojietės tautodailininkės Gitanos Kokmanienės tapybos darbų parodą]. Iliustr. 

// Auksinė varpa. – 2018,  liep. 11, p. 3. 

Juodytė G. Amžinybėn išėjusiems kraštiečiams atminti: [apie Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

rengiamą literatūrinį-muzikinį vakarą „Čia būta mano lūpų ir akių“, skirtą 2008-2018 m. Amžinybėn 

išėjusiems iškiliems Pakruojo krašto žmonėms prisiminti] //Auksinė varpa. – 2018, spal. 20, p. 1. 

Kasparienė, Aušra. Raganų puota: [apie Valpurgijos nakties šventę, kurią surengė vietos bibliotekininkė 

Aušra Kasparienė]. – Iliustr. // Auksinė varpa. -2018, geg. 9, p. 2. 

Kulšytė, Romualda. Skaitymas, saviraiška, kūrybiškumas... :[Surengdama atrankinį knygų pristatymą 

Pakruojyje, Juozo Paukštelio viešoji biblioteka pirmąkart įsijungė į Šiaulių Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos organizuotą kasmetinių knygų pristatymo konkursą.].- Iliustr. // auksinė varpa – 2018, lapkr. 

10, p. 3. 

Livanienė, Rima.  Sinagogoje – Atgimimo Sąjūdžio pirmeivis: [informacija apie  rugsėjo 21-ąją įvyksiantį 

susitikimą su filosofu ir rašytoju Arvydu Juozaičiu ir jo knygos“Lietuvos tuštėjimo metas“ pristatymą 

Pakruojo sinagogoje] // Auksinė varpa. – 2018, rugs.15, p.4. 

Livanienė, Rima.  Sinagogoje – Neregėta Lietuva:[apie Pakruojo sinagogoje veikiančią Mariaus Jovaišos 

fotografijų parodą“Neregėta Lietuva“ ir kvietimas  pirmiesiems susipažinti su rengiamo leidinio  

nuotraukomis.] // Auksinė varpa – 2018, liep. 28, p. 3. 

Maasienė, Gitana. Pakruojo sinagoga mini pirmąjį savo veiklos gimtadienį: [restauruota Pakruojo 

sinagoga, šįmet mininti pirmąjį savo veiklos gimtadienį, rajono žmones ir jo svečius traukia kultūrinių 

renginių gausa] // Auksinė varpa. – 2018, liepos 7,  p. 7. 

Rakauskė, Regyna.  „Noreikoniai –  tiltas, jungiantis jaunimo ir bendruomenių veiklas“ : [apie Pakruojo 

rajono Noreikonių kaimo jaunimo klubą, vykdantį įvairią projektinę  ir užimtumo veiklą  su vaikais,  ir 

jaunimu, bendradarbiaujant su  Pakruojo rajono Triškonių bendruomene ] // Auksinė varpa.- 2018, gruod. 

29, p.7.  

Šlivinskienė, Birutė. Skaitomiausios „Metų knygos“ vaikams ir paaugliams rinkimai Pakruojyje: 

[Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvės bibliotekininkės išaiškino pakruojiečių 

vaikų skaitomiausias „Metų knygas“] // Auksinė varpa.–2018, kovo 21, p. 3. 

Urbienė, Genė. „Skaitymo iššūkis“ – malonumui su knyga: [apie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų 

vykdomą projektą „Vasara su knyga“, kurio tikslas skatinti visuomenę skaityti knygas] // Auksinė varpa. - 

2018, birž. 9, p. 4. 

Urbienė, Genė. Vasaros „Skaitymo iššūkio“ nugalėtojai: [apie respublikinį „Skaitymo iššūkio“ projektą ir 

kaip sekėsi jo dalyvei Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai bei 14 josios padalinių] // Auksinė 

varpa. - 2018, rugs. 29, p. 3. 

 

 Bibliotekos darbuotojų straipsniai kituose leidiniuose  

Maasienė, Gitana. Brangia dovana rūpinasi atsakingos rankos: [Pakruojo rajono savivaldybės Juozo 

Paukštelio viešoji biblioteka tapo dar didesniu bendruomenės telkimo centru – prieš metus bibliotekos 

Vaikų erdvei atitekusi restauruota XIX a, pradžios medinė sinagoga miestiečius jau traukia gausiais 

kultūros renginiais]. - Iliustr. // Tarp knygų. -  2018, sausis, p. 28-31. 

Maasienė, Gitana. Pakruojo sinagoga mini pirmuosius savo veiklos metus: [rubrika: regiono naujienos 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka tapo dar didesniu bendruomenės telkimo 
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centru – prieš metus bibliotekos Vaikų erdvei atitekusi restauruota XIXa, pradžios medinė sinagoga 

miestiečius jau traukia gausiais kultūros renginiais]. - Iliustr.  // Aušros alėja. -  2018,  Nr. 5, p. 42- 44. 

Urbienė, Genė. „Skaitymo iššūkis“ pasiekė finišą: [apie Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų vykdomą 

projektą „Vasara su knyga“  ir kaip sekėsi jo dalyvei Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai] // 

Šiaulių kraštas. - 2018, rugs. 20, p. 8. 

 

 Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai apskrities spaudoje 

Kavaliauskaitė, Živilė. Fantastinį pasaulį kuria tušinuku:[apie Pakruojo J.Paukštelio bibliotekoje atidarytą 

„Šiaulių krašto“ žurnalistės Janinos Šaparnienės piešinių parodą.. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2018, bal. 

26, p. 8. 

Buchienė, Bronislava. Bibliotekininkės darbų paroda: [apie Juditos Jereckienės tapybos darbų parodą 

„Žingsnis& Laikas“ Tytuvėnų miesto bibliotekoje, Kelmės rajone]. – Iliustr. // Bičiulis. – 2018, rugs. 22, p. 

4. 

Šaparnienė, Janina. Lapė įšoko į į paveikslus:[apie pakruojietę pedagogę, tautodailininkę Gitaną 

Kokmanienę, jos pirmąją personalinę paveikslų parodą Pakruojo savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje 

bibliotekoje]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2018, rugpj. 7, p.7. 

Trispalvių kojinaičių užteks keleriems metams. /“Šiaulių krašto“ inf.: [apie Pakruojiečių aktyvų 

dalyvavimą paskelbtame tarptautiniame projekte “Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ ir numezgė daugiau nei 

300 porų kojinyčių, kurios J. Paukštelio viešojoje bibliotekoje buvo perduotos seniūnams, kad šie 

naujagimius pasveikintų su tokia simboline dovana] // Šiaulių kraštas. – 2018, bal. 28, p. 6. 

 

 Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai  vietinėje spaudoje 

Jėčiūtė, Reda. Knyga apie taurią asmenybę: [apie kraštiečio, Šiaulių universiteto docento, Lietuvos Seimo 

nario Stasio Tumėno sudarytą ir išleistą knygą „Stanislava Lovčikaitė: “Šiaurės Lietuva – mūsų esaties 

gūžta“, skirtą Linkuvos gimnazijos šimtmečiui] // Auksinė varpa. – 2018, lapkr. 3, p. 3. 

Lipskytė, Simona. Naujagimiams – trispalvės kojinytės: [Pakruojiečiai aktyviai įsijungė į tarptautinį 

projektą “Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ ir numezgė daugiau nei 300 porų kojinyčių, kurios J. Paukštelio 

viešojoje bibliotekoje buvo perduotos seniūnams, kad šie naujagimius pasveikintų tokia simboline dovana] 

// Auksinė varpa.- 2018, geg. 16, p. 1. 

Lipskytė, Simona. Rūpinasi kaimo kultūra ir ateitimi: [ilgametė Bardiškių kaimo bibliotekininkė Gitana 

Norgailienė vietos seniūnaitės siūloma kandidate konkursui „Mūsų valstybės tarnautojas 2017“] // Auksinė 

varpa. – 2018, vas. 28,p. 1.  

Lipskytė, Simona. Ant Pelaniškių  piliakalnio – dešimtą kartą!:[ Pašvitinio apylinkių kultūros darbuotojai 

dešimtą kartą ant Pelaniškių piliakalnio surengė Baltų vienybės dienos paminėjimą] // Auksinė varpa. – 

2018, spal. 6, p.1. 

Iniciatyva “Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“/ Kultūros, paveldosaugos skyriaus inf.: [kvietimas įsijungti į 

akciją „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ ir 2018-aisiais metais gimstantiems mažyliams padovanoti po 

trispalvių kojinaičių porą. Megztas kojinaites palikti Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos 

struktūriniuose padaliniuose] // Auksinė varpa.- 2018,saus. 6, p.2. 

Nilytė. N.  Aukštaitijos istoriko knygos sutiktuvės – ketvirtadienį: [apie susitikimą su istoriku ir jo naujos 

knygos “Skaisčios širdies žmogų –Julijoną Lindę - Dobilą“ sutiktuves Pakruojo sinagogoje lapkričio 29-

ąją] // Auksinė varpa. - 2018, lapkr. 28, p. 4. 

Nilytė. N.  100 sveikinimų Lietuvai adresuota Joniškiui, paroda – Pakruojyje: [apie Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje atidaromą atvirlaiškių parodą „100 sveikinimui Lietuvai“, kurios 

sumanytoja ir rengėja Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė projektinei 

ir edukacinei veiklai Ieva Lipskienė] // Auksinė varpa. – birž. 30, p. 4. 

Nilytė. N. Rytoj – nuotaikos mozaika: [apie pakruojietės tautodailininkės Gitanos Kokmanienės tapybos 

darbų „Nuotaikos mozaika“ parodos atidarymą ir susitikimą su autore Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje 

bibliotekoje] // Auksinė varpa. – 2018, birž. 27, p. 3. 

Nilytė N. Europos dienos renginiai Pakruojyje // Auksinė varpa. – 2018, geg. 5, p. 1. 

Nilytė, Nijolė. Vaikų knygos dienoje – lėlių spektaklis: [Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas 

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje].- Iliustr. // Auksinė varpa.–2018, bal. 4,  p. 

3. 
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 Nilytė, Nijolė. Bibliotekininkių televizijos laidoje – apie Kazį Binkį: [ Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Vaikų erdvės darbuotojos kraštiečio poeto Kazio Binkio 125- osioms gimimo 

metinėms pristatė inscenizuotą televizijos laidą, kurios metu mažuosius bibliotekos lankytojus supažindino 

su poeto gyvenimu ir kūryba].- Iliustr. // Auksinė varpa.–2018, lapkr. 17,  p. 3. 

Organizuojama „Knygų mugė“ :[informaciją apie  Pakruojo sinagogoje lapkričio 16-ąją įvyksiančią 

„Knygų mugę“  ir būsimus susitikimus su knygų autoriais bei leidyklų atstovais] /Inf. Kultūros, 

paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius // Auksinė varpa. – 2018, lapkr.10, p. 3. 

Padora, Algis. Justina – Pamūšio krašto knygnešė :[apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Pamūšio padalinio vyreniąją bibliotekininkę Justiną Matijošienę].- Iliustr. // Auksinė varpa.- 2018, spal. 

24, p. 2. 

Padora, Algis. Sinagogoje – knygos jaunimui: [Pakruojo sinagogoje pristatyta panevėžiečio istoriko 

Juozo Brazausko biografinė apybraiža „Skaisčios širdies žmogus –Julijonas Lindė – Dobilas“]. - Iliustr. 

Auksinė varpa. - 2018, gruod. 6, p. 1. 

Padorienė, Nijolė. Pažintis su Europa: [Europos dienos paminėjimo šventė Pakruojyje]. – Iliustr. // 

Auksinė varpa, 2018, geg. 19, p. 2.   

Padorienė, Nijolė. Neužmirštamo poeto šviesa – keliaujančioje parodoje  / N. Nilytė: [Pakruojo 

sinagogoje atidaryta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojų parengta kilnojamoji 

paroda“ Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“]. – Iliustr. //Auksinė varpa. – 2018, kov. 10, p. 

4. 

Padorienė, Nijolė. „Tokia jauna rašytoja“ / N. Nilytė:[ apie kraštietės žurnalistės, semiotikės Miglės 

Anušauskaitės komiksų knygos „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“... pristatymą Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešojoje bibliotekoje]. - Iliustr. // Auksinė varpa.- 2018, birž. 6, p. 2. 

Padorienė, Nijolė. Gyva, turtinga, graži... / N. Nilytė: [ Pakruojo sinagogoje surengta valandėlė, skirta 

lietuvių kalbai, kurioje dalyvavo etnologė, tautosakininkė, žurnalistė Gražina Kadžytė]. – Iliustr. // 

Auksinė varpa. – 2018, kov. 10, p. 4. 

Padorienė, Nijolė.  Profesorius Liudas Mažylis: „Galiu pasakoti ir pasakoti“... / N. Nilytė:[Pakruojo 

sinagogoje įvyko susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu, Vokietijos archyvuose atradusiu Vasario 16- 

osios aktą]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2018, bal. 4, p. 1. 

Pakruojo rajono bendruomenėms – specialus projektas ir galimybės atrasti skaitmenines naujoves: [visoje 

Lietuvoje prasidėsiantis projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“ padės vietos bendruomenėms atrasti šias ir daugelį kitų interneto teikiamų galimybių] // 

Auksinė varpa. – 2018, spal. 20, p. 4. 

Pakruojyje paminėta Europos diena / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus informacija: 

[informacija savivaldybės kronikoje apie įvykusią Europos dienos šventę, kurią organizavo Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešoji biblioteka] // Auksinė varpa. – 2018, geg. 12, p. 5. 

„Sveikas, mažyli“ /Kultūros, paveldosaugos skyriaus inf.:[ kvietimas įsijungti į akciją „Lietuvai 100 – 

Sveikas, mažyli“ ir 2018-aisiais metais gimstantiems mažyliams padovanoti po trispalvių kojinaičių porą. 

Megztas kojinaites palikti Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose 

padaliniuose] // Auksinė varpa. - 2018, saus. 13, p. 2, 4. 
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2 priedas 
 

 

     Ataskaitiniu laikotarpiu pravesti 78 vartotojų mokymai (užsakomosios ekskursijos), kuriuose dalyvavo 

1596 lankytojai. Bendra mokymų trukmė:  67 val. 10 min.  

Vyresn.  bibliotekininkė Gitana Maasienė:  
1. 2018-01-03. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (RTVMC) kolektyvas (17). 

Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo 

darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. 

Trukmė – 50 min. 

2. 2018-01-12. Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniai (16+2). Filmo 

„Berniukas ir pasaulis“ peržiūra bei aptarimas, ekskursija po sinagogą (istorija, žydų tautos 

papročiai). Trukmė – 120 min. 

3. 2018-01-16. Pakruojo sinagogoje lankėsi LRT pristatomo  socialinio projekto „Draugystė veža“ 

dalyviai (12). Susitiko metu trečiosios atrankinės kelionės dalyviai grožėjosi restauruota 

sinagoga, jos istorija, domėjosi kultūriniu bei visuomeniniu miesto gyvenimu. Org. VŠĮ 

„Baltijos ugdymo centras“ partnerė Žydrė Gedrimaitė. Trukmė – 50 min.   

4. 2018-01-30.  Svečiavosi Bauskės laikraščio „Bauskas dzive“ kolektyvas (11).  Svečius lydėjo 

Pakruojo rajono savivaldybės darbuotojai. Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo 

Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus 

klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min.  

5. 2018-03-07. Lankėsi Linkuvos socialinės globos namų (Linkavičių k.) gyventojai (19). 

Grožėjomės restauruota sinagoga, aiškinomės piešinių reikšmes, apžvelgėme pagrindinius žydų 

tautos bruožus, istoriją. Trukmė – 40 min.   

6. 2018-03-08. Svečiuose – Pakruojo seniūnijos darbuotojos (11). Išsami ekskursija po sinagogą: 

žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, 

atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 35 min. 

7. 2018-03-14. „Diaspora. Pakruojo štetlas “ – atsiskaitomoji „Gidų kursai 2017“ ekskursija, 

dalyvaujant Šiaulių turizmo ir informacijos centro (TIC) vadovams, AK  gidei  Ingai 

Vainorienei, kt. dalyviams (12). Pakruojo štetlo apžvalga, išsami ekskursija po Pakruojo 

sinagogą. Trukmė – 60 min. 

8. 2018-03-24. „Diaspora. Pakruojo štetlas “. Lankėsi Šiaulių turizmo ir informacijos centro (TIC) 

organizuotos ekskursijos dalyviai (18). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo 

Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus 

klausimus, kita. . Trukmė – 60 min 

9. 2018-03-27. Svečiavosi Smilgių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) dalyviai (dekanė – Aldutė 

Vaičiūnienė, 30), Puziniškio muziejaus (G. Petkevičaitės Bitės gimtinė) muziejininkė Irena 

Lesvinčiūnienė.  Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos 

restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas 

svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

10. 2018-04-18. Lankėsi LLBM darbuotojai (11). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo 

Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus 

klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 35 min. 
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11. 2018-04-27. Lankėsi Šiaulių TIC kolektyvas (12): atsiskaitomoji gidų kursų dalyvės Gitanos 

Maasienės ekskursija „Pakruojo štetlas. Sinagoga“. Pažintis su senuoju Pakruojo štetlu, išsami 

ekskursija Pakruojo sinagogoje. Trukmė – 2 val. 

12. 2018-04-30. Lankėsi Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai (28). Išsami ekskursija po 

sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

40 min. 

13. 2018-05-01. Lankėsi  Nemunėlio Radviliškio (Biržų rajonas) vaikų darželio darbuotojų 

kolektyvas (12). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos 

restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas 

svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

14. 2018-05-04. Lankėsi Klaipėdos miesto pedagogų ir švietimo skyriaus kolektyvas (16). Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

30 min. 

15. 2018-05-26. Lankėsi Pakruojo rajono savivaldybės svečiai – delegacija iš Japonijos (12). 

Svečius lydėjo Pakruojo rajono savivaldybės vadovai. Dalyvaujant vertėjui – išsamus sinagogos 

pristatymas. Yra  svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

16. 2018-05-26. Lankėsi Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė (33). Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

40 min. 

17. 2018-05-31. Lankėsi Utenos A. M. Miškinių viešosios bibliotekos darbuotojai (48). Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

40 min. 

18. 2018-06-06. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 6-10 klasių mokiniai (vadovė V. 

Kleinotaitė, projektinė veikla). Ekskursija po Pakruojo štetlą ir sinagogą (25). Trukmė – 90 min. 

19. 2018-06-08. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos TUC mokiniai ir mokytojai (18). Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

40 min. 

20. 2018-06-13  Lankėsi Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokiniai ir mokytojai (41). Išsami 

ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

30 min. 

21. 2018-06-14 Lankėsi delegacija iš Izraelio (16).  Dalyvaujant vertėjui, pravesta išsami ekskursija 

po sinagogą ir Pakruojo štetlą. Yra įrašas svečių knygoje jidiš kalba. Trukmė – 90 min. 

22. 2018-07-03. Grupė iš Baltarusijos (18). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo 

Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus 

klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 50 min. 

23. 2018-07-06. Grupė iš Utenos (14). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje 

istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, 

kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

24. 2018-07-06. Grupė iš Vilniaus (8). Vadovas – publicistas, rašytojas, kultūrologas V. Toleikis. 

Išsami ekskursija po sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo 

darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. 

Trukmė – 40 min. 
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25. 2018-07-06. Keliautojai iš Kėdainių (34). Vadovė – Daiva Travel.  Išsami ekskursija po 

sinagogą: žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, 

interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 

40 min. 

26. 2018-07-17 Rygos žydų bendruomenė (19). Ekskursija rusų kalba: žydų įsikūrimo Pakruojyje 

istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, 

kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 20 min. 

27. 2018-07-19 Šiaulių TIC (19). Žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo 

darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. 

Trukmė – 20 min 

28. 2018-07-20 Rimkų gimtinės susibūrimo ekskursija (16). Išsami ekskursija po sinagogą: žydų 

įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras/eksterjeras, atsakymai į 

pateiktus klausimus, kita. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 20 min. 

29. 2018-07-21 Ekskursija iš Lvovo (Ukraina). Ekskursija rusų kalba. Lydimi lietuvių gido 

dalyvavo – 10 žmonių grupė. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

30. 2018-07-22 Ekskursija iš Rygos (Latvija). Ekskursija vyko rusų kalba. Dalyvavo – 7 žmonės. 

Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

31. 2018-08-13  Svečiai iš Izraelio. Lydėjo gidas iš Rygos (8). Ekskursija vyko rusų kalba. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

32. 2018-08-21  Pakruojo sinagogoje vyko   Lietuvos miestų VVG atstovų susirinkimas dėl miestų 

VVG tinklo steigimo. Dalyvavo 22 Lietuvos miestų VVG atstovai. Susirinkimas prasidėjo  

pažintine ekskursija po Pakruojo sinagogą (25 min.). Yra įrašas svečių knygoje. 

33. 2018-08-23 Lankėsi Mendelių šeima iš Izraelio (8). Lydėjo gidas iš Rygos. Ekskursija vyko rusų 

kalba. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

34. 2018-08-23  Lankėsi ekskursija iš Vokietijos (28). Sinagogos pristatymas vertėjaujant gidei. Yra 

įrašas svečių knygoje. Turistams - patiko. Trukmė – 30 min. 

35. 2018-08-28  Lankėsi ekskursija iš JAV (12). Sinagogos pristatymas vertėjaujant gidui. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

36. 2018-09-15 vyko išsami ekskursija UAB „Ukmergės vandenys“ kolektyvui (26). Yra įrašas 

svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

37. 2018-09-16 grupė keliautojų iš Zarasų (12). Išsami ekskursija vyko 40 min. Yra įrašas svečių 

knygoje. 

38. 2018-09-20 ekskursija iš Amerikos (14). Sinagogos istorija rusų kalba vertėjaujant gidei. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

39. 2018-09-24 Genocido dienos aukų paminėjimo metu -  Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos aštuntos klasės mokiniams ekskursija po žydiškąjį Pakruojį „Pakruojo štetlas. 

Sinagoga“ (27). Trukmė – 60 min. 

40. 2018-10-05 Ekskursija Brunavos valsčiaus bibliotekos (Bauskės r.) skaitytojams bei 

bendruomenės nariams (35). Ekskursija vyko rusų kalba. Yra padėka svečių knygoje. Trukmė – 

20 min. 

41. 2018-10-05 Ekskursija Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokytojams (12). Yra įrašas svečių 

knygoje. Trukmė – 40 min. 

42. 2018-11-10 Atvyko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros bažnyčios choras (32). Trukmė – 40 

min.  

43. 2018-11-24 Ekskursija rusų kalba Rygos muzikos mokyklos choro „Via Stella“ kolektyvui (35). 

Yra įrašas svečių knygoje. Ekskursijos trukmė – 30 min. 

44. 2018-11-30  Ekskursija Rokiškio krašto muziejaus darbuotojams (14). ). Yra įrašas svečių 

knygoje. Ekskursijos trukmė – 40 min. 
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45. 2018-12-01 Ekskursija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) klausytojams 

iš Vilniaus  (80). Yra įrašas svečių knygoje. Ekskursijos trukmė – 60 min. 

46. 2018-12-02 Ekskursija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) klausytojams 

iš Vilniaus (80). Yra įrašas svečių knygoje. Ekskursijos trukmė – 60 min. 

47. 2018-12-01 Ekskursija Gelgaudiškio kultūros centro kolektyvui (19). Yra įrašas svečių knygoje. 

Ekskursijos trukmė– 40 min. 

48. 2018-12-09 Šilalės rajono savivaldybės mero Jono Gudausko lydima 50 žmonių ekskursija. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 60 min. 

Iš viso (ekskursijų kiekis/dalyvių sk./trukmė): 48 / 1079 / 46,20     

Vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė:  

1. 2018-01-05 „Imantų“ bendruomenės nariai iš Baisogalos (15). Išsami ekskursija po sinagogą. 

Atsakymai į pateiktus klausimus Įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

2. 2018-01-24 Dainų dainelės regioninio etapo dalyviai (Šiauliai, Radviliškis, Joniškis, Akmenė) (10) 

Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė – 40 min. 

3. 2018-02-13 Išsami ekskursija po sinagogą. Lankėsi Šventos Kotrynos vienuolyno įsteigtų  

Bisztynku socialinės globos namų auklėtiniai ir vadovai (12) (Lenkija).  Trukmė - 40 min.     

4. 2018-03-01 „Integruota pamoka kitaip“ – sinagogoje lankėsi Šukionių pagrindinės mokyklos 7-8 

klasės mokiniai (vad. Lina Rutkevičienė).(16) Sinagogos pristatymas „Apie sinagogą, žydų kultūrą 

ir papročius“. Trukmė - 40 min. 

5. 2018-03-02 Dainų dainelės dalyvių ekskursija (17) Sinagogos pristatymas „Apie sinagogą, žydų 

kultūrą ir papročius“. Trukmė - 30 min.  

6. 2018-03-07 Pašvitinio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinių ekskursija „Apie sinagogą, žydų 

kultūrą ir papročius“.(16) Trukmė 30 min.  

7. 2018-03-09. Pakruojo Žemynos pagr. mokyklos 6 kl. mokinukai, mokytoja L. Kanapickienė (11). 

Išsami ekskursija po sinagogą „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“. Trukmė – 40 min. 

8. 2018-04-27 Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 1 c klasės gimnazistai (28+2). Išsami 

ekskursija po sinagogą „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“. Trukmė – 40 min. Yra įrašas 

svečių knygoje. 

9. 2018-05-17 Klovainių pagrindinės mokyklos 7-8 klasių mokiniai (19). Išsami ekskursija po 

sinagogą „Apie sinagogą, žydų kultūrą ir papročius“. Trukmė – 40 min. Yra įrašas svečių knygoje. 

10. 2018-05-22  Smilgių gimnazijos mokiniai (12). ). Išsami ekskursija po sinagogą „Apie sinagogą, 

žydų kultūrą ir papročius“. Trukmė – 40 min. Yra įrašas svečių knygoje. 

11. 2018-06-01  Lankėsi vaikų literatūros konkurso Naisiuose laureatai (vadovas Kęstutis Urba) (11). 

Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

12. 2018-06-06. Lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1-2 klasių mokiniai. Išsami ekskursija po 

sinagogą (18). Trukmė – 30 min 

13. 2018-06-13 Balsių pagrindinės mokyklos pradinukai (16). Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė 

– 40 min. 

14. 2018-06-14 Lankėsi Kauno KTU inžinerijos licėjaus studentai (22). Išsami ekskursija po sinagogą. 

Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

15. 2018-06-15 Lankėsi Vilniaus Jezuitų gimnazijos mokiniai (24). Išsami ekskursija po sinagogą. Yra 

įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

16. 2018-06-20 Lankėsi Šiaulių vyskupijos Šv. Mišių patarnautojų stovyklos dalyviai.(21). Išsami 

ekskursija po sinagogą, laisvalaikis prie konsolės. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė 1 val. 30 

min. 

17. 2018-06-21 Lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto 

bendruomenė (30). Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 
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18. 2018-06-22 Lankėsi Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytojai (25). Išsami 

ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

19. 2018-06-22 Lankėsi delegacija iš Vokietijos (19).  Dalyvaujant vertėjui, pravesta išsami ekskursija 

po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

20. 2018-06-26 Lankėsi „Savivaldybių žinių“ redakcijos kolektyvas (10). Išsami ekskursija po 

sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

21. 2018-06-29 Lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos instituto kolektyvas (20). 

Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

22. 2018-06-30 Lankėsi Utenos rajono Kuktiškio moterų klubo „Kuksa“ kolektyvas (21) 

Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 40 min. 

23. 2018-07-09 Lankėsi žydų grupė iš Berlyno (10). Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių 

knygoje. Trukmė – 40 min. 

24. 2018-07-14 Lankėsi Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos profsąjungos kolektyvas 

(26). Išsami ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

25. 2018-07-20 Lankėsi delegacija iš Izraelio (12).  Dalyvaujant vertėjui, pravesta išsami ekskursija po 

sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 30 min. 

26. 2018-08-04 Lankėsi istorikai baigę Vilniaus universiteto istorijos fakultetą prieš 33 metus (22). 

Išsami ekskursija po sinagogą. Trukmė – 30 min. 

27. 2018-08-05 Lankėsi Lietuvos bitininkų draugijos nariai (20). Išsami ekskursija po sinagogą. 

Trukmė – 30 min. 

28. 2018-08-09 Lankėsi Lietuvos žydų – litvakų kultūrinį paveldą šalies miestuose ir miesteliuose 

tyrinėjančios studentės : Gabija Strumylaitė ir Karolina Savickytė. Pažintis su senuoju Pakruojo 

štetlu, išsami ekskursija Pakruojo sinagogoje. Yra įrašas svečių knygoje. Trukmė – 180 min. 

29. 2018-08-10 Lankėsi Chackelio Lemcheno šeima iš JAV ir Izraelio (5) Yra įrašas svečių knygoje. 

Trukmė – 60 min. 

30. 2018-08-11 Lankėsi „Atžalyno“ gimnaziją baigę prieš 41 metus - XXIX laida(25)Yra įrašas svečių 

knygoje. Trukmė – 30 min. 

Iš viso (ekskursijų kiekis/dalyvių sk./trukmė):  30/517/20,50        
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3 priedas 

 
2018-01-01 iki 2018-12-31 

 

Eil. 

Nr. 
Data Filmo pavadinimas Lankytojai 

1 2 3 4 

1. 2018-01-05 „Stebuklas“ 65 

2. 2018-01-06 „Stebuklas“ 31 

3. 2018-01-12 „Berniukas ir pasaulis“ 16 

4. 2018-01-12 „Mamytė“ 12 

5 -7. 
2018-01-19/20 

(trys kino seansai) 
„Klasės susitikimas. Berniukai grįžta“ 256 

8. 2018-01-26 „Nulis motyvacijos“ 24 

9-12. 
2018-02-03/04 

(keturi kino seansai) 
„Grąžinti nepriklausomybę“ 252 

13-15. 
2018-02-09/10 

(trys kino seansai) 
„Aš žvaigždė“ 167 

16-19. 
2018-02-17/18 

(keturi kino seansai) 
„Pelėdų kalnas“ 237 

20. 2018-02-23 „Trys milijonai eurų“ 59 

21. 2018-03-02 „Klasės susitikimas. Berniukai grįžta“ 43 

22-23. 
2018-03-09/10 

(du kino seansai) 
„Rūta“ 105 

24. 2018-03-16 „Grąžinti nepriklausomybę“ 25 

25-26. 
2018-03-22/23 

(du kino seansai) 
„Gerumo stebuklas“ 94 

27. 2018-03-23 Nemokamas kino filmas 57 

28. 2018-03-29 „Gerumo stebuklas“ 13 

29. 2018-03-30 „Aš žvaigždė“ 11 

30. 2018-04-06 „Rūta“ 20 

31. 2018-04-13 „Svajonių appsas“ 17 

32.          2018-04-20 „Vaiduoklių žemė“ 8 

33. 2018-04-27 „Eva“ 8 

34-35. 2018-05-05 „Sengirė“ 29 

36. 2018-05-08 Nemokamas filmas „Gintaro kelias“ 21 

37. 2018-05-11 „Taxsi 5“ 12 

38-39. 2018-05-18/19 „Žemė: viena nuostabi diena“ 36 

40. 2018-05-25 „Blogasis samarietis“ 4 

41. 2018-06-01 „Pagonių žiedas“ 13 

42. 2018-06-02 „Pagonių žiedas“ 5 

43-45. 
208-06-15/16 

(trys kino seansai) 
„Didžioji kriaušė ir magiška jos kelionė“ 157 

46. 
2018-08-24 Sidabrinės gervės naktys( nemokamas kino 

seansas) 
87 

47. 2018-09-12 
„Kandelarija“ ( nemokamas kino seansas, 

kino karavano akcija) 
42 
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1 2 3 4 

48. 2018-10-05 „Gražuolė ir Sebastijanas“ 38 

49. 2018-10-19 „Iš meilės Pablo“ 4 

50. 2018-10-26 „Ką žmonės pasakys“ 13 

51-53. 2018-11-2/3 „Lietuviški svingeriai“ 276 

54. 2018-11-09 „Tobuli aferistai“ 9 

55. 2018-11-23 „Kvėpavimas į marmurą“ 29 

56-58. 
2018-11-30/12-01 (trys 

kino seansai) 
„Širdys“ 166 

59. 2018-12-07 „Lietuviški svingeriai“ 25 

60. 2018-12-14 „Išdykėlis  Patrikas“ 8 

61-62. 
2018-12-21/22 

(du kino seansai) 
„Tyli naktis“ 14 

63-64. 
2018-12-27/28 

(du kino seansai) 
„Troliai Mumiai ir žiemos pasaka“ 39 

Iš viso: 2547 

Iš jų:   

suaugusieji 1727 

jaunimas 457 

vaikai 156 

nemokamų kino seansų dalyviai 207 

                                      

  
 


