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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 2019 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“, 

➢ 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: 

2019 – ieji LR Seimo buvo paskelbti Prezidento Antano Smetonos (1874–1944) (sukanka100 metų, kai 

Lietuvoje buvo išrinktas pirmasis Prezidentas), Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933)  (kunigo, rašytojo, 
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įtakingo visuomenės veikėjo 150-ųjų gimimo metinių proga),  Juozo Naujalio (1869–1934) 

(kompozitoriaus, vargonininko, chorvedžio, vadinamo lietuvių muzikos patriarchu 150-ųjų gimimo 
metinių proga), Jono Žemaičio-Vytauto (1909–1954) (sukanka 110 metų nuo jo gimimo ir 70 metų nuo 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos pasirašymo 1949 m. vasario 16-ąją),  Laikinosios 

sostinės atminimo (prieš 100 m. lenkams okupavus Vilnių, sostinė persikėlė į Kauną), Lietuvos 

Nepriklausomybės kovų atminimo (1918–1920 m. Lietuvoje vykusių Nepriklausomybės kovų 

pagerbimui), Lietuvos šaulių sąjungos (sukanka 100 metų nuo jos veiklos pradžios), Pasaulio lietuvių 

(sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių charta – tai dokumentas, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta 
Pasaulio lietuvių bendruomenė), Jėzuitų misijos Lietuvoje (sukanka 450 m., kai Vilniaus vyskupo 

Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė Jėzaus Draugija (jėzuitai)), Vietovardžių (siekiant 

išsaugoti senuosius vietovardžius), Žemaitijos (sukanka 800 metų nuo Žemaitijos vardo paminėjimo 

rašytiniuose šaltiniuose) 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 rašytojo Juozo Paukštelio 120-ąsias, iškilaus poeto, vertėjo, 
literatūros kritiko Alfonso Šešplaukio – Tyruolio 110-ąsias, „Linkavos“ ansamblio dalyvio, muzikanto, 

armonininko Alberto Jūros 100-ąsias, mokytojos, kultūros ir visuomenės veikėjos Stanislavos Lovčikaitės 

90-ąsias, chorvedžio, dirigento Aleksandro Liukpetrio 90-ąsias, seserų muzikių Aleksandros Garšvaitės – 
Capienės ir Zitos Garšvaitės – Katkienės 60-ąsias, teatro ir kino aktoriaus Donato Banionio 95-ąsias, 

literatūros tyrinėtojo, pedagogo, visuomenės veikėjo, filosofijos daktaro Vinco Maciūno 110-ąsias, 

veterinarijos gydytojo, mikrobiologo, profesoriaus Leono Gogelio 150-ąsias, kunigo, filosofo Juozo 
Lomano 120-ąsias, pedagogo, kraštotyrininko, knygų apie Linkuvos kraštą autoriaus Gintauto Juozo 

Janušonio 85-ąsias, poeto Eduardo Mieželaičio 100-ąsias, vieno žymiausių Lietuvos grafikų Romualdo 

Čarnos 80-ąsias, Lietuvos krepšininkės Vitalijos Tuomaitės 55-ąsias, poetės, aušrininkės Liudvikos 

Malinauskaitės-Šliūpienės 155-ąsias gimimo metines, vieno žymiausių šiaurės Lietuvos kraštotyrininko, 
kraštiečio pedagogo, literato Juozo Šliavo 40-ąsias mirties metines, pirmojo Lietuvos partizano Aleksandro 

Vainausko, kuris per susirėmimą su bolševikais žuvo Rimkūnų dvare, 100-ąsias žūties metines ir kt. 

➢ Toliau vykdyti LIBIS PĮ diegimą, pildyti kompiuterinę duomenų bazę naujai gaunamų dokumentų 
įrašais, koordinuoti darbą su patobulintomis LIBIS posistemėje įdiegiamomis naujovėmis, šalinti 

atsiradusias problemas. 

➢ Dalyvauti įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose: „Metų knygos rinkimai“  
- partneris - LNB; „Šiaurės šalių bibliotekų  savaitė“ - partneris – Šiaurės šalių asociacijų Norden sąjunga; 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamame „Vasaros skaitymo iššūkyje“, 

Kraštotyros ekspedicijoje „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III,  Didžiojo Knygų pristatymo konkurse; 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotose ir toliau globojamose „Knygų Kalėdose“; Lietuvos leidėjų 
asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA) inicijuojamoje skaitymo skatinimo 

akcijoje „Lietuva skaito“; projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“, kurį įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija 
„Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. 

➢ Dalyvauti Kultūros rėmimo fondo, 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, kitų organizacijų svetainėse, 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/
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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 – 0,83; 

▪ mieste – 4,33; 

▪ kaime -  0,52. 

     Bibliotekų tinklo prieinamumo koeficientas: 
▪ 1 rajono bibliotekai tenka -     834 gyventojai; 

▪ 1 miesto bibliotekai tenka –  4333 gyventojai; 

▪ 1 kaimo bibliotekai tenka -     516 gyventojų. 
 

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 2030 6 Triškoniai – 6 

Guostagalis – 8 

Rimkūnai – 8 
Ūdekai - 9 

16 

2. BALSIAI Klovainių 8 502 9 Titoniai – 7 

Klovainiai - 7 

12 

3. BARDIŠKIAI Žeimelio 12 550 8 Mikoliškis – 4 
Žeimelis –  7 

Ūdekai – 8 

Grikpėdžiai - 10 

32 

4. DEGESIAI Guostagalio 8 380 7 Guostagalis – 6 
Mikoliškis – 11 

29 

5. GAČIONIAI Klovainių 6 227 11 Žvirbloniai – 7 

Klovainiai - 10 

17 

6. GRIKPĖDŽIAI Žeimelio 14 286 5 Bardiškiai – 10 
Žeimelis – 11 

Pašvitinys – 9 

40 
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7. GUOSTAGALIS Guostagalio 9 734 9 Degesiai – 6 

Linkuva – 8 

23 

8. KLOVAINIAI Klovainių 9 791 12 Balsiai – 7 

Gačioniai – 10 

Rozalimas - 7 

7 

9. LYGUMAI Lygumų 14 864 10 Pamūšis – 11 
Stačiūnai - 12 

14 

10. MEDIKONIAI Rozalimo 11 406 7 Rozalimas – 8 

Šukioniai - 12  

18 

11. MIKOLIŠKIS Žeimelio 14 318 7 Bardiškiai – 4 
Degesiai – 11 

Žeimelis – 10 

36 

12. PAMŪŠIS Pašvitinio 11 465 12 Lygumai – 11 

Pašvitinys – 13 

26 

13. PAŠVITINYS Pašvitinio 17 883 10 Pamūšis – 13 

Rimkūnai – 7 

Triškoniai - 10  

31 

14. PLAUČIŠKIAI Rozalimo 4 320 3 Rozalimas – 6 

Žvirbloniai – 12 

17 

15. RIMKŪNAI Linkuvos 4 269 4 Pašvitinys – 7 

Linkuva - 8 

24 

16. ROZALIMAS Rozalimo 11 910 4 Plaučiškiai – 6 

Medikoniai – 8 

Žvirbloniai - 6  

11 

17. STAČIŪNAI Lygumų 14 523 12 Lygumai – 12 
Šukioniai - 8  

18 

18. ŠUKIONIAI Lygumų 13 400 8 Stačiūnai – 8 

Medikoniai - 12  

12 

19. TITONIAI Klovainių 7 468 5 Balsiai – 7 
Linkuva - 12 

14 

20. TRIŠKONIAI 

 

Linkuvos 7 375 4 Linkuva – 6 

Pašvitinys - 10 

22 

21. ŪDEKAI Linkuvos 6 458 6 Bardiškiai – 8 
Linkuva - 9  

24 

22. ŽEIMELIS Žeimelio 17 850 10 Bardiškiai – 7 

Grikpėdžiai – 11 

Mikoliškis - 10 

38 

23. ŽVIRBLONIAI Rozalimo 10 368 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 132 vartotojus 

(2018 m. – 125), iš jų: miestuose – 73 (2018 m. – 62), kaimuose – 59 (2018 m. – 63). Skaitytojams į  
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namus nunešta 5035 fiz.vnt. dokumentų (2018 m. – 4865 fiz.vnt.), iš jų: miestuose – 2037 fiz.vnt. (2018 

m. – 2312 fiz.vnt.), kaimuose – 2998 fiz.vnt. (2018 m. – 2553 fiz.vnt.). Spaudinius nešė 40 knygnešių 
(2018 m. – 36). 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 

2019 m. 

 

2018 m. 

 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

SVB 40 36 132 125 5035 4865 

VB 2 2 68 59 1960 2278 

Linkuvos MP 5 3 5 3 77 34 

KP 33 31 59 63 2998 2553 

 

1.4. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas 
 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 595 (11,7%) (2018 m. – 610) pensinio 

amžiaus vartotojų ir 204 (4%) (2018 m. – 208) neįgalieji. Daugiausia pensinio amžiaus vartotojų 

aptarnavo viešoji biblioteka – 159, Linkuvos miesto – 50, Rozalimo – 31, Lygumų – 29, Žeimelio – 28, 
Mikoliškio,  Žvirblonių – po 27 padaliniai. Neįgaliųjų daugiausia aptarnavo viešoji biblioteka – 46, 

Linkuvos miesto – 26, Mikoliškio – 16, Titonių – 15 ir Guostagalio - 10 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 20 vartotojų. 

             

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.). 

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.   
 

mailto:direktore@pakruojis.rvb.lt
mailto:buhalterija@pakruojis.rvb.lt
mailto:j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt
mailto:vaiku@pakruojis.rvb.lt
mailto:sinagoga.biblioteka@gmail.com
mailto:komplektavimas@pakruojis.rvb.lt
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2.1. Fondo būklė 

 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

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

Iš viso rajono fonde yra 

dokumentų 

 

198989 

 

43563 

 

203823 

 

43268 

 

- 4834 

VB 52734 36846 53782 37218 - 1048 

Linkuvos MP 19724 12095 20901 12982 - 1177 

KP 126531 26865 129140 26335 - 2609 

 

     2019 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 2,4% dokumentų mažiau negu 2018 m. 6% fondai 
sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, kaimo padaliniuose - 2,1% ir viešojoje bibliotekoje - 2%. 

Kiekvienais metais fondų turinys yra peržiūrimas, atrenkami ir pašalinami neaktualaus turinio bei 

susidėvėję leidiniai. 2019 m. vidutiniškai viename kaimo padalinyje liko 5,8 tūkst. fiz.vnt. dokumentų.  
 

Dokumentų fondas (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2007 – 2019 m. 

 

 
 

     Rajono bibliotekų fondų sudėtis: 

 

 Fondo dydis Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai 

leidiniai 

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

SVB 198989 43563 117201 58,9 81788 41,1 21620 10,9 

VB 52734 36846 23968 45,5 28766 54,5 7120 13,5 

Linkuvos MP 19724 12095 12174 61,7 7550 38,3 1898 9,6 

KP 126531 26865 81059 64,1 45472 35,9 12602 10,0 

      

     Rajono bibliotekų fonduose dominuoja grožinė (58,9%) literatūra. Šakinės literatūros daugiausia 
sukaupta viešojoje bibliotekoje – 54,5%, mažiausiai jos turi kaimo padaliniai – tik 35,9%.  

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

10,9%. Kylant prenumeratos kainoms tenka jų užsakyti vis mažiau. 
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     Rajono bibliotekų fondų sudėtis pagal dokumentų rūšis: 

 

Dokumentų rūšis Fiz. vnt. % Pav. 

 

Knygos ir serialiniai leidiniai 196704 98,9 41775 

Rankraščiai 225 0,1 214 

Kartografiniai 33 0,02 13 

Spausdintiniai natų 289 0,2 282 

Vaizdiniai 10 0 10 

Garsiniai regimieji 1042 0,5 758 

Kiti dokumentai (trimačiai, grupuojamieji) 531 0,2 397 

Kiti skaitmeniniai 155 0,08 114 

 

     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% nuo 

visos dokumentų išduoties. 

     Didžiausią dalį fonduose užima spausdinta produkcija, daugiausia knygos, o garsiniai regimieji, 
trimačiai, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,87%.  

 

2.2.  Aprūpinimas dokumentais 
 

Aprūpinimas dokumentais 2010 – 2019 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 

2019 8,4 11,2 0,4 0,4 0,1 0,01 0,01 0,003 34,6 42,3 1,61 1,5 

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

kaimo gyventojui teko 11,2 dokumentų, o naujai gautų - 0,4. Iš kaimo padalinių vienam gyventojui 

daugiausiai tenka dokumentų: Gačioniuose – 22,7  fiz. vnt., Šukioniuose – 17,2 fiz. vnt., Medikoniuose -

16,5 fiz. vnt., Mikoliškyje - 15,3 fiz. vnt., Žvirbloniuose – 14,4 fiz. vnt. Mažiausiai: Klovainiuose – 7,9 

fiz. vnt., Rozalime – 8,1 fiz. vnt., Guostagalyje  - 8,7 fiz. vnt., Pašvitinyje  - 9,0 fiz. vnt., Balsiuose – 10,3 
fiz. vnt.      

     Vienam kaimo gyventojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Grikpėdžiuose – 0,7 fiz. vnt., 

Gačioniuose, Medikoniuose, Žeimelyje, Balsiuose, Guostagalyje, Mikoliškyje, Rimkūnuose, Rozalime po 
0,6 fiz.vnt. Mažiausiai vienam gyventojui tenka naujai gautų dokumentų: Bardiškiuose, Lygumuose - po 

0,4 fiz. vnt., Klovainiuose, Pašvitinyje, Plaučiškiuose, Ūdekuose, Žvirbloniuose, Titoniuose, Triškoniuose, 

Stačiūnuose, Šukioniuose - po 0,3 fiz. vnt. 
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     Vienam miesto bibliotekos vartotojui 2019 m. teko 34,6 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,61 

fiz.vnt. Kaimuose vienam vartotojui teko 42,3 fiz.vnt. dokumentų, o naujai gautų – 1,5. Iš kaimo 

padalinių vienam vartotojui daugiausiai tenka dokumentų: Plaučiškių padalinyje – 95,6 fiz. vnt., 

Pašvitinio padalinyje - 72,6 fiz. vnt., Ūdekų padalinyje - 57,6 fiz. vnt., Žeimelio padalinyje -  56,2 fiz. vnt., 

Stačiūnų padalinyje – 55,1 fiz. vnt. Mažiausiai: Balsių padalinyje – 27,0 fiz. vnt., Grikpėdžių padalinyje – 
29,3 fiz. vnt., Guostagalio padalinyje – 30,9 fiz. vnt., Klovainių padalinyje – 32,1 fiz. vnt., Bardiškių 

padalinyje – 33,6 fiz. vnt. 

     Vienam vartotojui daugiausiai tenka naujai gautų dokumentų: Rozalimo, Žeimelio padaliniuose - 
po 2,6 fiz. vnt., Pašvitinio padalinyje – 2,3 fiz. vnt., Plaučiškių padalinyje – 1,9 fiz. vnt., Rimkūnų 

padalinyje - 1,8 fiz. vnt., Guostagalio, Lygumų  padaliniuose - po 1,7 fiz. vnt. Mažiausiai vienam 

vartotojui tenka naujų dokumentų: Titonių, Triškonių, Šukionių  padaliniuose -  po 1,0 fiz. vnt., Žvirblonių 

padalinyje – 0,7 fiz. vnt. 
                                                                                  

2.3.  Dokumentų gautis 
 

              Dokumentų gautis    Gauti dokumentai, įrašyti į vienetinę 

              apskaitą (inventorinti) 

2019 m. 2018 m. Skirtu- 

mas 

+/- 

2019 m. 2018 m. Skirtu- 

mas 

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

SVB 7811 1449 7129 1416 + 682 5320 1431 4228 1406 + 1092 

VB 2613 1665 2388 1355 + 225 1756 1651 1482 1345 + 274 

Linkuvos MP 779 393 815 436 - 36 434 390 468 430 - 34 

KP 4419 750 3926 861 + 493 3130 851 2278 851 + 852 

    

     2019 m. rajono bibliotekose buvo gauta 8,7% dokumentų daugiau nei 2018 m. Net 11,2% dokumentų 
gautis padidėjo kaimo padaliniuose, 8,6% - viešojoje bibliotekoje, o Linkuvos miesto padalinyje 

dokumentų gautis sumažėjo 4,6%. 

     Įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų) dokumentų ataskaitiniais metais gauta 5320 fiz.vnt. ir tai 
20,5% daugiau nei 2018 m. Inventorintų dokumentų daugiau buvo gauta kaimo padaliniuose – net 27,2% 

ir viešojoje bibliotekoje - 15,6%. Linkuvos miesto padalinyje inventorintų dokumentų 7,8% buvo gauta 

mažiau. 
     2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrus  

16559 eurus (354 eurais mažiau nei 2018 m.) buvo įsigyta 2002 fiz.vnt. dokumentų ir tai 185 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 CVP IS, 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 

„Skaitmeninio sertifikavimo centras”.  
Centralizuotai įsigyta 

Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai 

- 2002 fiz.vnt. (- 185);  

-   318 fiz.vnt. (+ 64); 

Fizinių, juridinių asmenų parama (dovanoti dokumentai):                             - 1691 fiz.vnt. (- 54); 

Kraštietės Danutės Armonavičienės -     24 fiz.vnt.; 

Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų 
ryšių skyriaus   

    
-     16 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Alfredo Šimkaus -     11 fiz.vnt.; 

Kraštiečio Algio Vaitiekūno -   115 fiz.vnt.; 

UAB „Alma littera“      -   116 fiz.vnt.; 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos -     54 fiz.vnt.; 
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Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 
Lietuvos mokslų akademijos 

Vartotojų dovanos                                                                                                                          

-     24 fiz.vnt.; 

-   624 fiz.vnt.; 
-     12 fiz.vnt.; 

-    463 fiz.vnt.; 

Asmenų dovanos  -    232 fiz.vnt.; 
2019 m. gauti periodiniai leidiniai  -  2491 fiz.vnt. (- 17); 

Patikrinimo metu rasto dokumentų trūkumo padengimas -        8 fiz.vnt.; 

Vartotojų padengtos knygos vietoj prarastųjų                                -      51 fiz.vnt.; 

Gauta perdavimo metu (po kaimo padalinius keliaujantys knygų 

lagaminai)                                                                                            -    440 fiz.vnt.; 

Iš Degesių padalinio fondo perduota kaimo padaliniams ir  

VB skyriams                                                                                        -    553 fiz.vnt.; 

VB vaikų erdvė perdavė VB skyriams                                              -    257 fiz.vnt.          

 
▪ Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 1696 fiz.vnt. dokumentų; 

▪ Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys  –  210 fiz.vnt. dokumentų.   

         
Dokumentų gautis (fiz.vnt.) rajono bibliotekose 2011 - 2019 m. 

 

 
 

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 4309 850 1011 586 2491 123 13 14 

VB 938 885 818 767 857 123 13 14 

Linkuvos MP 338 311 96 80 345 51 2 4 

KP 3033 678 97 70 1289 28 2 4 

      

     Pagal turinį ataskaitiniais metais daugiausiai buvo įsigyta grožinės literatūros – 55,2%, o šakinės 

literatūros, tik 12,9%. 

     Periodinių leidinių gautis ataskaitiniais metais sudaro 31,9% nuo visos dokumentų gauties.  

▪ Per metus vidutiniškai gavo miesto padalinys – 601 fiz.vnt. periodinių leidinių; 

▪ Per metus vidutiniškai gavo kaimo padalinys -    61 fiz.vnt. periodinių leidinių. 

 

     Ataskaitiniais metais viešoji biblioteka gavo 2613 fiz. vnt., 1655 pav. dokumentų. Gauta 225 fiz. vnt. 

daugiau nei praėjusiais metais. Gauta 1756  fiz. vnt. (+ 293 fiz. vnt.), 1651 pav. dokumentų įrašytų į 
vienetinę apskaitą (inventorintų) ir 857 fiz. vnt. (- 68 fiz. vnt.), 123 pav. periodinių leidinių, iš jų 14 pav. 

buvo prenumeruojami. Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas nupirkta 803 fiz. vnt. (- 2 fiz. vnt.) 

dokumentų. Fizinių, juridinių asmenų paramos (knygomis) gauta 953 fiz. vnt. (+ 276 fiz. vnt.).       
      Linkuvos miesto padalinys gavo 779 fiz. vnt. (-36), 393 pav. dokumentų. Gauta 434 fiz. vnt. (-34), 

430 pav. dokumentų įrašytų į vienetinę apskaitą (inventorintų). Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas 
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nupirkta 251 fiz. vnt. (- 4) dokumentų, o paramos būdu (knygomis) gauta 183 fiz. vnt. (- 30). Periodinių 

leidinių gauta 345 (-2) fiz. vnt., 51 pav., iš kurių 4 pav. prenumeruoti. 
     2019 m. kaimo padaliniuose iš viso buvo gauta 4419 fiz.vnt., 750 pav. dokumentų, iš kurių 

vidutiniškai vienas kaimo padalinys gavo 210 fiz.vnt. (+ 23 fiz.vnt.). Už Kultūros ministerijos skirtų 

lėšų nupirkta 991  fiz. vnt. (- 96 fiz.vnt.) dokumentų, iš kurių vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko 47 
fiz. vnt.(- 5 fiz. vnt.). Asmenų dovanoti dokumentai (inventorinti): 1994 fiz. vnt.(+357 fiz. vnt.), iš kurių 

vidutiniškai vienam kaimo padaliniui teko po 95 fiz. vnt. (+ 17 fiz.vnt.). Per metus vidutiniškai 

inventorintų dokumentų gavo vienas kaimo padalinys  – 149  fiz. vnt. (+19 fiz. vnt.). Nauji dokumentai 
paskirstomi atsižvelgiant į padalinio vartotojų skaičių, poreikius.  

     Ataskaitiniais metais daugiausiai inventorintų dokumentų gavo šie padaliniai: Žeimelis – 511 fiz. 

vnt., Rozalimas – 458 fiz. vnt., Guostagalis - 361 fiz. vnt., Lygumai – 358 fiz. vnt., Pašvitinys – 252 

fiz.vnt. Mažiausiai: Grikpėdžiai – 187 fiz. vnt., Mikoliškis – 156 fiz. vnt., Stačiūnai - 140 fiz. vnt., 
Šukioniai – 138 fiz. vnt., Gačioniai - 133 fz. vnt.  

     Kaimo padaliniuose buvo gauta 28 pav. periodinių leidinių, iš kurių 4 pav. prenumeruoti.  

     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. Ataskaitiniais metais buvo sukomplektuotas dar vienas. Keturiuose lagaminuose 

yra grožinė literatūra ir po keletą knygų vaikams bei paaugliams, o penktame – tik vaikams skirtos knygos. 
Keliaujančiuose knygų lagaminuose yra 141 fiz.vnt. Viename padalinyje atkeliavusio lagamino knygomis 

vartotojai gali naudotis 2 mėnesius.  

 

2.4.  Naujai gautų dokumentų proc. fonde 

 
 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

Rajone 3,9 3,5 + 0,4 

VB 5,0 4,4 + 0,6 

Linkuvos MP 4,0 3,9 + 0,1 

KP 3,5 3,0 + 0,5 

      
     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 3,9% ir tai 0,4% daugiau nei 2018 m. 

     Iš kaimo padalinių didžiausias naujai gautų dokumentų proc. fonde: Rozalime – 6,2%, Guostagalyje  - 

5,6%, Grikpėdžiuose – 5,5%, Žeimelyje - 4,7%, Balsiuose – 4,5%. Mažiausias: Titoniuose – 2,9%, 

Pamūšyje – 2,7%, Stačiūnuose – 2,4%, Žvirbloniuose – 2,2%, Ūdekuose – 2,3%. 
 

2.5.  Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti 
 

 Gauta lėšų 

(EUR) 

Tenka lėšų 

vienam 

gyventojui 

(EUR) 

Skirtumas 

+/- 

 

LR Kultūros ministerijos skirtos lėšos 16559,00 0,83 0 

Savivaldybės skirtos lėšos 4300 ,00 0,21 - 0,08 

Iš viso 20859,00 1,04 - 0,11 

Fizinių ir juridinių asmenų parama, dovanos (1691 

fiz.vnt.), patikrinimo metu rasto dokumentų 

trūkumo padengimas (51 fiz.vnt.), Lietuvos 

kultūros rėmimo fondo finansuoti leidiniai (318 fiz. 

vnt.) 

 

12581,25 

 

0,63 

 

+ 0,05 

VISO: 33443,58 1,67     - 0,06 

     2019 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 20,8 tūkst. eurų. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16,5 tūkst. eurų (79,4%), rajono savivaldybė periodinių leidinių 
prenumeratai skyrė 4,3 tūkst. eurų (20,6%). 

     Ataskaitinias  metais buvo gauta 1691 fiz.vnt. dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų, dovanų, 51 

fiz.vnt. patikrinimo metu rasto trūkumo padengti dokumentai, 318 fiz.vnt. finansuoti Lietuvos kultūros  
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rėmimo fondo, kurie pinigine išraiška sudaro 12581,25 Eur. Iš viso buvo gauta dokumentų už 33443,58 

Eur. 

                             

2.6.  Dokumentų nurašymas 
 

 Nurašyta iš 

viso 
% 

nuo 

viso 

doku- 

men-

tų 

fondo 

Nurašyta iš 

viso 
Skir-

tu- 

mas 

+/- 

Nurašymo priežastis 2019 m. 

2019 m. 2018 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 12645 1154 13,6 27726 2994 -15081 8921 2374 48 52 1250 

VB 3661 2037 14,4 7769 4454 -4108 2327 1040 11 26 257 

Linkuvos 

MP 

1956 1527 13,0 2719 1527 -763 1567 383 6 - 

 

- 

KP 7028 801 13,3 17238 801 -10210 5027 951 31 26 993 

 

     Ataskaitiniais metais buvo nurašyta 12645 fiz. vnt. dokumentų ir tai yra 6,4% nuo viso dokumentų 
fondo. Palyginus su 2018 m. dokumentų nurašyta 7,2% mažiau. Pagal nurašymo priežastį daugiausiai buvo 

nurašyta susidėvėjusių ir vartotojų sugadintų dokumentų - 70,6%. Praradusių aktualumą nurašyta 18,8%. 

Mažiausiai nurašyta patikrinimų metu rastų trūkstamų (0,4%) ir vartotojų prarastų (0,4%) dokumentų. 
       

2.7.  Fondo naudojimas 
 
 Fondo apyvartos rodiklis Skirtumas 

+ / - 

Fondo panaudojimo koeficientas 

2019 m. 2018 m. Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių 

Rajone 0,75 0,74 +0,01 0,71 0,38 3,91 

VB 0,69 0,72 -0,03 1,40 0,42 1,00 

Linkuvos MP 0,69 0,63 +0,06 0,60 0,67 3,88 

KP 0,79 0,77 +0,02 0,54 0,33 5,40 

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

bendras rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 0,01 karto. Taip pat 0,06 karto padidėjo Linkuvos miesto 
padalinyje ir 0,02 karto kaimo padaliniuose. Fondų apyvarta 0,03 karto sumažėjo 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.  
 

Fondo apyvarta rajono bibliotekose 2013 – 2019 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 (3,91), palyginti su grožinės (0,71) ir šakinės (0,38) literatūros naudojimu. Kaimo padaliniuose 

periodinių leidinių naudojimo koeficientas yra didžiausias – net 5,40. Periodiniai leidiniai yra viena 

paklausiausių fondo dalis, kurių įsigyjimas reikalauja nemažos dalies fondo komplektavimui skirtų lėšų. 
Periodinių leidinių įsigyjimas ataskaitiniais metais sudarė 31,9% nuo visos dokumentų gauties.  

     Einamaisiais metais grožinės literatūros fondo naudojimas rajono bibliotekose buvo 0,33 karto 

intensyvesnis nei šakinės, viešojoje bibliotekoje – net 0,98 karto. Rajone komplektavimo prioritetai 
teikiami grožinei literatūrai (gauta 55,2%). Naujų šakinio fondo leidinių per metus įsigyjama labai mažai 

(ataskaitiniais metais gauta 12,9%), 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: 1141 fiz. vnt., 567 pav. 

                         Iš jų:  lietuvių k. – 887 fiz.vnt.; 
                                   rusų k.       – 254 fiz.vnt.  
    Didžiausią fondo dalį sudaro grožinė literatūra – 597 fiz.vnt., 52,3%. 
     Iš šakinės literatūros: Bendrasis skyrius – 280 fiz.vnt. – 24,5%; Kalbotyra. Literatūros mokslai – 60 

fiz.vnt. – 5,3%; Matematika. Gamtos mokslai – 36 fiz.vnt. - 3,5%; Taikomieji mokslai. Medicina. 
Technika. Žemės ūkis – 43 fiz.vnt. – 3,8%.  

     Mažiausiai mainų fonde Filosofijos. Psichologijos – 9 fiz.vnt., 0,8% ir Religijos. Teologijos sričių 

literatūros - 8 fiz.vnt., 0,8%. 
     Per ataskaitinius metus mainų fondas pasipildė 11 fiz. vnt. 

 

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  1844 fiz.vnt., 1261 pav. spaudinių.   
             Iš jų: lietuvių k. – 1826 fiz.vnt.; 

                      anglų k.     -       7 fiz.vnt.; 

                      prancūzų k.-      1 fiz.vnt.; 
                      rusų k.        -    10 fiz.vnt.        

     Atsarginio fondo didžiausioji dalis - grožinė literatūra – 764 fiz.vnt., 41,4%; Menas. Fotografija. 

Sportas – 309 fiz.vnt., 16,8%; Taikomieji mokslai. Medicina - 226 fiz.vnt., 12,3%; Geografija. Biografijos. 

Istorija – 163 fiz.vnt., 8,8%; Visuomenės mokslai - 132 fiz.vnt., 7,2%. Mažiausiai yra Religijos. Teologijos 
– 19 fiz.vnt., 1,0% ir Filosofijos. Psichologijos – 32 fiz.vnt., 1,7%  skyriaus literatūros.  

     Per ataskaitinius metus atsarginis fondas pasipildė 11 fiz. vnt. 
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3.1.  Vartotojų telkimas   
 

▪ Rajono  gyventojų  skaičius 

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

1316 kv.m. teritoriją. Pakruojo rajono savivaldybė yra ketvirta pagal dydį Šiaulių apskrities savivaldybė. 
Šiaurinė rajono dalis ribojasi su Latvijos siena, rytuose – su Pasvalio ir Panevėžio rajonais, pietuose – su 

Radviliškio rajonu, o vakaruose su Šiaulių ir Joniškio rajonais. 

     Rajone yra 2 miestai – Linkuva ir Pakruojis, 5 mažesni miesteliai - Klovainiai, Lygumai, Pašvitinys, 
Rozalimas, Žeimelis bei 374 kaimai. Rajoną sudaro 8 seniūnijos: Guostagalio, Klovainių, Lygumų, 

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

miestas, turintis gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais. 

     Gyventojų skaičius savivaldybėje kasmet mažėja. 2019 m. Pakruojo rajone gyveno 19071 gyventojas*. 
Palyginus su 2018 m. gyventojų sumažėjo 2,5%.    

     2019 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, 2019 m. rajone gimė 154 vaikai. Tėveliai susilaukė daugiau 

mergaičių – 80, negu berniukų, kurių gimė 74. Mirusių gyventojų išregistruota net 322. Natūrali 

gyventojų kaita – minus 168.               

     Miestuose (Pakruojis, Linkuva) gyvena 29,7% ir kaimuose – 70,3% gyventojų. Pagal lytį gyventojai 
pasiskirsto taip: moterų – 53,0% (10117), vyrų – 47,0% (8954). 

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

▪ Rajono  gyventojų  sutelkimo  procentas            

o SVB                                     - 25,4% (- 1,1); 

o VB                                       - 23,8% (- 3,4); 

o Linkuvos miesto padalinyje - 25,3% (- 2,4); 

o Kaimo padaliniuose             - 26,4% (+ 0,6). 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 25,4% rajono gyventojų. Palyginus su 
2018 m. gyventojų sutelkimas rajone sumažėjo 1,1%. Daugiausiai gyventojų sutelkimas sumažėjo 

viešojoje bibliotekoje - 3,4%. Linkuvos miesto padalinyje sumažėjo 2,4%. Kaimo padaliniuose gyventojų 

sutelkimas padidėjo 0,6%. 
     Iš kaimo padalinių gyventojų daugiausiai sutelkta Gačioniuose - 52,9%, Mikoliškyje – 44,7%, 

Žvirbloniuose - 43,8%, Grikpėdžiuose – 40,6%, Medikoniuose – 39,9%. Mažiausiai: Pašvitinyje – 12,5%, 

Plaučiškiuose – 13,4%, Rozalime – 18,2%, Pamūšyje  – 20,4%, Stačiūnuose – 20,5%. 
 

Gyventojų telkimas rajono bibliotekose 2007 - 2019 m. 
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Rajone VB Linkuvoje Kaimuose

 

 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 25,4 

VB 20,5 29,3 25,9 26,5 31 30,6 27,5 28,2 28,7 30,2 27,1 27,2 23,8 

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 25,3 

Kaimuose 23 18,4 22,5 27,6 28,3 27,4 28,9 28,2 28,2 27,6 24,0 25,8 26,4 
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• Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai   
o Rajone   -      833;   
o Mieste    -   4333;   

o Kaime    -     516.  

 

3.2.  Vartotojų aptarnavimas 
 
                    Registruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2019 m. 

 

 Perregistruoti 

vartotojai 

Naujai užregistruoti 

vartotojai 

Viso 

vartotojų 

Palyginimas 

su 2018 m. 

+/- Skaičius % Skaičius % 

SVB 4329 85,1 756 14,9 5085 -298 

VB 1392 88,1 188 11,9 1580 -234 

Linkuvos MP 456 88,9 57 11,1 513 -55 

KP 2481 82,9 511 17,1 2992 -9 

      

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 5,9% vartotojų mažiau. Labiausiai vartotojų 
skaičius sumažėjo viešojoje bibliotekoje – net 14,8%. 10,7% vartotojų sumažėjo ir Linkuvos miesto 

padalinyje, o kaimo padaliniuose sumažėjo nežymiai, tik - 0,3%. 
     Rajone naujų vartotojų buvo užregistruota tik 14,9%, o perregistruota – 85,1%. Daugiausiai naujų 
vartotojų sulaukta kaimuose (511) ir viešojoje bibliotekoje (188).  

     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 Lygumuose – 52, Medikoniuose – 51, 
Žvirbloniuose – 49, Balsiuose – 38. 

     Didžioji dalis vartotojų skaito kaimuose – 58,8%  ir viešojoje bibliotekoje – 31,1%, o Linkuvos miesto 

padalinyje – 10,1% nuo visų vartotojų.  

 
Perregistruotų ir naujai užregistruotų vartotojų skaičius rajono bibliotekose 2013 - 2019 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. 

 

 

+ 

- 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1. Balsiai - - 192 185 - - - - - - +7 

2. Bardiškiai - - 173 181 - - - - - - -8 

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

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

5. Grikpėdžiai - - 116 130 - - - - - - -14 

6. Guostagalis - - - - 208 207 - - - - +1 

7. Klovainiai - - 195 177 - - - - - - +18 

8. Lygumai - - - 186 206 - - - - - +20 

9. Medikoniai - - 162 162 - - - - - - 0 

10. Mikoliškis - - 142 138 - - - - - - +4 

11. Pamūšis 95 - - 102 - - - - - - -7 

12. Pašvitinys - - 110 103 - - - - - - +7 

13. Plaučiškiai 43 67 - - - - - - - - -24 

14. Rimkūnai 72 70 - - - - - - - - +2 

15. Rozalimas - - 166 162 - - - - - - 0 

16. Stačiūnai - - 107 105 - - - - - - +2 

17. Šukioniai - - 150 147 - - - - - - +3 

 18. Titoniai - - 134 141 - - - - - - -7 

19. Triškoniai - - 107 105 - - - - - - +2 

20. Ūdekai - - 103 136 - - - - - - -33 

21. Žeimelis - - - - 230 230 - - - - 0 

22. Žvirbloniai - - 161 147 - - - - - - +14 

 VISO: 3 2 15 17 3 2 - - - - - 

 % 14,3 9,5 71,4 81,0 14,3 9,5 - - - - - 

 
     Rajone yra 3 (14,3%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų; turinčių 101 – 200  vartotojų yra 15 

(71,4%) bibliotekų; 201 – 300  vartotojų - 3 (14,3%);  301 - 400 vartotojų - nėra; 401 – 500 vartotojų – 

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

     Kaimuose vartotojų skaičius išaugo 11, o sumažėjo 6 padaliniuose. 

     Daugiausiai vartotojų sutelkta Žeimelyje – 230, Guostagalyje – 208, Lygumuose – 206, Klovainiuose – 
195, Balsiuose – 192. Mažiausiai  vartotojų yra Plaučiškiuose – 43, Rimkūnuose – 72, Pamūšyje – 95, 

Ūdekuose – 103, Stačiūnuose ir Triškoniuose – po 107. 

 

Vartotojų telkimas 2001 – 2019 m. 
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     Rajone nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 31,2%, kaimo padaliniuose – 40,7%, Linkuvos miesto 
padalinyje – 37,6% ir viešojoje bibliotekoje - 11,2%.  
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3.3.  Vartotojų sudėties pokyčiai 

 

 Vartotojų sudėtis rajono bibliotekose 2019 m. 

0,3%12,0%

30,9%

28,7%

11,7%

8,8%

3,6%

4,0% Vaikai-1457

Dirbantieji-1573

Pensininkai-595

Bedarbiai-446

Kiti-184

Neįgalieji-204

Studentai, moksleiviai-612

Virtualūs-14

 
      
     Esminių vartotojų sudėties pokyčių per aptariamuosius metus nebuvo. Skaičiai atspindi demografinius 
ir socialinius visuomenės pokyčius – didžioji dalis vartotojų yra dirbantieji (30,9%), vaikai (28,7%) bei 

studentai ir moksleiviai (12,0%), o mažiausiai bibliotekose lankosi kitų (3,6%) ir neįgaliųjų (4,0%). 

Ataskaitiniais metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 14 (0,3%) virtualių lankytojų. 

 
       Pagal sudėtį viešojoje bibliotekoje skaitė sekančiai: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2019 metai 2018 metai 

Vaikai (26,0%) 411 432 -21 

Studentai, moksleiviai (13,6%) 215 249 -34 

Dirbantieji (36,8%) 581 685 -104 

Pensininkai (10,1%) 159 191 -32 

Neįgalieji (2,9%) 46 46 0 

Kiti (2,4%) 38 57 -19 

Bedarbiai (7,3%) 116 143 -27 

Virtualūs (0,9%) 14 11 +3 

VISO: 1580 1814 -234 
 

      2019 m. viešojoje bibliotekoje dominuojančios vartotojų grupės buvo dirbantieji (36,8%), vaikai 
(26,0%) ir studentai, moksleiviai (13,6%). Mažiausiai lankosi kitų (2,4%) ir neįgaliųjų (2,9%) vartotojų. 

Ataskaitiniais metais bibliotekos paslaugomis naudojosi ir 14 (0,9%) virtualių lankytojų. 
     Palyginus su 2018 m. sumažėjo visų grupių vartotojų ir ypatingai daug sumažėjo dirbančiųjų, net 104. 
Daugiau buvo tik virtualių vartotojų. 

     Pagal lytį: moterys sudaro 69% (1090), o vyrai – 31% (490). 

     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, 2018 m. – 494, o 

2019 metais aktyviųjų abonentų gretose buvo 399 (- 95) vartotojai. 
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     Vartotojų sudėtis Linkuvos miesto padalinyje: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2019 metai 2018 metai 

Vaikai (27,3%) 140 179 -39 

Studentai, moksleiviai (19,5%) 100 88 +12 

Dirbantieji (25%) 128 137 -9 

Pensininkai (9,8%) 50 66 -16 

Neįgalieji (5,1%) 26 30 -4 

Kiti (2,4%) 13 18 -5 

Bedarbiai (10,9%) 56 50 +6 

VISO: 513 568 -55 

 

     2019 metais sutelkta 55 vartotojais mažiau nei 2018 m. Aktyviausi padalinio vartotojai - vaikai, kurie 

sudaro – 27,3%. Pagal aktyvumą, toliau seka dirbantieji – 25%, studentai ir moksleiviai – 19,5% ir 
bedarbiai – 10,9%. Mažiausiai bibliotekoje yra kitų (2,4%) ir neįgaliųjų (5,1%) grupių vartotojų.   

     Vartotojų sudėtis pagal lytį: moterys sudaro 61% (313), o vyrai – 39% (200).                                                                                       
 

     Vartotojų sudėtis kaimo padaliniuose: 

 

Vartotojų grupės Skirtumas 

+/-  2019 metai 2018 metai 

Vaikai (30,3%) 906 950 -44 

Studentai, moksleiviai (9,9%) 297 388 -91 

Dirbantieji (28,9%) 864 792 +72 

Pensininkai (12,9%) 386 353 +33 

Neįgalieji (4,4%) 132 132 0 

Kiti (4,4%) 133 130 +3 

Bedarbiai (9,2%) 274 256 +18 

VISO: 2992 3001 -9 
 

     Kaimuose daugiausia lankosi vaikai (30,3%), dirbantieji (28,9%)  ir pensininkai (12,9%). Mažiausiai yra 

kitų ir neįgaliųjų (po 4,4%) vartotojų. Palyginus su 2018 m., ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo vartotojų 
studentų, moksleivių ir vaikų, o padaugėjo dirbančiųjų, pensininkų, bedarbių, neįgaliųjų ir kitų grupių 

vartotojų. 

     Vartotojai pagal lytį: 

▪ moterys  - 1892 (63,2%); 
 2018 m. - 1833 (61,1%); 

▪ vyrai       - 1100 (36,8%); 

 2018 m. - 1168 (38,9%). 
 

3.4.   Apsilankymų  skaičius ir lankomumas 
 

 Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 95504 95038 +466 18,8 17,7 +1,1 

VB 37920 35937 +1983 24,0 19,8 +4,2 

Linkuvos MP 8117 9985 -1868 15,8 17,6 -1,8 

KP 49467 49116 +351 16,5 16,4 +0,1 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,5 tūkst. lankytojų. Viešojoje bibliotekoje 

apsilankė 39,7%, Linkuvos miesto padalinyje - 8,5% nuo visų lankytojų. Kaimo padaliniuose vidutiniškai 

apsilanko 2,3 tūkst.  
     Palyginus su 2018 m. lankytojų skaičius padidėjo 0,5%. 5,2% lankytojų daugiau sulaukta viešojoje 

bibliotekoje ir 0,7% kaimo padaliniuose. Linkuvos miesto padalinyje lankytojų skaičius 23% sumažėjo.  
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     Iš kaimo padalinių daugiausiai lankytojų turėjo Šukionių padalinys – 6078, Lygumų padalinys – 4485, 

Rozalimo padalinys – 4266, Žeimelio padalinys – 3401, Guostagalio padalinys – 3059. Mažiausiai 
lankytojų buvo Plaučiškiuose – 272, Rimkūnuose – 514, Pašvitinyje – 1146, Gačioniuose – 1272, 

Mikoliškyje – 1365. 

     2019 m. vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 18,8 karto (2018 m. – 17,7), viešojoje 
bibliotekoje – 24,0 (2018 m. – 19,8), Linkuvos miesto padalinyje – 15,8 (2018 m. – 17,6) ir kaimo 

padaliniuose – 16,5 (2018 m. – 16,4). Didžiausi lankomumo vidurkiai buvo Šukionių padalinyje – 26, 

Lygumų padalinyje – 20, Rozalimo padalinyje – 19, Žeimelio padalinyje – 15, Guostagalio padalinyje – 13 
lankytojų per dieną. 

 

Rajono bibliotekų lankytojai 2008 – 2019 m. 

 
 
3.5.  Dokumentų išduotis 
 

 Iš viso Išduotis į namus Išduotis vietoje 

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

 

SVB 149322 100 96020 64,3 53302 35,7 

VB 36404 24,4 27644 75,9 8760 24,1 

Linkuvos MP 13577 9,1 6892 50,8 6685 49,2 

KP 99341 66,5 61484 61,9 37857 38,1 

 
     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vartotojams buvo išduota 149322 fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2018 m., išduotis sumažėjo 2416 fiz.vnt. (1,6%). Viešojoje bibliotekoje išduota 36404 fiz.vnt. 

Tai 2414 fiz.vnt. (6,6%) mažiau nei 2018 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 13577 fiz.vnt. Palyginus 
su 2018 m., išduotis padidėjo 2,6% (357 fiz.vnt.). Kaimo padaliniuose išduota 99341 fiz.vnt. dokumentų. 

Tai 359 fiz.vnt. arba 0,4% mažiau nei 2018 m.  

     Daugiausia dokumentų nuo visos išduoties išduodama kaimo padaliniuose – 66,5% (2018 m. - 65,7%),  

o viešojoje bibliotekoje – 24,4% (2018 m. - 25,6%) ir Linkuvos miesto padalinyje – 9,1% (2018 m. - 
8,7%). 

     Dokumentų į namus išduodama 64,31% (2018 m. - 66,16%), o vietoje – 35,7% (2018 m. - 33,9%).  

     Iš kaimo padalinių daugiausiai literatūros išduota Medikoniuose – 8523 fiz.vnt., Lygumuose – 8071 
fiz.vnt., Žeimelyje – 7814 fiz.vnt., Klovainiuose – 7341 fiz.vnt., Guostagalyje – 7247 fiz.vnt. Mažiausias 

literatūros išdavimas buvo Plaučiškiuose -  715 fiz.vnt., Rimkūnuose – 1382 fiz.vnt., Grikpėdžiuose – 2245 

fiz.vnt., Pamūšyje – 2319 fiz.vnt., Pašvitinyje – 2485 fiz.vnt. 
 

Dokumentų išduotis rajono bibliotekose 2001 – 2019 m. 

 

 

91613

112345 107617

111339

107161

123424

110282

109086

101844

95676

95038 95504

0

50000

100000

150000

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

215277

217268

221540

214115
176620

149367

178808

178235

206552

175637

167323

158289
186041

177063

180677

173023

168969 151738

149322

0

50000

100000

150000

200000

250000

2001
m.

2002
m.

2003
m.

2004
m.

2005
m.

2006
m.

2007
m.

2008
m.

2009
m.

2010
m.

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

2019
m.



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita 

22 

 

     Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 44,2% (65955 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 62306 41,7 23422 15,7 63594 42,6 

VB 23179 63,7 8311 22,8 4914 13,5 

Linkuvos MP 5065 37,3 3466 25,5 5046 37,2 

KP 34062 34,3 11645 11,7 53634 54,0 

                         

     Vertinant vartotojų skaitymo prioritetus, daugiausiai išduota periodinių leidinių - 42,6% ir grožinės 

literatūros – 41,7%. Mažiausiai – šakinės literatūros - 15,7%. Kaimo bibliotekų skaitytojai prioritetą teikia 
periodinių leidinių skaitymui, kurių išduota - 54,0%, o grožinės literatūros išduota - 34,3%. Vartotojų 

požiūriu šakinis kaimo padalinių fondas yra gerokai pasenęs, todėl ir šakinės literatūros išduotis tik 11,7%. 

Šakinės literatūros daugiausiai išduota Linkuvos miesto padalinyje - 25,5%. 
      LIBIS duomenimis 2019 m. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje grožinės literatūros skaitomiausių 

kūrinių penketukas: 

1. Baltimorės knyga: romanas / Joėl Dicker.- Vilnius, 2017. (paimta 27 kartus). 

2. Gyvulių ūkis; 1984-ieji / Džordžas orvelas.- Vilnius, 1991. (paimta 24 kartus). 
3. Ankstesnė mergina: romanas / J. P. Delaney.- Vilnius, 2017. (paimta 23 kartus). 

4. Tikros ir netikros seserys: romanas / Irena Buivydaitė.- Vilnius, 2017. (paimta 20 kartų). 

5. Afganistano daktaras: romanas / Vilius Kočiubaitis.- Vilnius, 2017. (paimta 19 kartų). 
     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos vartotojai skaitė ir periodinius leidinius, kurių buvo išduota 

13,5% nuo visos dokumentų išduoties. Populiarūs buvo šie žurnalai: „TV antena“ (paimta 176 kartus), 

“Žmonės“ (paimta 160 kartų), “Stilius“ (paimta 107 kartus), „Ji“ (paimta 92 kartus), „Prie kavos“ (paimta 
84 kartus). Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, labiausiai skaitė: „Šiaulių kraštą“ (paimta 488 kartus), 

„Lietuvos rytą“ (paimta 473 kartus), „Vakaro žinias“ (paimta 458 kartus), „Auksinę varpą“ (paimta 373 

kartus), „Laisvą laikraštį“ (paimta 162 kartus). 

     Linkuvos miesto padalinyje LIBIS duomenimis grožinės literatūros skaitomiausių kūrinių 

penketukas: 

1. Aukštųjų Šimonių likimas: romanas / Ieva Simonaitytė.- Vilnius, 1984. (paimta 22 kartus). 

2. Sudaužysiu tau širdį: romanas / Megan Hart.- Vilnius, 2018. (paimta 17 kartų). 
3. Negundyk manęs: romanas / Lori Foster.- Vilnius, 2018. (paimta 16 kartų). 

4. Anyta: kasdieniškas romanas / Daina Avotiņa.- Vilnius, 2018. (paimta 16 kartų). 

5. Meilės įkaitė: romanas / Jolita Pamedytytė.- Kaunas, 2018. (paimta 16 kartų). 

     Linkuvos miesto padalinio skaitytojai ypatingai didžiulį poreikį teikia periodinių leidinių skaitymui. 
Ataskaitiniais metais periodinių leidinių buvo išduota net 37,2%. Iš laikraščių, bibliotekos vartotojai, 

labiausiai skaitė: „Lietuvos rytą“ (paimta 1454 kartus), „Šiaulių kraštą“ (paimta 1347 kartus), „Auksinę 

varpą“ (paimta 1109 kartus). Populiarūs buvo šie žurnalai: “Stilius“ (paimta 413 kartų), „TV antena“ 
(paimta 303 kartus), „Justė“ (paimta 49 kartus), „Laimiukas“ (paimta 42 kartus), „Lututė“ (paimta 35 

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 
grožinės literatūros kūriniai buvo: Lauros Andersen romanas “Juodoji nuotaka” (Vilnius, 2018), Douglo 

Kennedy romanas “Besivejant laimę” (Vilnius, 2018), Jolitos Pamedytytės romanas “Meilės įkaitė” 

(Kaunas, 2018), Charlotte Betts romanas “Prieskonių pirklio žmona” (Vilnius, 2016), Dainos Avotiņos 
kasdieniškas romanas “Anyta” (Vilnius, 2018), Živilės Galdikienės romanas “Laiškai, kurių tu niekada 

negausi” (Vilnius, 2018), Dainos Opolskaitės romanas “Užraktas” (Vilnius, 2018), Renatos Šerelytės 

romanas “Raganos širdis: paslaptingoji Barboros Radvilaitės ir jos patikėtinės Magdalenos istorija” 
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(Vilnius, 2018), Noros Roberts romanas “Apsėdimas” (Kaunas, 2016), Mary Higgins Clark romanas “Dar 

pasimatysim” (Vilnius, 2018), Karmos Brown romanas “Eime su manimi” (Vilnius, 2017) ir kt. 
     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”, “Stilius”, “TV 
antena”, “Panelė”, “Prie kavos”. 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“. 
     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. Ataskaitiniais metais buvo sukomplektuotas dar vienas. Keturiuose lagaminuose 

yra grožinė literatūra ir po keletą knygų vaikams bei paaugliams, o penktame – tik vaikams skirtos knygos. 
Keliaujančiuose knygų lagaminuose yra 141 fiz.vnt. Viename padalinyje atkeliavusio lagamino knygomis 

vartotojai gali naudotis 2 mėnesius.  
           

     Išduotų dokumentų skaičius, tenkantis vienam bibliotekininkui –  4817 fiz.vnt. (2017 m. – 4895 

fiz.vnt.). 

 

3.6.  Skaitomumas 
 

 Skaitomumo rodiklis Skirtumas 

+/- 2019 m. 2018 m. 

SVB 29,4 28,2 +1,2 

VB 23,0 21,4 +1,6 

Linkuvos MP 26,5 23,3 +3,2 

KP 33,2 33,2 0 

              

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (33,2) ir Linkuvoje (26,5). Mažiausiai 
dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (23,0), kur išdavimas 6,4 karto mažesnis ir už 

bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

     Palyginus su 2018 metais, bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 1,2 karto. 
Skaitomumas net 3,2 karto padidėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 1,6 karto viešojoje bibliotekoje. Kaimo 

padaliniuose skaitomumo rodiklis nepasikeitė. 

 

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 206 106 100 100 41 

VB 32 24 19 19 19 

Linkuvos MP 14 6 6 6 2 

KP 160 76 75 75 20 

  

     Rajono bibliotekose vartotojams yra skirtos 206 darbo vietos, iš kurių - 106 yra kompiuterizuotos. 

Darbuotojams yra skirta 41 kompiuterizuota darbo vieta. 
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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 

2019 105 2290 134 1057 766 805 7716 2135 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose buvo organizuojamos ekskursijos, kurių pravedimui sugaišta 

105 val. ir jose dalyvavo 2290 dalyvių. Pakruojo sinagogą aplankė 1960 lankytojų. Pravestos 96 

ekskursijos, kurių pravedimui buvo sugaišta 70 val. (plačiau žr. priedą Nr. 3, psl. 103). 
     Bibliotekų darbuotojų pravestų apmokymų, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais, 

bendra trukmė – 134 val. Dalyvių skaičius – 1057.  

     Apmokymuose, kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis, dalyvavo 766 dalyviai ir buvo sugaišta 805 

val. 

     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 2135 lankytojams, trukmė – 7716 

val.    

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

 

 

 

 

 

2019 metai 

 

 

 

 

Laikotarpis 

Gyventojų skaičius (dalyvavusių 

mokomuosiuose renginiuose) 

 

 

 

 

VISO 

Gyventojų 

skaičius 

(pateikusių 

skaitmeninio 

raštingumo 

užklausas) 

Gyventojų skaičius 

(dalyvavusių 

skaitmeninio 

raštingumo 

renginiuose) 

Gyventojų skaičius 

(dalyvavusių 

kituose 

mokomuosiuose 

renginiuose) 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojų 

skaičius 

Sausis 7 6 13 194 

Vasaris 24 35 59 193 

Kovas 38 130 168 202 

I ketvirtis 69 171 240 589 

Balandis 30 83 113 206 

Gegužė 10 27 37 187 

Birželis 10 50 60 193 

II ketvirtis 50 160 210 586 

Liepa 5 66 71 126 

Rugpjūtis 5 228 233 144 

Rugsėjis 25 48 73 232 

III ketvirtis 35 342 377 502 

Spalis 225 63 288 302 

Lapkritis 186 127 313 233 

Gruodis 141 14 155 283 

IV ketvirtis 552 204 756 818 

VISO (per metus) 706 877 1583 2495 

VISO (per metus apmokyti 

ir konsultuoti gyventojai) 

 

4078 
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     Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, rajono bibliotekose nuo 2009 m. lapkričio mėn. buvo 

vykdomi grupiniai gyventojų kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai. Kompiuterinio 
raštingumo kursus baigė 2,5% rajono gyventojų. 

     Nuo 2019 m. kovo mėnesio pradėti organizuosi nemokami gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Rajono bibliotekose pagal pradedančiųjų mokymų 
programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok!“ (18 val.) suorganizuotos 28 grupės ir 

apmokyti 293 gyventojai. Pagal pažengusiųjų mokymo programas „Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk 

ir dalykis turiniu internete: Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, 
„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas“, „E. bendruomenės TAU: Atsakingas turinio publikavimas internete ir saugus naršymas“, 

„Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs pristatymas“, „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime 

internetu“(6 val.) suorganizuotos 36 grupės ir apmokyta 369 gyventojai. Nemokamus skaitmeninio 
raštingumo mokymus baigė 3,31% rajono gyventojų. (Plačiau žr. psl. 56). 

     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.ignitis.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. 
          

3.9.  Prieiga ir darbo sąlygos 
 

     Visi vartotojai, užsiregistravę bibliotekoje, turėjo laisvą prieigą prie informacinių technologijų. Visi 
vartotojai registruoti projekto „Bibliotekos pažangai“ svetainės vartotojų registracijos ir statistikos 

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

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

sistema. Vartotojai su bibliotekininko pagalba, gali ieškoti informacijos prenumeruojamose elektroninėse 
duomenų bazėse,  suvestiniame kataloge OPAC.  

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

informaciją internete, vartotojai gali atsispausdinti juodai baltu lazeriniu spausdintuvu, įsirašyti į CD, USB 
atmintį.  Reikiamą dokumentą galima nuskenuoti.  

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

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

pagalba ieškojo darbo, užsisakinėjo lėktuvų bilietus.  
     Lankytojams sudarytos sąlygos ne tik mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų, bet ir praleisti laiką 

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

kalbant, susirašinėti, siųsti failus. Naudojosi prie kompiuterių pajungtomis vaizdo kameromis. Norintys 
galėjo naudotis elektroninio parašo skaitytuvu, ieškoti informacijos elektroninėse duomenų bazėse, 

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

laikmeną, atsikopijuoti. Informacijos skaitykloje yra galimybė lankytojams laisvai naudotis belaidžiu 
internetu (turintiems nešiojamą kompiuterį su belaidžio interneto įranga). Visi kompiuteriai turi garso 

ausines, vaizdo kameras.                

     Prie kiekvienos kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams pateikta: 

o interneto skaitykla naudojimosi taisyklės (taisyklės patvirtintos 2014 m.); 
o informacija apie teikiamas mokamas paslaugas;  

o informacijos paieškos galimybės prenumeruojamose elektroninėse duomenų bazėse, bibliotekos 

elektroniniame kataloge, LIBIS suvestiniame kataloge;  
o bibliotekoje kaupiamų informacinių CD sąrašai.                                                                       

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

 

DUOMENŲ BAZĖS: 

     Vartotojams buvo siūloma naudotis:  

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

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

http://www.ignitis.lt/
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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 - 80. 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 - 115. 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 - 290.               
     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 2019 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).       
     Nuo 2019 m. birželio 3 d. iki liepos 3 d. Lietuvos Nacionalinė Martyno mažvydo biblioteka buvo 
suteikusi teisę prieigai prie Academic Video Online ir Music and Dance Online duomenų. Apie šių 

duomenų bazių testavimą turėjo prieigą viešosios bibliotekos padaliniai ir jų vartotojai. Tokiu būdu LNB 

siekė išsiaiškinti, ar šios duomenų bazės reikalingos skaitytojams, ar būtų naudinga jas prenumeruoti.  
            

Darbo valandos  
 

     Administracijos darbo laikas: 
     Pirmadieniais – ketvirtadieniais - 8.00 – 17.00 val.  

     Penktadieniais – 8.00 – 15.45 val. 

     Pietų pertrauka – 12.00 – 12.45 val.            

     Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.   
     Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus darbo laikas: 

     Pirmadieniais – penktadieniais - 8.00 – 17.00 val.  

     Pietų pertrauka – 12.00 – 13.00 val.            
     Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.      

     Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – 

penktadieniais 8.00 –18.00. Šeštadieniais 9.00 – 17.00. Poilsio diena – sekmadienis. Per savaitę vartotojai 
aptarnaujami 58 val. 

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

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

     Vaikų erdvėje – Sinagogoje lankytojai aptarnaujami: antradieniais – penktadieniais 9.00 – 18.00. Pietų 
pertrauka – 13.00 – 14.00. Šeštadieniais 10.00 – 16.00. Sekmadieniais – 10.00 – 16.00. Poilsio diena – 

pirmadienis. Per savaitę lankytojai aptarnaujami 47 val. 

http://www.libis.lt:8082/
https://www.vyturys.lt/user/dashboard
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     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 (Mikoliškis, Plaučiškiai, Stačiūnai, Šukioniai, 

Titoniai, Triškoniai, Žvirbloniai), vartotojai aptarnaujami: pirmadieniais – penktadieniais 14.00 –18.00. 

Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis.  

     Pašvitinio padalinyje (0,5 etato) vartotojai aptarnaujami: antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
9.00 –18.00. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 

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

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00. Poilsio dienos – šeštadienis, sekmadienis. 
     Visos bibliotekos nedirba valstybinių švenčių dienomis. Prieššventinę dieną dirba viena valanda 

trumpiau. 
               

Darbo dienos 
 

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

     Linkuvos miesto padalinyje vartotojai buvo aptarnauti 293 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 6 6 5 1 4 3 

VB 6 6 5 1 4 3 

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 2019 m. - tik 6. TBA populiarumo sumažėjimo priežastis - brangios 

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

     2019 m. iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos fondų buvo užsakyti 4 leidiniai, 
gautas - 1, į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką išsiųsti 2 užsakymai ir gautos 4 dokumentų 

kopijos. Visi dokumentai lietuvių kalba. Juos vartotojai užsisakė darbo, mokymosi ir savišvietos tikslais. 

 

3.11.  Renginiai 
 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 835 198 264 371 2 19784 

VB 135 54 29 50 2 7196 

Linkuvos MP 61 25 12 24 0 1746 

KP 639 119 223 297 0 10842 
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     Renginiai – operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma. Ataskaitiniais metais rajono 

bibliotekose buvo surengti 835 renginiai (2018 m. – 872), kuriuose apsilankė 19784 lankytojai (2018 m. 
– 20262). Iš visų renginių net 76,5% organizuoti kaimuose. 

 

 
   

     Rajono bibliotekose net 44,4% visų organizuojamų renginių sudaro vaizdiniai renginiai. Žodiniai 

renginiai sudaro 31,6%, kompleksiniai  – 23,7%. Ataskaitiniais metais buvo ir 2 virtualūs renginiai.  

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje buvo surengti 135 renginiai, kuriuose apsilankė 7196 

lankytojai. 

     Linkuvos miesto padalinyje surengtas 61 renginys ir juose apsilankė 1746 lankytojai. 

     Kiekviename kaimo padalinyje 2019 m. vidutiniškai buvo surengta 16 žodinių ir 14 vaizdinių  

renginių. (plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 73) 
 

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 Pakruojo dvaro sodybos 
Vandens malūno Pašto salėje spalio 19 d. literatų 

klubas ,,Židinys” surengė tradicinę respublikinę 

poezijos ir muzikos šventę ,,Mūsų rytas kvepia 
medum…”, skirtą romantinės meilės temai. Renginys 

pavadintas klubo narės, medikonietės Žydrūnės 

Gasaitienės eilėraščio žodžiais. Pasidalinti mintimis, 
kas gi yra ta romantiškoji meilė, kokia paslaptis joje 

slypi, ,,Židinio” literatai sukvietė geriausius savo 

bičiulius ir bendraminčius iš įvairių šalies kampelių. 

Dalyvavo ,,Versmės” (Biržų r.), ,,Šaltinio” (Jonavos 
r.), ,,Vieversio” ir ,,Be rėmų” (Kelmės r.) , ,,Audruvės” 

(Joniškio r.), ,,Užuovėjos” (Pasvalio r.), ,,Verdenės” ir humanitarinės studijos ,,Plėviasparniai” (Šiauliai) 

23,70%

31,60%

44,40%

0,30%

Renginių organizavimas rajono bibliotekose 2019 m.

Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs
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literatų klubų atstovai, kėdainiškė Rima Petrilevičienė, šiaulietis Jaunius Kulnys, telšiškė Laura Lu, taip 

pat bibliotekininkai Dalia ir Antanas Galbuogiai iš Šedbarų (Kelmės r.). Šią Meilės popietę vedė „Židinio“ 
nariai Rima Kubulkienė ir Mykolas Arcimavičius, susirinkusiems priminę lietuvių poetų: S. Nėries, P. 

Širvio, Just. Marcinkevičiaus,  A. Maldonio, A. Baltakio, V. Mozuriūno, A. Miškinio, V. Spudo 

jaudinančias eiles apie meilę. Savo jausmų patirtimi dalinosi ir mūsų rajono literatai: Zita Vėžienė, Pranutė 
Kvedarienė, Gražina Gricienė, Inta Bulaitienė, Žydrūnė Gasaitienė, Vilija Kaškelytė- Narvydienė, 

Eufrozina Jurevičiūtė- El- Khatib, Dalė Gurkšnienė, Inga Bosienė, Edita Kurauskienė, Mykolas 

Arcimavičius. Rima Kubulkienė, kaip jau įprasta, sugrąžino šviesaus atminimo „Židinio“ narės Ramutės 
Ališauskaitės kūrybą. 

     Pamūšio kultūros namų meno vadovė Regina Šopienė ir jos vadovaujamo vokalinio ansamblio 

,,Radasta” entuziastės Danutė Gaubienė bei Jolanta Lebedienė dainomis ir romansais, pritariant Reginos 

gitarai, pavergė sambūrio dalyvių širdis. Susirinkusius sveikino svečiai: rajono vicemeras Virginijus 
Kacilevičius, klubo bičiulis Alfredas Šimkus, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos atstovė Rima 

Livanienė. Renginio pabaigoje „Židinio“ narė, ūdekietė Vilija Kaškelytė-Narvydienė visus pakvietė 

tradiciniam jos paruoštos duonos paragavimui. Taip pat Vilija vaišino rudenį prinokusiais jovarais iš savo 
tėvų sodo. Poezijos ir muzikos šventės proga židiniečiai tradiciškai išleido laikraštuką, kuriame atsispindi 

ir literatų klubo veikla, ir jo narių kūryba. Šiuo leidinuku atminčiai apdovanoti renginio dalyviai.  

     14-koje renginių literatų klubo nariai atstovavo ,,Židiniui“: Anykščių L. ir S. Didžiulių  viešojoje 

bibliotekoje vykusiuose tradiciniuose naktiniuose skaitymuose ,,Kas švyti vasario nakties danguje?", 
renginyje ,,Auginu Lietuvą''; Šiaulių apskrities P. Višinskio VB humanitarinės studijos ,,Plėviasparniai'' 

kūrybos rinktinės ,,Bičkopis'' sutiktuvėse; Šiaulių Asociacijos ,,Menų šaltinis'' organizuotoje poezijos 

šventėje; Šiaulių r. sav. Kuršėnų KC vykusiame XV respublikiniame Karolio Širvinsko vardo poezijos 
konkurso ,,Baltojo balandžio sugrįžimas'' renginyje; “Poezijos pavasario” Pakruojo krašte renginiuose; 

Poezijos pavasaris Biržų pilyje. ,,Versmės'' literatų klubo surengtoje respublikinėje poezijos pavasario 

šventėje ir tradiciniame literatų poezijos pavasarėlyje; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje vykusioje tradicinėje Šiaulių poezijos pavasario šventėje; Joniškio literatų klubo ,,Audruvė''  ir 

Joniškio r. sav. adm. Švietimo, kultūros ir sporto sk. organizuotame respublikiniame kūrybinių darbų 

konkurse ,,Vietovardžių atsivėrimai'' ir tradicinėje literatūrinėje popietėje ,,Aš myliu Joniškį''; Pakruojo KC 

renginyje, skirtame Baltų  vienybės dienai paminėti; Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje, 
Knygų mugės šventės metu, vyko Viktoro Gulbino knygos ,,Urbanistinis vienetas'' ir Viktoro Rudžiansko 

knygos (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė) pristatymas. Renginį vedė ir ,,Židinio '' literatus sukvietė 

klubo pirmininkė Edita Kurauskienė; Šedbaruose (Kelmės r.) vykusioje tradicinėje respublikinėje poezijos 
šventėje ,,Poezija - tai jausmas, mintis, muzika''; Poetės Onutės Buržaitės - Novikienės (1928- 2018) 

atminimo vakaras ,,Sidabrinės laiko gijos''  Jonavos viešojoje bibliotekoje; Pakruojo neįgaliųjų draugijos 

salėje pristatyta Zitos Buržaitės-Vėžienės sudaryta (red. Renata Budrienė) knyga ,,Gyvenimas - akimirka 
mažytė'', skirta sesers, poetės Onutės Buržaitės - Novikienės šviesiam atminimui. 

      Edita Kurauskienė dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte 

Kraštotyros ekspedicija ,,Kur liūdi kryžiai pakelėm'' III. Aprašyta Pakruojo miesto ligoninės DIEVO 

GAILESTINGUMO KOPLYČIA.  
     2019 m. liepos 10 d. sukurta Pakruojo literatų klubo ,,Židinys” FB paskyra. Puslapį administruoja klubo 

narė Regina Pupinytė ir klubo vadovė Edita Kurauskienė. Įkelti 22 įrašai. 

     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. 2019 m. „Šviesuolių“ klubas dirbo aktyviai. Iš 

viso buvo suorganizuoti 9 renginiai.   

     Popietėje „Būkime draugiški gamtai“ D. Karenauskienė pasidalino patirtimi ir pasakojo, kaip vartodami 
įvairius produktus nedarytume žalos gamtai. Popietėje „Oi, būdavo, būdavo“ renginio dalyviai dalijosi 

vaikystės prisiminimais, pristatė iš savo albumų seniausias nuotraukas. Vienas užsiėmimas buvo skirtas ir 

ruošimuisi į Klovainiuose organizuojamą Kaziuko 
mugę. 

     Ataskaitiniais metais biblioteka glaudžius ryšius 

palaikė su Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuru. Kartu suorganizavo renginius 

„Mankštos galia“, „Šiaurietiškas ėjimas“, „Fraktalai“, 

„Žinios, kurios gali išgelbėti artimo žmogaus gyvybę“, 

„Kvapų pasaulis“. Šie renginiai susilaukė lankytojų 
susidomėjimo. Susitikimų metu skaitytos paskaitos, 

buvo atliekamos praktiškos užduotys.  
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     Klubas bendradarbiavo su kaimo bendruomene ir kultūros namais. Sutelkę jėgas suorganizavo advento 

popietę  „Adventas – laukimo metas“. Renginyje dalyvavo Pakruojo parapijos dekanas Remigijus 
Čekavičius. Kaimo moterys kepė kalėdinius sausainius, o vaikai šventinius sausainius papuošė spalvotu 

glajumi.  

     Bendradarbiauta su Klovainių bendruomene ir Klovainių šeimos klubu, Guostagalio biblioteka. 
Klovainių bendruomenė pakvietė „Šviesuolių“ klubo moteris dalyvauti „Oninių“ šventėje ir įsijungti į 

kilimų iš augalų kūrimą. Guostagalio bibliotekos lankytojams pravedė  edukacinį užsiėmimą „Piname iš 

laikraščių juostelių“, o Klovainių šeimos klubo narius mokino, kaip pasidaryti sveikinimų knygą. 
„Šviesuolių“ klubo renginiuose apsilankė 118 lankytojų.    

     Grikpėdžių padalinyje 2012 m. buvo įkurtas perskaitytų knygų ir žurnalų mainų skyrius 

,,Perskaičiau aš, perskaityk ir tu“, kuris tebeveikia ir dabar, nepraranda populiarumo. Bibliotekos 

lankytojai čia palieka perskaitytas knygas ir žurnalus, kad jais galėtų naudotis ir kiti skaitytojai. Perskaitytų 
knygų ir žurnalų mainų skyriuje jau yra 500 fiz.vnt. dokumentų.  

     Populiarėja teminė lentyna ,,Bibliotekininkas siūlo“. Šioje lentynoje kiekvieną mėnesį patalpinamos 

bibliotekininko perskaitytos knygos. Šia lentyna susidomėję skaitytojai jau perskaitė tokias knygas: Ri 
Džinė/ Shin Kyung-Sook, Baltoji chrizantema/ Mary Lynn Bracht, Afganistano daktaras/ Vilius 

Kočiubaitis, Padai pilni vinių/ Aldona Ruseckaitė. 

     Prie Guostagalio padalinio veikia dramos mėgėjų kolektyvas. Ataskaitiniais metais šis kolektyvas 

pastatė kraštiečio, prozininko dramaturgo Juozo Paukštelio, mininčio 120-ąsias gimimo metines, komediją 
„Vaiduokliai“, kurią parodė 12 kartų.  

     Dalyvauta Žeimelio daugiafunkciame centre “Ąžuoliukas” ir Degėsių bendruomenės namuose minint 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kraštiečio, rašytojo  Juozo Paukštelio 120-ąsias gimimo 
metines.  

     Dramos mėgėjų kolektyvas dalyvavo Bardiškiuose 

vykusioje 17-oje teatrų šventėje „Auksinis kiaušinis“, 
kuri buvo skirta rašytojo, vertėjo, kraštiečio Juozo 

Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Parodytas spektaklis „Vaiduokliai“ ir šventės 

nominacija „Geriausia artistė“ buvo skirta 
guostagalietei - Valerijai Kontautienei. 

     Dramos mėgėjų kolektyvas dalyvavo Pasvalio KC 

Diliauskų skyriaus organizuotoje mėgėjų teatrų 
šventėje "Prie Pyvesos", kurioje parodė Juozo 

Paukštelio pjesę "Vaiduokliai". Renginyje savo 

spektaklius taip pat rodė Pumpenų, Raubonių ir 
Diliauskų teatro mylėtojai. Daugiausia žiūrovų balsų 

surinko ir nominaciją "Geriausias aktorius" pelnė 

guostagalietė Valerija Kontautienė už motinos vaidmenį spektaklyje. 

     Šv. Velykų proga Guostagalio bibliotekos dramos kolektyvas Linkuvos socialinių paslaugų centro 
gyventojams dovanojo spektaklį „Vaiduokliai“. Gyventojai džiaugėsi aktorių sukurtais vaidmenimis ir 

vaidyba, gražiomis dekoracijomis ir tarmiška kalba, plojimais primindami, kad naujo spektaklio lauks ir 

kitais metais. 
     „Tau, Mama“ – Motinos dieną paminėjome kartu su lygumiečiais. Popietės metu dainavo  Lygumų 

kultūros namų moterų ansamblis ir guostagaliečiai parodė spektaklį „Vaiduokliai“.  

      Dalyvauta Balsių etnografinėje sodyboje 17-ąjį kartą vykusioje Kluono teatrų šventėje, skirtoje Juozo 

Paukštelio jubiliejui paminėti. Jos dalyvius pasveikino Pakruojo kultūros centro direktorė Renata Budrienė, 
mero padėjėja Simona Lipskytė. Šventėje dalyvavo tarybos nariai: Audrius Kazlauskas, Erika Kižienė, 

Rūta Sausienė, Virginija Kazlauskienė ir Alvydas Žuvininkas. Tradiciškai pasodinus šermukšnį, žiūrovams 

parodyti 3 spektakliai. Balsių mėgėjų teatras parodė spektaklį pagal Juozo Paukštelio kūrinį „Asmeninis 
reikalas“ (rež. Audronė Elinauskienė), Guostagalio bibliotekos mėgėjų teatras – pagal Juozo Paukštelio 

kūrinį „Vaiduokliai“ (rež. Zita Venclovienė). Svečiuose – Smilgių kultūros centro Perekšlių padalinio 

teatras „Saulėgrįža“ ir Smilgių KC kapela „Aušrinė“. Jie parodė spektaklį pagal J. Žemaitės apysaką 
„Petras Kurmelis“ (rež. Audronė Palionienė, kapelos vadovas Alvydas Čepauskas). 

     Smilgių kultūros centro mėgėjų teatro vadovė Audronė Palionienė pakvietė į klojimo teatrų renginį 

Krivūlė, kuri pavadinta „Po Bitės sparnu“, skirta lietuviško klojimo teatro Palangoje 120-mečiui. Kasmet 

vis į kitą vietą keliaujantis klojimo teatrų festivalis šiemet turėjo vykti Aukštaitijoje, tad geresnės vietos už 
Smilgių etnografinę sodybą tiesiog niekas nerado. Krivūlėje buvo parodyta net 12 spektaklių, tarp jų ir 

Guostagalio bibliotekos mėgėjų teatro Juozo Paukštelio komedija  „Vaiduokliai“. 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita 

31 

 

     Spektaklis „Vaiduokliai“ parodytas ir Stačiūnų daugiafunkciame centre, minint Baltų vienybės dieną ir 

rudens lygiadienį, taip pat neįgaliųjų dieną Medikonių skyriuje. 
     Paskutinį kartą spektaklis buvo parodytas Titoniuose. Bendruomenės namuose vyko popietė "Čia mūsų 

namai" - kraštiečio, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Džiaugiamės turėję galimybę kraštiečio vaidinimą pristatyti jo gimtinėje Titoniuose, aplankyti 
memorialinį kambarį, apžiūrėti ekspoziciją apie Juozo Paukštelio gyvenimą ir kūrybą. 

     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: 

 

 

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 € 
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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 

          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.  

      

     Rajono bibliotekų vartotojai dažniausiai naudojasi dokumentų atgaminimo reprografiniu būdu 

(kopijavimo) paslauga. Per ataskaitinius metus VB padaryta 3409 (2018 m. – 5837) kopijos iš bibliotekoje 
esamų knygų fondo bei periodinių leidinių. Per metus įrišti 5 (2018 m. – 1) dokumentai.  

     Linkuvos miesto padalinyje padaryta 1365 (2018 m. – 1885), kaimo padaliniuose – 5178 (2018 m. –  

4188) fotokopijos popieriuje. Iš viso SVBS padaryta  9952 (2018 m. - 11910) fotokopijos popieriuje.    
     Ataskaitiniais metais Vaikų erdvėje – sinagogoje įvyko 45 kino seansai ir juose apsilankė 2685 

lankytojai. Lėšų už kino edukacijų paslaugas gauta 6189,00 EUR. 

     Už mokamas paslaugas surinkta 8900,00 EUR., iš kurių: 82,4% - viešojoje bibliotekoje, 15,4% - kaimo 

padaliniuose ir 2,2% - Linkuvos miesto padalinyje. Daugiausia lėšų gauta už kino edukacijų paslaugas – 
77,5%, kopijavimo paslaugas – 17,8% ir kitas interneto paslaugas – 2% nuo visų gautų lėšų už mokamas 

paslaugas. Mažiausiai gauta už dokumentų įrišimo paslaugas – 0,09% ir delspinigių - 0,2%. 

 

3.13.  Bibliotekos  įvaizdžio  formavimas ir ryšiai su visuomene 
          
     Viešinimas – tai informacinė veikla, padedanti pristatyti visuomenei bibliotekos veiklas, siekis formuoti 

tikslingą visuomenės nuomonę apie šiuolaikinę biblioteką, atskleisti aktualias veiklas, populiarinti naujas 

paslaugas ir pan.  2018 m. išorinei komunikacijai buvo naudojami keli informacijos perdavimo kanalai – 

rajono spauda, internetinė žiniasklaida, socialiniai tinklai, elektroninis paštas, spausdintos komunikacijos 
formos – skelbimai, skrajutės, kalendoriai, plakatai, atvirukai, kvietimai ir pan. Apie  biblioteką, joje  

dirbančius  žmones, lankytojai  taip pat mato  per  teikiamas  paslaugas, organizuojamus  renginius, 

susitikimus, parodas.  
      

 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 1 34 237 272 1 46 13 60 14 890 

VB 1 18 124 143 1 17 1 19 6 554 

Linkuvos 

MP 

 
0 

 
7 

 
49 

 

56 

 
0 

 
2 

 
0 

 

2 

 
1 

 
4 

KP 0 9 64 73 0 27 12 39 7 332 
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     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 332 straipsniai ir 904 žinutės bei informaciniai pranešimai. Palyginti su 2018 

m., viešojoje erdvėje pasirodė 26,5% daugiau publikacijų apie biblioteką. Tam įtakos turėjo gausus 

renginių ir įgyvendinamų projektų skaičius, geranoriškas žiniasklaidos kanalų bendradarbiavimas su 
biblioteka.  

     Spaudai ir interneto šaltiniams 82% visos informacijos parengė bibliotekos darbuotojai, o 18% – ne 

bibliotekos darbuotojai. Straipsniai, parašyti ne bibliotekos darbuotojų, leidžia geriau išsiaiškinti lūkesčius 
ir susidaryti nuomonę apie rašančiųjų bibliotekos veiklų vertės matymą. (žr. priedą Nr. 2, psl. 98). 

     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.  

     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. 
 

 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 3 22 0 2 0 24 1152 

VB 2 4 0 1 0 5 962 

Linkuvos MP 0 17 0 0 0 17 20 

KP 1 1 0 1 0 2 170 

 
     Vasario mėn. Pakruojo rajono savivaldybės Viešojo administravimo specialistas Raimundas 

Tamašauskas ir vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė dalyvavo RS2 radijo tiesioginėje laidoje 

„Aktualijos“. Kalbėta apie restauruotą sinagogą, joje vykdomas veiklas, pristatytos naujos Juozo 
Paukštelio viešosios bibliotekos paslaugos (ekskursijų vedimas, kassavaitiniai filmų seansai), kita. 

Laidos įrašas: http://rs2.lt/aktualijos/2019-02-22/ 

     Birželio mėn. Pakruojo sinagogoje lankėsi Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos LBD 

skyriaus organizuota kolegių bibliotekininkių grupė. Pristatyta Pakruojo sinagoga. Filmuotas Pakruojo 
rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos sinagogoje pristatymas. Nuoroda per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjnbYyUc_ts 

     Lapkričio mėn. viešosios bibliotekos Klovainių padalinio vyresn. Bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė 
davė interviu LRT radijo laidai “Gimtoji žemė” apie Pakruojo rajone vykusią kraštotyros ekspediciją “Kur 

liūdi kryžiai pakelėm”. 

     Ataskaitiniais metais buvo parengti 22 bibliotekai skirti informaciniai reklaminiai leidiniai bei 

lankstinukai ir 1152 vienetai 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 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
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/
http://rs2.lt/aktualijos/2019-02-22/
https://www.youtube.com/watch?v=KjnbYyUc_ts
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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.            
 

 

 

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. 

     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“.  
     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. Įdiegti VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus lentynų skirtukai. 

     Į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB) siunčiami sukurti analiziniai įrašai iš rajoninio 

laikraščio “Auksinė varpa”. Šiuos įrašus kuria ir siunčia vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai. Jai nesant 
įrašus kuria vyresn. bibliografė. Tokiu būdu užtikrinamas operatyvus įrašų kūrimas ir  jų išsiuntimas į 

NBDB. 

     2014 m. lapkričio 12-13 d. LIBIS PĮ perkelta į LNB infrastruktūrą. 

     UAB „Asseco Lietuva“ atnaujino LIBIS versiją. Dabar dirbama su versija v4.42.  
     Nuo 2017 m. sausio 1 d. LIBIS skaitytojų posistemė buvo įdiegta Guostagalio, Klovainių, Lygumų, 

Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio padaliniuose. 

     Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame  kataloge – 66947. 
     Ataskaitiniais metais į elektroninį katalogą įdiegta 1752 nauji bibliografiniai įrašai (be analizikos).  

     Iš viso rekataloguota 136070 fiz. vnt., 25546 pav. dokumentų. 

                   

4.2.  Informacinis fondas: dydis, komplektavimo tematika ir problemos 

 
 Informacinio 

fondo dydis 

(fiz.vnt.) 

% nuo viso 

dokumentų 

fondo 

SVB 8701 4,4 

VB 3919 7,4 

Linkuvos MP 812 4,1 

KP 3970 3,1 

 

     Informacinių leidinių fondas komplektuojamas atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir finansines 
galimybes. Viešosios bibliotekos informacinis fondas sudaro 7,4%, Linkuvos miesto padalinio - 4,1% 

visų turimų dokumentų išteklių. Vidutiniškai viename kaimo padalinyje yra 189 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. 1304 27 43 339 106 224 216 304 8 244 2815 
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     Pagal mokslo šakas viešosios bibliotekos bibliografiniame informaciniame fonde daugiausiai yra 

bendrojo skyriaus (1304 fiz.vnt.), visuomenės mokslų (339 fiz.vnt.) ir kalbotyros bei literatūros mokslo 
(304 fiz.vnt.) leidinių. Mažiausią dalį sudaro grožinė literatūra (8 fiz.vnt.) ir filosofijos bei psichologijos 

mokslų leidiniai (27 fiz.vnt.). 

     Ataskaitiniais metais bibliografinis informacinis fondas papildytas 53 fiz.vnt. (2018 m. – 33 fiz.vnt.). 
Gauti tokie leidiniai: Marcinkevičienė N. „Metai už stalo“, „Vilniaus paveikslų galerijos vadovas“, 

„Europos kapinės“, Petkevičienė L. „Aiškinamasis dietologijos terminų žodynėlis“, Kairiūkštis L. A. 

„Aiškinamasis miškininkystės terminų žodynas“, Barauskas Š. „Medžiai“, Bagdonas A., Bliumas R. 
“Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas“, Virbalas L. „Šventoji žemė“, Jusys V., Karalius S. 

„Pažintis su paukščiais“, „Ignalinos turizmo gidas“, „Teminis anglų-vokiečių-lietuvių kalbų verslo 

žodynas“, Stevenson T. „Vyno enciklopedija“, „Didžioji sodo enciklopedija“, „Paukščių pavadinimų 

žodynas“, Januševičius L. “Po gražiausius Lietuvos dvarų parkus“ ir kt. Iš garso įrašų gauta: „Žolynai“, 
“Ei, nėra niekur tokių drabužėlių“, „Lietuviškos svotbinės dainos“, „Dzimno sapnas“, „Giesmės Austėjai“. 

Fondas papildytas ir vaizdo įrašais: „Lietuvių tradiciniai dailieji amatai“, „Videopasakos gestų kalba“, 

„Lietuvių kalendorinės šventės“,  „Lietuvio namai“, „Lietuvių tradicinės šventės“, „Šimtametės dainos iš 
marių dugno“, „Saulėlydžio posmai...“  ir kt.  

     2019 m. lankytojai daugiausiai pageidavo informacinių leidinių apie Estiją, Latviją ir šių šalių istoriją.  

     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: „Europa ir tu“, „52 žingsniai žalesnio miesto link“, 

„Mokėdamas kalbą toliau nukeliausi“, „Maisto sauga“, „Energetika“, „Biudžetas“, „Žmonės su negalia turi 

lygias teises: 2019-2020 metų Europos strategija dėl neįgalumo“, „Veiksmingas informavimas apie 
žmogaus teises. 10 pagrindinių aspektų“ ir kt. Užsakyta ir atsisiųsta  20 leidinių. 

 

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 294360 66947 1718 1752 229646 3710 

VB 61622 46637 0 1438 46479 1974 

Linkuvos MP 19872 19872 0 314 8940 90 

KP 212428 0 1718 0 174227 1646 
 

     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   
1974 (2018 m. - 3130) aprašų kortelės. 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 1718 (2018 m. – 1452) aprašų kortelių. Turimos 

kartotekos papildytos 1646 (2018 m. – 2456) 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 
78 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 90 (2018 m. – 102) aprašų kortelių. 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 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

SVB 12690 13100 184 216 12690 13100 219 216 957 866 

VB 5432 6108 63 79 5432 6108 98 80 631 613 

Linkuvos MP 1066 763 0 0 1066 763 0 0 131 69 

KP 6192 6229 121 137 6192 6229 121 136 195 184 

      

     Per ataskaitinį laikotarpį rajono bibliotekose buvo gauta 12690 užklausų. Tai 410 užklausų mažiau nei 

2018 m. Tiek pat ir įvykdyta. 676 užklausomis mažiau buvo gauta viešojoje bibliotekoje. Linkuvos miesto 
padalinyje buvo gauta 1066 užklausos ir tai net 303 užklausomis daugiau nei 2018 m. Nuo visų atsakytų 

užklausų 42,8% buvo viešojoje bibliotekoje ir 8,4%  - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų 

skaičius, tenkantis vienam kaimo padaliniui – 295 (- 2). 
     Plečiasi nuotolinio vartotojų informavimo paslauga. Bibliotekose gaunama užklausų naudojantis 

elektroniniu paštu, telefonu. Ataskaitiniais metais jų buvo gauta 184 (2018 m. – 216), o įvykdyta užklausų 

elektroninėmis priemonėmis – 219 (2018 m. – 216). 

     Neigiamai buvo atsakyta į 957 (2018 m. – 866) užklausas,  t.y.  į  7,5% visų užklausų. 
    

     Per ataskaitinį laikotarpį atsakyta užklausų pagal rūšį: 

 

Atsakyta 

užklausų 

 

VB Linkuvos miesto 

padalinyje 

Kaimo 

padaliniuose 

SVB 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 

Faktografinių 65 67 0 0 91 59 156 126 

Tikslinamųjų 40 29 2 1 74 119 116 149 

Adresinių 4673 5195 827 577 3556 3139 9056 8911 

Teminių 654 817 237 185 2471 2912 3362 3914 

IŠ VISO 5432 6108 1066 763 6192 6229 12690 13100 
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Rajono bibliotekose atsakytos užklausos 2019 m. 

0,9%

71,4%

26,5%1,2%

Teminės - 3362

Adresinės - 9056

Faktografinės - 156

Tikslinamosios - 116

 
     Rajono bibliotekose didžiausią užklausų skaičių sudaro adresinės (71,4%) ir teminės (26,5%) 

užklausos. 

     Viešojoje bibliotekoje registruotos sudėtingesnės užklausos, reikalaujančios atsakymui sugaišti daugiau 

laiko ir panaudoti keletą informacijos šaltinių. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausią užklausų skaičių 
sudarė adresinės –  4673 ir teminės – 654 užklausos.           

     Teminių užklausų temos liko panašios 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, 

psichologiją, Europos šalių ekonomiką, aplinkos apsaugą, švietimo politiką. Besiruošiantys keliauti 

domėjosi atskirų šalių istorija, lankytinomis vietomis, kultūra. 

     Atsakymams į užklausas panaudota ne tik fonduose turimos enciklopedijos, žinynai, žodynai, vadovai, 
bet ir prenumeruojamomis duomenų bazės. Vis daugiau vartotojų atsakymų į dominančius klausimus ieško 

internete, duomenų bazėse, pageidavo pačių naujausių leidinių jiems aktualia tema. 

     Iš bibliotekos svetainės (www.pakruojis.rvb.lt) skaitytojai galėjo jungtis prie prenumeruojamų duomenų 
bazių su nuotolinei prieigai suteiktais slaptažodžiais. Bibliotekos svetainėje galėjo susirasti visą reikiamą 

informaciją apie biblioteką: jos darbo laiką, darbuotojų kontaktus, bibliotekos teikiamas paslaugas, sekti 

bibliotekos naujienas, sužinoti apie naujai gautus leidinius, gyventojams rengiamus skaitmeninio 
raštingumo mokymus, pasinaudoti paslauga „Klausk bibliotekininko“. 

     Nuo 2013 m. spalio mėnesio biblioteka yra prisijungusi prie e. paslaugų užsakymų aptarnavimo 

www.ibiblioteka.lt portalo. Tačiau ši paslauga vartotojų tarpe išlieka nepopuliari.  Šiuo portalu pasinaudojo 

4 lankytojai. Užsakymo paskirtis: darbui – 1, laisvalaikiui - 2, mokslams - 1. Vartotojai daugiausia 
naudojosi el. paštu j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt. 

     Kaimo padaliniuose daugiausia buvo sulaukta adresinių – 57,4% ir teminių - 39,9% užklausų. Pateiktų 

užklausų tematika – įvairi. Vartotojams aktualūs kraštotyros (Pakruojo krašto ir Pakruojo dvaro istorija, 
lankytinos Pakruojo rajono vietos, Žeimelis ir jo apylinkės, Pakruojo krašto knygnešiai, kelintais metais 

įsteigta J. Paukštelio premija, kiek rašytojų gavo šią premiją ir kas jie tokie, straipsnio ,,Rasa Lekienė - 

sėkmės istorijų herojė“), papročių ir tradicijų (Joninių žaidimai vaikams ir suaugusiems, Joninių burtai, 
padavimai apie paparčio žiedą), istorijos (apie karą, tremtį, partizanus), literatūros (skaitytojai labai dažnai 

prašo surasti knygą pagal autorių arba pagal knygos pavadinimą, moksleiviai – pagal rekomenduojamos 

literatūros sąrašus), sveikatinimo (apie vaistinguosius augalus) klausimai. Ne vieną kartą buvo prašyta 

surasti citatų, užuojautos žodžių, sveikinimų.  
     Linkuvos miesto padalinyje per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 1066 užklausos. Tai yra 303 

užklausomis daugiau nei per 2018 metus. Neigiamai buvo atsakyta į 131 užklausą, kai tuo tarpu 2018 m. – 

69. Didžiausią dalį sudaro adresinės (77,6%) ir teminės (22,2%) užklausos. 
     Didžiąją dalį užklausų pateikia moksleiviai, besimokantys Linkuvos miesto gimnazijos vyresnėse 

klasėse. Vis mažiau užklausų pateikia pradinių klasių moksleiviai. Jie atsakymų į juos dominančius 

klausimus ieško savarankiškai – internete, enciklopedijose, vadovėliuose. 

     Vartotojų pateiktoms adresinėms užklausoms didelę įtaką turėjo televizijos ir interneto reklama apie 
naujas knygas. Daugiausia ieškota naujausių grožinės literatūros kūrinių. Mažiausiai vartotojai pateikė 

užklausų iš bendrojo, filosofijos, psichologijos, religijos, teologijos, meno, fotografijos, filosofijos mokslų 

sričių. 
 

4.5.  Internetas  
 

▪ Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto – 23. Kompiuterizuotos visos rajono 

bibliotekos. 

http://www.pakruojis.rvb.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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▪ Interneto vartotojų skaičius, jų sudėtis     

      

 Interneto vartotojų skaičius Interneto 

vartotojai vaikai 

Interneto vartotojai pagal amžiaus 

grupes 

2019 m. 2018 m. Skirtu-

mas 

+/- 

Skaičius % Moksleiviai 

(iki XII kl.) 

Jaunimas 

(18 – 29 

 m.) 

Suaugusieji 

(virš 29 m.) 

SVB 1843 1812 +31 766 41,6 893; 

48,5% 
220; 

11,9% 
728; 

39,6% 

VB 563 566 -3 198 35,2 224; 

39,8% 

69; 

12,3% 

270; 

47,9% 

Linkuvos 

MP 

191 185 +6 73 38,2 99; 

51,8% 
35; 

18,3% 
57; 

29,9% 

KP 1089 1061 +28 495 45,5 570; 

52,3% 

116; 

10,7% 

401; 

37,0% 

 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1843, tai 1,7% daugiau nei 2018 m. 
Interneto vartotojų padaugėjo Linkuvos miesto padalinyje (3,1%) ir kaimo padaliniuose (2,6%). Mažiau jų 

buvo tik viešojoje bibliotekoje (0,5%). 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 41,6% (2018 m. - 45,5%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 
vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 45,5%. 

     Pagal amžiaus grupes interneto vartotojų didžiausią dalį sudaro moksleiviai iki XII klasės – 48,5%, 

suaugusiųjų buvo 39,6% ir mažiausiai - jaunimo nuo 18 iki 29 m. – 11,9%. Interneto paslaugomis 

daugiausiai naudojasi moksleiviai iki XII klasės ir kaimo padaliniuose (52,3%) bei Linkuvoje (51,8%). 
Kitokia situacija yra tik viešojoje bibliotekoje, kur interneto vartotojų daugiausiai yra suaugusiųjų (virš 29 

m.) – 47,9%, o moksleivių iki XII klasės – 39,8% ir mažiausiai - jaunimo (18-29 m.) – 12,3%.  

 

▪ Interneto vartotojų sudėtis pagal lytį:  

o Vyrų    – 956 (51,9%); (2018 m. - 957 (52,8%));  
o Moterų – 887 (48,1%); (2018 m. - 855 (47,2%)). 

 

Interneto vartotojai rajono bibliotekose 2007 – 2019 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 penkerius metus interneto vartotojų vis mažėjo. 2019 m. jų vėl buvo sulaukta 

daugiau. 
     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 36,2% visų vartotojų. Tai 2,5% mažiau  nei 

2018 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 

2019 

m. 

2018 

m. 

Skir- 

tumas 

+/ - 

2019 

m. 

2018 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2019 

m. 

2018 

m. 

Skir-

tumas 

+/- 

2019 

m. 

2018 

m. 

Skir- 

tumas 

+/- 

SVB 32407 33500 -1093 37636 35651 +1985 1834 2056 -222 35061 33386 +1675 

VB 10215 8644 +1571 10215 8644 +1571 401 559 -158 9048 7413 +1635 

Linkuvos 

MP 

 

3314 

 

4221 

 

-907 

 

3314 

 

4221 

 

-907 

 

123 

 

202 

 

-79 

 

2333 

 

3188 

 

-855 

KP 18878 20635 -1757 24107 22786 +1321 1310 1295 +15 23680 22785 +895 

 
     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais interneto lankytojų buvo 32,4 tūkst. Tai 3,4% mažiau nei 

2018 m. Interneto lankytojų labai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - 27,4% ir kaimo padaliniuose - 

9,3%. 15,4% daugiau jų sulaukta tik viešojoje bibliotekoje. 

     2019 m. interneto paslaugomis buvo pasinaudota 37,6 tūkst. kartų. Palyginus su 2018 m., 
naudojimasis interneto paslaugomis padidėjo 5,3%. Naudojimasis interneto paslaugomis padidėjo viešojoje 

bibliotekoje (15,4%) bei kaimo padaliniuose (5,5%). Linkuvoje naudojimasis interneto paslaugomis 

sumažėjo net 27,4%. 
     Kitomis kompiuterio paslaugomis pasinaudota 1,8 tūkst. kartų. Tai 12,1% mažiau nei 2018 m. 

Naudojimasis kitomis kompiuterio paslaugomis sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje ir viešojoje 

bibliotekoje, tačiau 1,2% padidėjo kaimo padaliniuose. 
     Ataskaitiniais metais vartotojai internete praleido 35,0 tūkst. valandų. Palyginus su 2018 m., 

vartotojų internete praleistų valandų skaičius padidėjo 4,8%. Šis rodiklis sumažėjo kaimo padaliniuose ir 

viešojoje bibliotekoje, bet net 36,6% sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje.                              

Vasario 5 d. jau 16-ąjį kartą daugiau nei 120 šalių buvo paminėta 
Saugesnio interneto diena. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius 

skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, 

naudojimąsį internetu bei skaitmeninėmis technologijomis. Dienos 
šūkis – „Kurkime geresnį internetą kartu!”.  

     Šioje akcijoje dalyvavo ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka bei jos padaliniai.  Saugesnio interneto savaitės metu vyko 
įvairūs renginiai, susiję su saugesniu internetu.  

     Vasario 7 d. viešosios bibliotekos salėje lankytojai stebėjo diskusiją apie patyčias internete “Šiandien tu 

– rytoj apie tave!” su žymiais Lietuvos socialinių tinklų influenceriais bei vlogeriais: Viktorija Šaulyte 

(sokoladas), Edvinu Navicku (3dvinas) ir Giedre Valavičiūte (Dydis nesvarbu). Po to, norintys tikrinosi 
žinias spręsdami testus apie saugumą internete. Informacijos skaitykloje veikė dokumentų paroda „Būk 

saugus internetinėje erdvėje“. Dalyvavo 25 žmonės. 

     Ataskaitiniais metais Saugesnio interneto savaitė buvo viena, iš praėjusiais metais startavusio projekto 
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, veiklų. 

 
             Kovo 25 - 31 d. - „Skaitmeninė savaitė 2019“ bibliotekoje 

 
„ALL DIGITAL Week“ (lietuviškai „Skaitmeninė savaitė“) – tai visoje 

Europoje vykstanti akcija, skatinanti naudotis technologijomis bei internetu, 
ugdyti skaitmeninį raštingumą. Kasmet jos renginiuose dalyvauja iki 100 

tūkst. Europos Sąjungos gyventojų. Šiemet ji vyko kovo 25–31 dienomis. 

„ALL DIGITAL Week“ tematika labai plati – nuo medijų raštingumo, kritinio 
mąstymo ugdymo, skaitmeninio raštingumo, saugaus elgesio internete iki 

skatinimo tobulinti įgūdžius, reikalingus naujoms skaitmeninėms darbo vietoms. 

     Šiemetinės „Skaitmeninės savaitės“ tema Lietuvoje – skaitmeninės technologijos ugdymui. Per šią 
savaitę daug dėmesio buvo skiriama mokytojams, nes norėdami būti šiuolaikiniais, moderniais mokytojais, 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita 

40 

 

jie ir patys turi nuolat mokytis, gilinti žinias. Tad „Skaitmeninės savaitės“ renginiais siekta rekomenduoti 

jiems mokomąją medžiagą, dalintis naudinga patirtimi.  
     Tarptautinės akcijos „Skaitmeninė savaitė 2019“ metu Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 

interneto skaitykloje jaunieji bibliotekos lankytojai bei viešosios bibliotekos padalinių darbuotojos 

susipažino ir išbandė piešimui skirtą grafinę planšetę ir patyrė kitokį piešimo pojūtį piešdami specialiu 
pieštuku. Piešiant stebėjo, kaip piešiamas vaizdas nuo grafinės planšetės atsikartoja į kompiuterio ekraną. 

Kovo 29 d. viešosios bibliotekos padalinių darbuotojos susipažino, kaip greitai ir kokybiškai pasidaryti 

nuotrauką iš negatyvo, pasinaudojant tam skirtu skeneriu ir spalvotu rašaliniu spausdintuvu. 
     Į šią “Skaitmeninę savaitę” įsijungė viešoji biblioteka, Vaikų erdvė ir 13 bibliotekos padalinių. 

Savaitės metu bibliotekose apsilankė moksleivių iki 12 klasės – 344, suaugusių – 102. 

     2019 m. rajono bibliotekininkai ir bibliotekų lankytojai dalyvavo tiesioginėse transliacijose  iš Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Iš viso buvo stebėta 10 tiesioginių transliacijų:  
     Kovo 14 d. lankytojai stebėjo tiesioginę internetinę transliaciją, kurios metu Nacionalinės mokėjimo 

agentūros atstovai aptarė tris Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones: paramą smulkiesiems 

ūkiams, paramą investicijoms į žemės ūkio valdas bei paramą trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 
rinkoms skatinti vietos lygmeniu.  

     Balandžio 3 d.  Nacionalinė mokėjimo agentūra, bendradarbiaudama su Nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka pakvietė stebėti tiesioginę transliaciją apie 2019 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.  

     Balandžio 4 d. lankytojai tiesioginės transliacijos metu stebėjo viešą paskaitą „Viskas apie tymus!“, 
kurioje dalyvavo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas prof. dr. Saulius Čaplinskas ir 

Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė.  

     Rugsėjo 6 d. lankytojai stebėjo tiesioginę transliaciją „Sveikai gyventi – gera“. Jos metu pristatytas 
sveiko gyvenimo būdo pokyčių eksperimentas, kuriam pasiryžo dainininkė Ineta Puzaraitė-Žvagulienė ir 

drabužių dizainerė, verslininkė Julija Žižė. Šios žinomos moterys aptarė ką galime padaryti kiekvienas, kad 

gyventume sveikiau.  

 
                          Teminė akcija „Senjorų dienos internete“ spalio 21–25 d. 

 

     Teminės akcijos tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti 

grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. 

paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. 

     Spalio 21 d. stebėta tiesioginė transliacija “Technologijų vitaminai“. Laidos metu pašnekovai aptarė 
e.recepto naudą, kur ieškoti patikimos informacijos apie Lietuvoje registruotus  ir kompensuojamus 

vaistus, atsakė į žiūrovų klausimus.  

     Spalio 22 d. stebėta tiesioginė transliacija „Pats sau gidas“. Jos metu lankytojai sužinojo, kaip planuoti 
keliones Lietuvoje ir ne tik, kaip technologijų pagalba planuojamos kelionės viešuoju transportu, nuosavu 

automobiliu ar lėktuvu, kaip rasti viešbučius,  lankytinus objektus ar pramogas žemėlapyje.  

     Spalio 23 d. stebėta tiesioginė transliacija „Bankas tavo delne“. Jos metu pašnekovai supažindino, kaip 

naudotis banko Smart-ID programėle, PIN kodų generatoriumi, M. Parašu. Kaip įgyti pasitikėjimo 
naudojantis šiais įrankiais. Transliacijos metu Lietuvos bankų asociacijos ir finansų ekspertai pasidalino 

paprastais ir praktiškais patarimais, kaip tvarkytis su savo pinigais moderniai bei saugiai.  

     Spalio 24 d. stebėta tiesioginė transliacija „Bendravimo mados“. Transliacijos metu pašnekovai aptarė 
šiuolaikinius skaitmeninio bendravimo būdus, tendencijas. Pasidalino patarimais, kaip socialiniuose 

tinkluose bendrauti ne tik smagiai, bet ir saugiai.  

     Spalio 25 d. stebėta tiesioginė transliacija 
„Išmanusis daržas“. Apie sodo paruošimą žiemai 

patarimais ir rekomendacijomis dalijosi Dr. Algirdas 

Amšiejus. Laidos pašnekovai pažėrė naujų patarimų, 

kaip internetas, meilė daržui, sodui ir turima žemė 
sujungia bendruomenes.  

     Spalio 29 d. stebėta tiesioginė transliacija “Gyventi 

sveikai – gera!“. Kalbėta apie tai, kokių sveiko 
gyvenimo būdo pokyčių pavyko pasiekti dainininkei 

Inetai Puzaraitei-Žvagulienei ir verslininkei Julijai 
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Žižei, dalyvaujančioms sveiko gyvenimo būdo pokyčių eksperimente. Taip pat transliacijos metu 

psichologė Daiva Gaidukevičienė patarė, kodėl svarbu rūpintis ne tik fiziniu kūnu, bet ir psichine būsena.  

▪ 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 147 106 100 100 41 40 

VB 43 24 19 19 19 18 

Linkuvos MP 8 6 6 6 2 2 

KP 96 76 75 75 20 20 

 
     Pakruojo viešajai bibliotekai dalyvaujant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ gegužės mėn. interneto skaitykloje buvo pakeisti 5 kompiuteriai vartotojams, gauta nauja 
daugiafunkcinė įranga. Užtikrinant kokybišką gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimą, 

papildomai pastatyti dar 5 kompiuteriai. 

             

4.6.  Elektroninės paslaugos  

 
2013 – 2019 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 

2019 15441 26261 6068 val. 44 min. 28093 5173 0 485 

 

     Seansų internete skaičius – 8692 (2017 m. – 3868) (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 

     2019 metais kraštotyros fondu naudojosi 35 vartotojai. Vartotojai apsilankė 80 kartų. Jiems išduota 342 
fiz. vnt. dokumentų, iš kurių 72 knygos, 252 vnt. periodikos, 14 vnt. rankraščių, 4 vnt. mišrių garsinių 

regimųjų dokumentų. Lyginant su 2018-aisiais, padidėjo ir vartotojų, ir išduotos literatūros skaičiai. Tiesa, 

tie skirtumai nėra dideli: vartotojų – 8, o išduotos literatūros – 33 vnt. Ženkliau padaugėjo apsilankiusiųjų: 
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jei 2018-aisiais vartotojai apsilankė 47 kartus, tai einamaisiais metais 80 kartų. Paklausesnės vartotojų 

tarpe buvo ir knygos. 2019-aisiais jų išduota 72 vnt., 2018-aisiais – 41 vnt. Kraštotyros fondo literatūra 
nėra ta, kurios kasdien pageidautų bibliotekos vartotojas. Dėl fondo specifiškumo jo dokumentais 

naudojasi tik tam tikras kontingentas vartotojų. Susidomėjimas bibliotekos kraštotyros fondu priklauso nuo 

jų poreikių. Ataskaitiniais metais kraštotyros dokumentai domino pakruojietes Rasą Lekienę, Vidą 
Lukšienę, Gintarę Gegieckaitę, Giedrę Židonienę. Minėtos moterys lankė gidų kursus, rašė darbus apie 

rajono lankytinas vietas, sudarinėjo jų maršrutus. Bibliotekoje ieškoję medžiagos apie Pakruojo rajono 

istorijos, kultūros ir gamtos paminklus, iškiliuosius žmones, domėjosi įdomesniais faktais, susijusiais su 
rajonu. Džiaugiamės, kad Pakruojo kraštu domisi ir moksleiviai. Vadovaujami istorijos mokytojos 

Gražinos Kairiūkštienės, pristatydami Pakruojo rajoną, jo istoriją, dalyvavo ne viename respublikiniame 

projekte. Praėjusiais metais rinko medžiagą apie Linkuvos ir Pašvitinio krašto kovotojus už Lietuvos 

laisvę. Vėliau tą medžiagą apibendrino ir parengė turistinį maršrutą po Linkuvos bei Pašvitinio apylinkes, 
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. Šiais metais 
moksleivių susidomėjimo susilaukė Pakruojo mieste gyvenę žydai. Moksleiviai rinko medžiagą apie 

Pakruojo žydų gyvenimą, jų veiklą, indėlį į miesto ekonominį, kultūrinį gyvenimą, domėjosi pastatais, 

kuriuose jie gyveno ar vystė savo verslą. Ne vienas panoro gauti platesnės informacijos apie Pakruojyje 

gyvenusį gydytoją, filantropą Marką Šreiberį ir jo šeimą. 
     Dalis bibliotekos vartotojų savišvietos tikslais domėjosi knygomis apie mūsų rajoną. Jei reikėtų sudaryti 

skaitomiausių tokių knygų penketuką, jis būtų toks: Gintauto Juozo Janušonio – „Mūšos kraštas“, „Nuo 

Linkuvos į pietus ir į vakarus“, „Nuo Linkuvos į šiaurę ir į rytus“, Zitos Vėžienės – „Žemėj Lietuvos jie 
ąžuolais žaliuos“ ir „Linkuvos“ monografija. Bibliotekos lankytojų tarpe populiarumo nepraranda rajono 

laikraštis „Auksinė varpa“. Tuo tarpu istorijos ir kultūros žurnalą „Žiemgala“, kuriame pateikiama daug 

vertingos medžiagos ir apie  Pakruojo kraštą, skaito vos keli skaitytojai. 
 

▪ Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas, parengti kraštotyros darbai: 
 

 Kraštoty-

ros 

fondas 

(fiz.vnt.) 

Kraštotyros įrašų skaičius Kraštotyros darbų 

skaičius 

Iš viso Parengta 2019 m. Iš viso Parengta 

2019 m. Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

Kortelinių Elektroninių 

įrašų NBDB 

SVB 6113 33024 12611 463 556 225 46 

VB 3345 18064 12611 19 556 147 46 

Linkuvos MP 436 2102 0 90 0 0 0 

KP 2332 12858 0 354 0 78 0 

                                                                                                                                                                                                              
     Kraštotyros fonde kaupiami įvairūs dokumentai, atspindintys Pakruojo rajono istoriją, kultūrą, 

ekonomiką, švietimą, etnografiją, papročius, tradicijas, vietoves, istorijos, kultūros ir gamtos paminklus, 

iškiliuosius žmones. Kelios fondo lentynos skirtos ir kaimyninių Šiaulių bei Panevėžio apskričių 
vietovėms. Jose talpinamos ne tik knygos apie tą kraštą, bet ir jį atspindintys žurnalai. Tokiu principu 

fondas formuotas ir ataskaitiniais metais. 

     2018-aisiais kraštotyros fonde buvo 3088 fiz. vnt., 2023 pav. dokumentų. Iš jų: 2025 fiz. vnt. (1734 
pav.) knygų, 771 fiz. vnt. periodinių leidinių, 56 fiz. vnt. grupuojamųjų, 75 fiz. vnt. tęstinių, 5 fiz. vnt. 

elektroninių, 1 fiz. vnt. regimųjų, 1 fiz. vnt. garsinių, 1 fiz. vnt. mišrių garsinių regimųjų, 9 fiz. vnt. 

vaizdinių, 4 fiz. vnt. kartografinių, 1 fiz. vnt. spausdintų natų, 139 fiz. vnt. rankraščių. Grožinės literatūros 

turima 660 fiz. vnt., šakinės – 2426 fiz. vnt., ikimokyklinio amžiaus - 2 fiz. vnt.  
     Ataskaitiniais metais įsigyta 137 fiz. vnt., 111 pavadinimų dokumentų. Lyginant su 2018-aisiais 

įsigyta 70 fiz. vnt. dokumentų daugiau. Iš naujai gautų knygų reikėtų išskirti monografijas apie iškilius 

kraštiečius: „Povilas Samuitis ir lietuviška birbynė“, „Gyvenęs pagal priesaiką: atsiminimai apie Kazimierą 
Kalibatą“, Elenos Baliutytės-Ryliškienės „Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų“. 2019-aisiais fondą 

papildė ir kraštiečio dailininko Algimanto Švėgždos kūrybos albumas „Laimės šulinys“, poeto Eduardo 

Mieželaičio 100-mečiui išleista gražiausių eilėraščių knygelė „Tylėdamas klausysiu Lietuvos“. Rajonų 
vietovių istorija praturtėjo knyga apie išnykusį Janelionių kaimą.  

   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 
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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. Tai pirmas ir vienintelis bibliotekoje turimas 

asmeninis archyvas. Einamaisiais metais bibliotekoje lankėsi ir B. Nainio fondo saugojimo bei jo 

papildymo galimybėmis domėjosi JAV gyvenanti kraštiečio dukra. Ji pažadėjo ieškoti galimybių, kad ir 
rankraštinis B. Nainio palikimas pasiektų mūsų biblioteką.  

     2019 metais šviesios atminties Pakruojo vyr. gydytojo, kultūrininko Rimo Armono (1949-1997) žmona 

perdavė labai nedidelę dalį savo vyro asmeninių daiktų: 23 knygas, kelias publikacijas iš spaudos, keletą 
nuotraukų ir dar kelis smulkius suvenyrus. Vienas iš vertingesnių eksponatų – kraštiečio dailininko 

Romualdo Čarnos grafikos darbas „Vydūnas“. Dovanoti eksponatai patalpinti kraštotyros fonde, o grafikos 

darbas papuošė internetinę skaityklą.  
     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 556 (2018 m. – 645) elektroniniai įrašai iš „Auksinės varpos“. 
     Ataskaitiniais metais kraštotyros kartotekos rajono bibliotekose pasipildė 463 naujomis aprašų 

kortelėmis.   

     Kraštotyros darbai. Rajono bibliotekų fonduose unikalumu išsiskiria rankraštiniai kraštotyros darbai. 

Yra saugomi 225 fiz.vnt. rankraščių, iš jų: viešojoje bibliotekoje – 147 fiz.vnt. ir padaliniuose – 78 
fiz.vnt. Tai kaimų istorijos, darbai apie iškilius rajono žmones, parengti rajono bibliotekininkų ar 

kraštotyrininkų visuomenininkų. Šiais metais kraštotyros fondas pasipildė 46 rankraščiais. 23 rankraščius 

perdavė 2018-aisiais Anapilin išėjusios kraštotyrininkės Marytės Vaitiekūnienės artimieji. Kiti 23 darbai – 
vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės parengtų dokumentų parodų apie iškilius Pakruojo 

krašto žmones medžiaga. 

     Kaip ir kiekvienais metais, parengtas 2019 metų sukakčių kalendorius.  

     Kaimo padalinių bibliotekininkės parašė 2018-ųjų metų bibliotekų veiklos metraščius.  
     Užklausos. Viešojoje bibliotekoje tinkamai sukomplektuotas kraštotyros fondas, gerai organizuota 

kraštotyros kartoteka, kokybiškai parengti įrašai sudarė galimybę operatyviai atsakyti į vartotojų užklausas. 

Šiais metais gauta 201 užklausa (2018 m. – 223, 2017 m. – 237, 2016 m. – 226, 2015 m. – 232, 2014 m. – 
229, 2013 m. – 227). Iš jų - 43 gautos elektroniniu paštu. Į visas užklausas atsakyta. Paskutiniaisiais 

metais, nors ir nežymiai, užklausų mažėja. Jau eilė metų daugiausia užregistruojama teminių užklausų. Po 

jų seka – faktografinės. Tarp populiariausių vartotojų užklausų – Pakruojo krašto istorinė praeitis ir iškilios 
asmenybės.  

 

▪ Renginiai   

     Ataskaitiniais metais vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė 19 kraštotyros renginių.  
Juose dalyvavo 1155 lankytojai, eksponuota 455 dokumentai. (plačiau žr. priedą Nr. 1, psl. 73). 
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▪ Kraštotyros darbo viešinimas     

     Vienas iš būdų populiarinti žinias apie Pakruojo kraštą, jo žmones ir tuo pačiu viešinti bibliotekos 
darbus yra spauda. Rajono laikraštyje „Auksinė varpa“ informacinėmis žinutėms rajono gyventojai 

supažindinami su būsimais renginiais. Straipsniai apie renginius sudedami į bibliotekos tinklalapį ar veido 

knygą. Ataskaitiniais metais rajono laikraštyje publikuotos 4 žinutės ir straipsnis. Straipsniu laikraščio 
skaitytojai informuoti apie numatomą išleisti lokalinę monografiją „Pakruojis“. Plačiau paliestas būsimos 

knygos skyrius „Iškilių pakruojiečių biografijų sąvadas“, kurį parengti patikėta vyresn. bibliotekininkei 

kraštotyrai Genei Juodytei. Bibliotekininkė kreipėsį  į laikraščio skaitytojus, tikėdamasi jų pagalbos, 
siūlant sąvadui žymesnius kraštiečius. 

     Jau daug metų kultūros ir istorijos žurnalui „Žiemgala“ vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai parengia 

Iškilių Pakruojo rajono žmonių sukakčių kalendorių ir viešosios bibliotekos kultūrinių renginių kroniką. 

Tokie darbai parengti ir einamaisiais metais. 
     Parengta 12 straipsnių, kurie publikuoti viešosios bibliotekos tinklapyje, veido knygoje (FB), Pakruojo 

rajono savivaldybės tinklapyje. 

 
▪ 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. Būdamas gan užimtas, paskutiniaisiais metais neaplankė mūsų bibliotekos, 
tačiau kaskart vyresn. bibliotekininkę pradžiugina elektroniniais laiškais, sveikinimais švenčių proga.  

     Panevėžyje gyvenantis kraštietis, mokslų daktaras senjoras Vytautas Venckevičius, išėjęs į užtarnautą 

poilsį, prisiminė pomėgį rašyti. Parengė dvi publicistikos knygas, kurių pristatymai surengti ir mūsų 
bibliotekoje. Paskutiniaisiais metais susidomėjo kraštotyra, o jo dėmesio objektu tapo gimtasis Mišeikių 

kaimas. Rinkdamas medžiagą apie jį, ne kartą lankėsi mūsų bibliotekoje, bendravo su  vyresn. 

bibliotekininke kraštotyrai. Šiais metais gimtinę ir jos apylinkes įamžino, išleisdamas istorinį-kraštotyrinį 

leidinį „Juos Mūša viliojo: Mišeikiai, Pociūnai ir jų apylinkės XVIII-XXI a.“. 2020-ųjų pavasarį knyga bus 
pristatyta mūsų bibliotekoje. 

     Ne vieną dešimtmetį bendraujama su kraštiečiu, „Žiemgalos“ žurnalo vyr. redaktoriumi, knygų apie 

Žiemgalos kraštą autoriumi, sudarytoju Vytautu Didžpetriu, kalbininku, Seimo nariu Stasiu Tumėnu.  
     Bendraujama su kraštiečio poeto Eduardo Mieželaičio dukra Daina.  

     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. 
     Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė palaiko ryšius su buvusia medikoniete 

Evelina Brinkyte-Rouault, gyvenančia Prancūzijoje.  

     Pašvitinio ir Rimkūnų padalinių vyresn. bibliotekininkė Jovita Martišienė bendrauja su kraštiečiais 
Algirdu Diliūnu, 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.  
 
 
 
 
 
 

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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Gyventojų vaikų skaičius, sutelkimo proc. 
      

 Gyventojų 

vaikų 

skaičius 

Vaikų sutelkimo % 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 2548 57,2 56,5 +0,7 

VB 710 57,9 60,9 -3,0 

Linkuvos MP 385 36,4 44,6 -8,2 

KP 1453 62,4 57,5 +4,9 

        
     Gyventojų vaikų (0 - 14 m. amžiaus) skaičius rajone yra 2548*. Palyginus su 2018 m., vaikų sumažėjo 

8,4%. 
     Pakruojo Viešosios bibliotekos aptarnaujamam mikrorajonui priklauso miesto vaikai, kurių yra 596 ir 

30 aplinkinių kaimų, kuriuose gyvena 114 vaikų, iš viso 710 vaikų. 
     Linkuvos miesto padalinio aptarnaujamame mikrorajone gyvena 385 vaikai (194 vaikai gyvena 

Linkuvos miestelyje ir 191 – aptarnaujamo mikrorajono kaimuose), o kaimo padalinių mikrorajonams 

priklauso 1453 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 2019 metais gyventojų vaikų sutelkta 

0,7% daugiau nei praėjusiais. Gyventojų vaikų sutelkimas 4,9% padidėjo kaimo padaliniuose, tačiau 8,2% 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 3% viešojoje bibliotekoje. 

           

Vartotojų, apsilankymų skaičius, lankomumas 
 

 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2019 m. 2018 m. Skirtu-

mas +/- 

2019 m. 2018 m. Skirtu-

mas +/- 

2019 m. 2018 m. Skirtu-

mas +/- 

SVB 1457 1561 -104 41471 41061 +410 28,5 26,3 +2,2 

VB 411 432 -21 18843 14349 +4494 45,9 33,2 +12,7 

Linkuvos MP 140 179 -39 3476 5216 -1740 24,8 29,1 -4,3 

KP 906 950 -44 19152 21496 -2344 21,1 22,6 -1,5 

             

     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 7,1% vaikų vartotojų mažiau. 27,9% vaikų 

vartotojų sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 5,1% - viešojoje bibliotekoje ir 4,9% - kaimo 

padaliniuose.  
     2018-aisiais iš kaimo padalinių daugiausiai vartotojų vaikų sulaukta Balsiuose – 109, Žeimelyje – 103, 

Rozalime – 61, Bardiškiuose - 58, Lygumuose - 52, o mažiausiai: Plaučiškiuose – 10, Gačioniuose – 15, 

Pašvitinyje – 19, Grikpėdžiuose – 20, Rimkūnuose - 23. 
     Pakruojo viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais lankėsi 406 vartotojai vaikai. 2018 

m. jų buvo - 426. Sumažėjo 20 vartotojų.  
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     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 41,4 tūkst. lankytojų vaikų. Palyginus su 2018 m., 

vaikų apsilankė 1% daugiau. Vaikų lankytojų skaičius padidėjo tik viešojoje bibliotekoje - net 23,9%. 

Tačiau net 50,1% sumažėjo vaikų apsilankymų Linkuvos miesto padalinyje ir 12,2% - kaimo padaliniuose. 

     Rajono bibliotekose vaikų lankomumas yra 28,5 ir šis rodiklis, palyginus su 2018 m., padidėjo 2,2 

karto. Daugiausiai vaikų lankomumas padidėjo viešojoje bibliotekoje – net 12,7 karto.  

                                        

 Dokumentų, skirtų vaikams, fondas ir gautis (fiz.vnt., proc.)  
 

 Yra fonde 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

2019 m. įsigyta 

ikimokyklinio 

amžiaus  

literatūros 

Yra fonde 

trimačių 

dokumentų 

2019 m. įsigyta 

trimačių 

dokumentų 

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

SVB 19842 10,0 279 3,6 475 0,24 0 0 

VB 1962 3,7 80 3,1 51 0,09 0 0 

Linkuvos MP 1728 8,8 37 4,7 65 0,33 0 0 

KP 16152 12,8 162 3,7 359 0,28 0 0 

    
     Ikimokyklinio amžiaus literatūros rajono bibliotekų fonduose yra 10%. Mažiesiems skirtos literatūros 
gauta 3,6% nuo visos dokumentų  gauties ir tai 0,2% daugiau nei 2018 m. Ikimokyklinio amžiaus 

literatūros išduotis einamaisiais metais buvo 9942 fiz.vnt. (26,2% 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 negauta nei vieno fiz.vnt., o trimačių dokumentų išduota buvo 11930 fiz.vnt., tai 

net 31,4% nuo visų vaikams išduotų dokumentų skaičiaus.  

   
Ikimokyklinio amžiaus literatūros ir trimačių dokumentų gautis, išduotis (fiz.vnt.) 2013 – 2019 m. 
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     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvės fondas papildytas 444 fiz.vnt., 338 pav. 

leidiniais. Daugiausia buvo gauta grožinės literatūros – 362 fiz.vnt. (81,5%). Paminėtinos lietuvių autorių 
gautos knygos: Ramunė Murauskienė „(Ne) tobulos paauglystės užrašai“, Rasa Praninskienė „Ilgosios 

pertraukos užrašai“, Rūta Oginskaitė „Nes nežinojau, kad tu nežinai“ ir kt.  

     Užsienio autorių gautos knygos: Sandra Brown „Mirtininkas“, Jodi Picoult „Mano sesers globėjas“,  
Aleksandra Marinina „Aš numiriau vakar“, „Mirtis ir truputis meilės“, Amanda Stevens „Edeno vaikai“, 

John Irving „Vandens metodas“, Aleksej Tolstoj „Kančių keliai“ (1-3 kn.) ir kt.      

     Fondas buvo papildytas ir ikimokyklinio amžiaus literatūra, tai: Ieva Babilaitė “(Ne) vienas”, Nicola 
Kinnear “Kaip kiškis mokėsi drąsos”, “101 dalmantinas”, “Mama, aš tave myliu”, “Tėti, aš tave myliu”, 

Marius Marcinkevičius “Princesė”, Vaiva Lingytė “Didelė laimė ir mažytė baimė”, Zita Gaižauskaitė 

“Virė saulė pusrytėlį”, “Kokios avys skraido?”, “Kaip bebriukai namą state”, “Joniukas ir Grytutė”, 

“Ančiukas ir žąsiukas” ir kt. 
      Vaikų erdvėje buvo prenumeruoti 8 pavadinimų periodiniai leidiniai: „Bitutė“, „Justė“, „Laimiukas“, 

„Lututė“, „Pašvaistė“, „Rubinaitis“, „Panelė“ 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 400 „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: „101 dalmatinas”, 
“Mama, aš tave myliu”, “Tėti, aš tave myliu”, Marius Marcinkevičius “Princesė”, “Ančiukas ir žąsiukas”, 

“Dantukų fėjos dovana”, Karen Young “Ei, šaunuoli”, “Džordžas serga”, “Pelenė”, Paulius Norvila “Stryk 

pastrykt”, Kęstutis Navakas “Žvėreliai mokosi dūkti”, Lina Žutautė “Kakė Makė ir draugystės šluota” ir kt. 
     Ikimokyklinio amžiaus literatūra papildyti ir kaimo padalinių fondai - Nicola Kinnear “Kaip kiškis 

mokėsi drąsos” – Bardiškių ir Medikonių, “Mama, aš tave myliu” – Balsių ir Žeimelio, “Tėti, aš tave 

myliu” – Stačiūnų ir Ūdekų, Vaiva  Lingytė “Didelė laimė ir mažytė baimė” – Žeimelio, Zita Gaižauskaitė 
“Virė saulė pusrytėlį” – Žeimelio, “Joniukas ir Grytutė” – Grikpėdžių ir Pašvitinio, “Patruliai gesina ugnį” 

– Rozalimo, “Naujų nuotykių knyga” – Lygumų, “Dantukų fėjos dovana” – Grikpėdžių, “Džordžas serga” 

– Žeimelio, “Raudonkepuraitė” – Rozalimo, Paulius Norvila “Srykt pastrykt” – 21 kaimo padalinio, Lina 

Žutautė “Kakė Makė ir draugystė” – Bardiškių ir Mikoliškio ir kt. 
 

 Vaikams išduota dokumentų (fiz.vnt.), skaitomumas 
 

 Dokumentų išduotis (fiz.vnt.) Skaitomumas 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 37959 40242 -2283 26,1 25,8 +0,3 

VB 8057 7995 +62 19,6 18,5 +1,1 

Linkuvos MP 4717 4966 -249 33,7 27,7 +6,0 

KP 25185 27281 -2096 27,8 28,7 -0,9 

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose vaikams buvo išduota 37,9 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. 

Palyginus su 2018 m., išduotis sumažėjo 6%. Viešojoje bibliotekoje vaikams buvo išduota 8 tūkst. fiz.vnt. 
Tai 0,8% daugiau nei 2018 m. Linkuvos miesto padalinyje išduota 4,7 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 2018 m., 

išduotis sumažėjo 5,3%. Kaimo padaliniuose vaikams išduota 25,1 tūkst. fiz.vnt. dokumentų ir tai 8,3% 

mažiau nei 2018 m.  
     Daugiausia dokumentų vienam vaikui išduota Linkuvoje (33,7) ir kaimuose (27,8). Viešojoje 

bibliotekoje dokumentų vienam vaikui buvo išduota 19,6. 

https://www.pakruojis.rvb.lt/images/Naujienos/2016/05/vyturys.png
http://www.vyturys.lt/
http://www.vyturys.lt/
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     Palyginus su 2018 metais, bendras vaikų skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 0,3 karto. 

Skaitomumas 6 kartus padidėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 1,1 karto viešojoje bibliotekoje, bet 0,9 
karto  sumažėjo kaimo padaliniuose. 

     LIBIS duomenimis 2019 m. Vaikų erdvėje skaitomiausių kūrinių penketukas: 

1. Benedikto slenksčiai: romanas / Laura Sintija Černiauskaitė.- Vilnius, 2017. (paimta 35 kartus). 
2. Musių valdovas: romanas / William Golding.- Vilnius, 2016. (paimta 31 kartą). 

3. Baisiai gražūs eilėraščiai / Daiva Čepauskaitė.- Kaunas, 2017. (paimta 30 kartų). 

4. Meilė, džiazas ir velnias: pjesės / sudarė D. Venclovaitė.- Vilnius, 1989. (paimta 30 kartų). 
5. Išsiduosi. Balsu: esė, pokalbiai / Vanda Juknaitė.- Vilnius, 2015. (paimta 29 kartus). 

     Vaikų erdvėje ataskaitiniais metais labiausiai skaitomi žurnalai buvo „Lututė“ (paimta 66 kartus),  

„Minecraft“ (paimta 42 kartus), „Justė” (paimta 38 kartus)  ir „Laimiukas“ (paimta 20 kartų). 

     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“, M. G. Leonard „Vabalų mūšis“ ir kt. 

     Kaimo padaliniuose patys mažiausieji skaitytojai rinkosi gausiai iliustruotas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams skirtas knygeles - ,,Pelė ir katinas“, ,,Drambliukas“, „Joniukas ir Grytutė“, ,,Dantukų fėjos 

dovana“, ,,Katinėlis ir gaidelis“, ,,Geraširdė kaliausė“, S. Micahlkovas „Pasipūtėlė papūga“, „Karalaitės. 
Gražiausios pasakos“ ir kt.  

     Pradinių klasių mokiniai vis dar ištikimi H. Webb knygoms, „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 – R. Skučaitė „Klaidų miestas“, Paul van Loon „Siaubų 
autobusas“, H. M. Dennborg „Katinas Kasperas“, J. Richter „Lydekos vasara“, V. Bouzelsas „Bitė Maja ir 

jos nuotykiai“, K. Kasparavičius „Sapnų katytė“, J. Avyžius „Juodažvaigždis arkliukas“ ir kt. 

     5-8 kl. moksleiviai skaitymui rinkosi programinę literatūrą – A. Maršalas „Papasakok apie kalakutą 

Džo“, V. Sarojanas „Tėti tu keistuolis. Mama, aš tave myliu“, A. L. Busenaras „Kapitonas pramuštgalvis“ 
ir kt. Be programinės literatūros berniukai dar skaitė nuotykių literatūrą – E. Brisou-Peleen „Perverta 

kaukolė“, H. Pailas „Robin Hudo nuotykiai“, A. D. Foster „Galingųjų palikimas“ ir kt. Berniukai taip pat 

domėjosi „Transporto“ ir „Žūklės“ enciklopedijomis, V. Dierschke „Paukščių žinynu“, V. Urbonas 
„Grybai“. Mergaitės skaitymui rinkosi tokias knygas, kaip P. Pullman „Laikrodžio širdis“, K. Saja 

„Būrimas obuolio sėklom“, V. Šidlauskas „Ulfas ir povandeninis laivas“, D. Dilytė „Gedimino paslaptis“ 

ir kt. 
 

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

     Ataskaitiniais metais viešosios bibliotekos Vaikų erdvę aplankė kolegės iš Ignalinos, Širvintų, Pakruojo 

„Atžalyno“ gimnazijos devintokai (9a ir 9b klasės), Lygumų pagrindinės mokyklos mokiniai. Jiems 
pravestos 5 ekskursijos, kurioms sugaišta 5 val., dalyvių skaičius -105. 

     Vaikų erdvėje, kaip naudotis fondu, paslaugomis, informaciniais ištekliais buvo apmokyti 617 

lankytojų, apmokymams sugaišta 44 val., kaip naudotis elektroninėmis paslaugomis buvo apmokyti 437 

lankytojai, apmokymams sugaišta 42 val. 

     Vasario 22 d. Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos aštuntokams pristatė skaitmeninę „Vyturio“ biblioteką. Moksleiviai buvo pakviesti 

iš karto prisijungti prie „Vyturio“ svetainės ir praktiškai ją išbandyti. Susikūrę asmeninę paskyrą, 
jaunuoliai įvedė bibliotekininkės pasakytą slaptažodį ir gavo nemokamą prieigą prie elektroninių knygų.  

     Kovo 26-28 d. Vaikų erdvės bibliotekininkės kvietė visus besidominčius informacinėmis 

technologijomis (IT) į bibliotekoje vykusius IT įrangos paketų pristatymus. Per tris dienas Vaikų erdvėje 
apsilankė gausus būrys moksleivių ir jaunuolių, kurie ne tik stebėjo, bet ir patys dalyvavo išbandant IT 

naujoves. Didžiausio susidomėjimo sulaukė dronai, kuriuos, pasirodo, nėra taip paprasta valdyti ir priversti 

„paklusti“. Mėgstantys kurti susibūrė prie išradingumą, kūrybingumą ir kantrybę ugdančių robotikos bei 

įvairiausių konstruktorių rinkinių. Ne mažesnio susidomėjimo sulaukė ir 3D spausdintuvas: beveik visi 
norėjo pačiupinėti „iškeptus“ skirtukus, velykinius kiaušinius. Neliko užmiršti ir Vaikų erdvėje esantis 

interaktyvus žaidimų stalas, konsolė. 
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     Programavimo, inžinerinis ir kūrybinis IT įrangos paketai gauti Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai 

bibliotekai prisijungus prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto 
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“ įgyvendinimo. 

     Balandžio 11 d. Vaikų erdvėje lankėsi Pakruojo vaikų lopšelio/darželio „Vyturėlis" grupės 
„Kodėlčiukų“ grupės mažieji lankytojai. Būsimiems skaitytojams buvo smalsu pavartyti naujas knygeles, 

kurios ne tik spalvingos, bet ir paukščių balsais čiulba, daineles dainuoja, pasakas seka. Viliojo įvairiausius 

stebuklus gaminantis 3D spausdintuvas, dar nematyti stalo žaidimai. Viešnagės pabaigoje darželinukai 
buvo pakviesti apsilankyti bibliotekoje su tėveliais ir tapti aktyviais skaitytojais. 

     Birželio 28 d. Pakruojo sinagogoje lankėsi „Žemynos“ pagrindinės mokyklos vasaros stovyklos 

„Gervelė“ dalyvės. Merginas lydėjo stovyklos vadovė – geografijos mokytoja Daiva Slunksnienė. 

Bibliotekininkė Birutė pasiūlė pasinaudoti skaitmenine  „Vyturio“ biblioteka, kurioje galima rasti 
įvairiausių elektroninių knygų ne tik mokslui, bet ir laisvalaikiui, atrinktų pagal amžių, temas ir vertybes. 

Norinčios vasarą praleisti su knyga apsisprendė greitai: gavo dovanų kodus ir užsiregistravo 

skaitmeninėje  bibliotekoje. 
     Liepos 3 d. Vaikų erdvėje ir sinagogoje svečiavosi Pamūšio (Pakruojo r.) kaimo bendruomenės vaikų 

dienos centro „Gerovės namai“ lankytojai (vadovė Danutė Gaubienė). Smalsūs pamūšiečiai Vaikų erdvėje 

susipažino (ir praktiškai išbandė!) su bibliotekos informacinių technologijų (IT) naujovėmis: skraidino 

dronus, žaidė prie interaktyvaus žaidimo stalo, šoko priešais konsolę, susidomėję apžiūrinėjo 3D 
spausdintuvą ir jo pagamintus gaminius.  Vyresnieji dienos centro „Gerovės namai“ lankytojai sužinojo 

apie skaitmeninę  „Vyturio“  biblioteką ir jos teikiamas galimybes. Norintys skaityti elektronines knygas – 

čia pat gavo prisijungimo kodus ir užsiregistravo. Jaunieji svečiai apsilankė ir  sinagogoje, kur dalyvavo 
edukacinėje pamokėlėje apie buvusį Pakruojo štetlą. Įdomi žinia, kad ši gražaus jaunimo grupelė buvo 

21250-tieji Pakruojo sinagogos lankytojai nuo jos atidarymo dienos! 

     Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo organizuojamos stovyklos 
dalyviai – Lygumų bendruomenės Vaikų dienos centro jaunieji lankytojai (vadovės A. Balčiūnienė, A. 

Matjušaitienė) – liepos 10 d. užsuko į  Vaikų erdvę. Šauniai praleista popietė stebint, atrandant, išbandant 

visas informacinių technologijų (IT) naujoves, žaidžiant stalo žaidimus, bendraujant vieni su kitais. 

     Rugpjūčio 23-ąją, pirmąją Pakruojo šventės dieną, aikštėje priešais miesto viešąją biblioteką, praeivius 
susipažinti su informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naujovėmis kvietė projekto  „PRISIJUNGUSI 

LIETUVA“: EFEKTYVI, SAUGI IR ATSAKINGA LIETUVOS SKAITMENINĖ 

BENDRUOMENĖ  komanda ir Vaikų erdvė.  
     Rugpjūčio 24 d., Pakruojo šventės metu, Vaikų erdvė kvietė užsukti ir į bibliotekos „kiemelį“, kuriame 

darbuotojos pristatė įvairiausias informacinių technologijų (ir ne tik!) naujoves: dronus, žalingų įpročių 

prevencijos paketą, 3D spausdintuvo galimybes, interaktyvųjį stalą, šokių ir žaidimų konsolę... Kas norėjo 
ramesnės veiklos – galėjo pasigaminti vienetinį atviruką ar knygų skirtuką. Sulaukta ir netikėtų svečių: 

Vaikų erdvėje apsilankė Pakruojo rajono garbės pilietis Lars Olof Nolbergerij kartu su jį lydinčia 

komanda. 

     Lapkričio 7-tą lankėsi Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos „Mokinių ugdymas karjerai“ 
(vadovė Greta Jasiūnienė) dalyviai – Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokiniai ir juos lydinti mokytoja 

Jūratė Aleknavičiūtė. Jaunieji pašvitiniečiai susipažino su Vaikų erdve ir bibliotekininko darbu, domėjosi 

bibliotekoje esančiomis informacinėmis technologijomis (IT), žaidė prie išmaniojo stalo, žaidimų ir šokių 
konsolės, gaminosi atvirukus. Žingeidiems svečiams pristatyta skaitmeninė „Vyturio“ biblioteka, kurioje 

galima pasirinkti elektronines knygas vaikams ir jaunimui, taip pat žalingų įpročių prevencijos priemonės. 

Kas nebuvę Pakruojo sinagogoje – apsilankė ir čia. 

     Lapkričio 7-tą Vaikų erdvėje vyko edukaciniai užsiėmimai jauniesiems bibliotekos lankytojams 
„Sensoriniai skaitymai“ ir „Virtualios realybės kūrimas".  Pirmojo  edukacinio užsiėmimo metu vaikai 

buvo įtraukti į istoriją, kurioje išgirstą pasakojimą galėjo suprasti ne tik žodžiu bei tekstu, bet ir 

sensoriniais (pojūčių) stimulais. Į edukacinį užsiėmimą „Virtualios realybės kūrimas“ susirinko kiek 
vyresni  vaikai. Dalyviai kūrė iliustracijas „CoSpaces“ programa, po to, naudodami virtualios realybės 

akinius ir planšetes, galėjo apžiūrėti ir pasidžiaugti savo darbu – sukurta virtualia aplinka. Mokymus vedė 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyresnioji metodininkė Paulina Sprindžiukaitė bei 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Agnė Pranckutė. 

     Lapkričio 28 d.  Vaikų erdvėje  lankėsi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistai (mokyt. Simona Čemoškaitė 

ir Egidijus Impolis). Jaunuoliai čia buvę ne kartą, bet šiandien ypatingą dėmesį skyrėme susipažinimui su 

bibliotekininko profesija bei  informacinėmis technologijomis (IT).  Svečiams pristatyta ir 
elektroninė  „Vyturio“ biblioteka, kurioje – virš keturių šimtų e. knygų mokyklai ir laisvalaikiui!  

 

https://www.lnb.lt/naujienos/3096-pradedamas-projekto-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje-igyvendinimas
https://www.lnb.lt/naujienos/3096-pradedamas-projekto-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje-igyvendinimas
https://www.vyturys.lt/
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4457-kvieciame-tapti-atsakingais-kuriancio-skaitmeninio-pasaulio-pilieciais
https://www.vyturys.lt/
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4457-kvieciame-tapti-atsakingais-kuriancio-skaitmeninio-pasaulio-pilieciais
https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva
https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva
https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4457-kvieciame-tapti-atsakingais-kuriancio-skaitmeninio-pasaulio-pilieciais
https://www.vyturys.lt/kodas/vnausros
https://www.vyturys.lt/
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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 2892 2892 220 2 0,1 11 0,4 2009 69,5 872 30,0 

VB 528 528 88 0 0 0 0 500 94,7 28 5,3 

Linkuvos MP 427 427 39 0 0 0 0 364 85,3 63 14,7 

KP 1937 1937 93 2 0,1 11 0,6 1145 59,1 781 40,2 

 
                             Atsakytos užklausos vaikams  2019  m. 

69,5%

0,1%

30,0%

0,4%

Faktografinės Tikslinamosios Adresinės Teminės

 
               
     Vaikų pateiktos užklausos sudaro 22,8% nuo visų užklausų. Jie daugiausiai pateikė adresinių 

užklausų, jos sudaro 69,5%. 
     Vaikų erdvėje per atskaitinius metus atsakyta į 528 lankytojų pateiktas užklausas, iš kurių 28 buvo 

teminės. Daugiausia atsakyta adresinių užklausų – 500. Neigiamų atsakymų – 88.  
     Linkuvos miesto padalinyje buvo atsakyta į 427 vaikų pateiktas užklausas, iš kurių net 85,3% sudaro 

adresinės. Neigiamų atsakymų - 39. 

     Kaimo padaliniuose vaikai pateikė 1937 užklausas. Daugiausiai pateikta adresinių - 59,1%  ir teminių - 
40,2%. Neigiamų atsakymų – 93. 

 

Renginiai 
 
 Renginiai Lankytojų 

skaičius Iš viso Kompleksiniai Žodiniai Vaizdiniai Virtualūs 

SVB 377 103 131 138 0 7263 

VB 68 30 17 22 0 1687 

Linkuvos MP 35 18 4 7 0 1303 

KP 274 55 110 109 0 4273 

 
Renginiai vaikams 2019 m. 

 

Kompleksiniai 
renginiai, 27,3%

Žodiniai renginiai, 
34,8%

Vaizdiniai renginiai, 
37,9%
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     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais vaikams buvo suorganizuota 377 renginiai, iš kurių 37,9% 

sudaro vaizdiniai renginiai. Žodiniai renginiai sudaro 34,8%, kompleksiniai  – 27,3%. Renginiuose 
apsilankė 7263 lankytojai vaikai. 

     Einamaisiais metais viešojoje bibliotekoje vaikams buvo surengti 68 renginiai, kuriuose apsilankė 

1687 lankytojai. 
     Linkuvos miesto padalinyje vaikams surengti 35 renginiai ir juose apsilankė 1303 lankytojai. 

     Kiekviename kaimo padalinyje 2019 m. vaikams vidutiniškai buvo surengta 8 žodiniai ir 5 vaizdiniai  

renginiai. (plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 73) 

     

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 dirbanti vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė kruopščiai 
registravo lankytojus. 2017 m. registracijos skiltyje – 8894 apsilankymai, 2018 m. – 10547, o 2019 m. 

lankytojų užregistruota – 11999. 

     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 

2019 96 1960 70 

(plačiau žr. Priedą Nr. 3, psl. 103) 
      

     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. įvyko 25 kino seansai ir juose 

apsilankė 1170 lankytojų. 2018 m. įvyko 64 kino seansai ir juose apsilankė 2547 lankytojai. 2019 m. įvyko 

88 kino seansai ir juose apsilankė 2685 lankytojai. (plačiau žr. Priedą Nr. 4, psl. 108) 
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▪ 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.  

      Ataskaitiniais metais įgyvendintas projektas „Tarpkultūriniai tiltai“, skirtas savo krašto pažinimui 
per žydų tautos paveldą. Projekto pagrindinis tikslas - ne tik  didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros 

dalies svarbą bendruomenės gyvenime, bet ir skatinti įvairių bendruomenių, institucijų, organizacijų 

partnerystę. Vyko įvairūs susitikimai, parodų pristatymai, edukacijos jaunimui. Vykdant projektą 

bendradarbiauta su projekto rėmėjais: Pakruojo rajono savivaldybe, Šiaulių apskrities žydų bendruomene, 
Žydų kultūros paveldo kelio asociacija, Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla. Projekto 

„Tarpkultūriniai tiltai“ vadovė – Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė. 

(plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 73) 

  

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. 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 nebuvo papildytas naujais žaidimais.   

     2019 metais „Žaislotekoje“ užregistruotas 151 (-4) vartotojas, kurie apsilankė 1963 (+774) kartus. 
Išduota žaislų ir žaidimų – 2314 fiz.vnt. (-16).  

 

▪ Saviveiklinis lėlių teatriukas 

     Veikia ir saviveiklinis lėlių teatriukas, yra nemaža pirštininių lėlių kolekcija. Su lėlėmis  buvo 
pristatomos naujausios knygos, supažindinama su biblioteka. 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 nebepildomi 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.  
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▪ Verslo centras 

Viešoji biblioteka dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės ir Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programos 2007-2013 m. finansuojamame projekte „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų  

tinklo kūrimas“ Nr. LLIV-253 („Establishment of business support library cross border network“). Projekto  

dėka Vaikų erdvėje įkurtas „Verslo centras“. Dalinai suremontuotos patalpos, nupirkti baldai, įranga, 241  
fiz.vnt. dokumentų, kuriais gali naudotis lankytojai. 

 

▪ Stendas „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ 

      Stende „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ 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, Renatos Šerelytės. 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 438 (2018 m. – 585) vartotojai, kurie apsilankė 3477 (2018 m. – 4624) kartus ir jiems 

buvo išduota 7335 fiz.vnt. (2018 m. - 10370 fiz.vnt.) žaislų ir žaidimų. 

     Linkuvos miesto padalinyje ataskaitiniais metais „Žaislotekoje“ buvo užregistruoti 72 (2018 m. – 99) 
vartotojai, kurie apsilankė 1045 (2018 m. – 1179) kartus ir jiems buvo išduota 2281 fiz.vnt. (2018 m. - 

2235 fiz.vnt.) žaislų ir žaidimų. 

     Prie Guostagalio padalinio nuo 1998 m. veikia dramos būrelis. Dalyvauja 6 vaikai: Akvilė 
Vasilevičiūtė, Justina Zubrytė, Jokūbas Tamošaitis, Gustė Virbickaitė, Goda Grybytė ir Simona Brinytė.  

Šiais metais su būrelio vaikais pastatyta Juditos Vaičiūnaitės pasaka „Mėnulio gėlė“. Dramos būrelio 

vaikai yra pagrindiniai bibliotekos lankytojai, pagalbininkai ir savanoriai organizuojant  renginius, 
dalyvaujant bibliotekos veiklose.  
     Nuo 2001 m. prie Bardiškių padalinio veikia lėlių teatras. Dalyvauja 1 – 6 klasių moksleiviai. 2017  

metais suburtas vaikų dramos būrelis tęsė savo veiklą ir 2019 m. Pastatytas spektaklis pagal I. Zarambaitės 

pasaką „Emilio laiškas“. Dramos būrelio artistai su pasirodymais lankėsi Žeimelio daugiafunkciame centre  
“Ąžuoliukas”, Linkuvos socialinės globos namuose, Stačiūnų daugiafunkciame centre, Plaučiškių kultūros  

centre, Grikpėdžių bendruomenės namuose. Jaunieji artistai sukūrė šešėlių spektaklį, kur savo gamybos  

lėlėmis pristatė knygutes „Raudonkepuraitė“, „Ropė“, „Pagrandukas“ ir kt. Atnaujintas V.V. Landsbergio  
dviejų dalių lėlių  spektaklis „Arklio Dominyko meilė“. 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 
 
     2015 m. nacionalinio  „Bibliotekos pažangai 2“ projekto, finansuojančio Lietuvos bibliotekas iš JAV 

verslininkų Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos rėmimo dėka buvo 

įgyvendintas projektas ir įkurtas IRT kilnojamasis centras, kuris veiklą tęsė ir 2019 metais. Viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvėje buvo užregistruotas 1001 (+94) lankytojas prie Žaidimų konsolės ir 1073 (+360) 
– 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 prevencinės priemonės buvo panaudotos projekto „Susivok“ renginiuose, rytmetyje 

„Atrask save bibliotekoje“. 

      Medikonių padalinys pasinaudojo IRT kilnojamojo centro planšetėmis, kurios buvo panaudotos 
suaugusiųjų mokymams, vaikai naudojo žaidimams. 
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Internetas 
 

 Interneto vartotojų vaikų 

skaičius 

Interneto lankytojų vaikų 

skaičius 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

2019 m. 2018 m. Skirtumas 

+/- 

SVB 766 825 -59 24352 25653 -1301 

VB 198 163 +35 8522 6235 +2287 

Linkuvos MP 73 73 0 2399 3275 -876 

KP 495 589 -94 13431 16143 -2712 

 

     Interneto vartotojai vaikai sudaro 41,6% (2018 m. - 45,5%) nuo visų interneto vartotojų. Daugiausiai 

vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose – 45,5% ir Linkuvoje – 38,2%. Viešojoje bibliotekoje 

interneto paslaugomis naudojasi 35,2% vaikų. 

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų vaikų skaičius rajone, palyginus su 2018 m., sumažėjo 7,7%. 
Kaimo padaliniuose jų sumažėjo net 19%, o viešojoje bibliotekoje net 17,7% interneto vartotojų vaikų 

buvo sulaukta daugiau. Interneto vartotojų vaikų skaičius Linkuvos miesto padalinyje išliko toks pat, kaip 

ir praėjusiais metais. 
     Rajono bibliotekose buvo sulaukta 24,3 tūkst. interneto lankytojų vaikų, kurie sudaro 75,1% nuo visų 

interneto lankytojų. Palyginus su 2018 m., interneto lankytojų vaikų sumažėjo 5,3%. Jų skaičius smarkiai 

sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - net 36,5% ir kaimo padaliniuose – 20,2%. Viešojoje bibliotekoje 
interneto lankytojų vaikų skaičius padidėjo net 26,8%. 

 

        

 

     2019 m. buvo vykdoma metodinė veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis 
gerąja bibliotekine patirtimi, kaupiant ir analizuojant statistinius rodiklius, skleidžiant naujausią metodinę 

bei dalykinę informaciją, ieškant iškilusių problemų sprendimų, siekiant paslaugų kokybės.    

     Metodiniame darbe vadovaujamasi bibliotekų veiklas norminančiais dokumentais, Vyriausybės, 
Kultūros ministerijos patvirtintais teisės aktais, nutarimais, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos parengtomis rekomendacijomis.  

     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, 

metodinius pasitarimus.  
     Metodiniame kabinete yra sukauptas 778 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 padaliniai buvo aplankyti tik po vieną kartą. 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. Metų eigoje 
visi padalinių darbuotojai informuoti apie bibliotekinio darbo naujoves      

     Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai parengė „2020 metų iškilių kraštiečių sukakčių kalendorių“ ir 

elektroniniu paštu jį išsiuntinėjo viešosios bibliotekos padaliniams.  

     Ataskaitiniais metais tikrinta gautų naujų dokumentų registracija knygų inventoriaus ir visuminėje 
apskaitos knygose. Padalinių visuminės apskaitos knygų įrašai suderinti su Knygų komplektavimo skyriuje 
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esančiais visuminės apskaitos knygų įrašais. Konsultuota dokumentų nurašymo, dokumentų fondų 

tvarkymo klausimais. Patikrintas Gačionių padalinio ir Vaikų erdvės dokumentų fondas. Perskaičiuotos 
visų padalinių inventorinės knygos.        

     Rajono bibliotekininkams vyko „ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR įgyvendinimas): 

esminiai aspektai ir praktinės rekomendacijos“, Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių 
konsultantų I ir II ciklo, Projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III, “Sensoriniai 

skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams“ 

ir „Papildyta ir virtuali realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją su Cospaces Edu programa“ 
mokymai. 

     Gegužės 23 d. Pakruojo sinagogoje vyko Šiaulių 

regiono bibliotekų vadovų tarybos posėdis. Pasveikinti 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos svečių atvyko 
Pakruojo rajono savivaldybės vadovai. Bibliotekose 

nestokoti lankytojų, fonduose – naujų leidinių, sėkmės 

visuose projektuose bei kasdieniniame darbe 
nuoširdžiai linkėjo rajono meras Saulius Margis. Mero 

linkėjimus savo atliekamu muzikiniu kūriniu palydėjo 

ir tuo bibliotekų vadovus maloniai nustebino bei 

sužavėjo vicemeras Virginijus Kacilevičius. Posėdžio 
metu nagrinėti bibliotekų darbuotojams aktualūs 

klausimai, pasidalinta įžvalgomis apie planuojamas 

inovatyvias veiklas ir projektus, pasidžiaugta jau nuveiktais darbais. 
     Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė ir vyriausioji 

metodininkė Regyna Rakauskė inicijavo viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojų išvyką į Vilniaus 

Knygų mugę.  
     Liepos 12 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje lankėsi kolegės bibliotekininkės iš 

Ignalinos. Nors ir trumpam, bet spėta šiltai pabendrauti prie kavos puodelio, pasidairyti po biblioteką ir 

Vaikų erdvę, pasmalsauti, kuo gyvena pakruojietės bibliotekininkės, apžiūrėti seniausią iki šių dienų 

išlikusią medinę sinagogą.    
     Rugpjūčio 21-ąją pas mus užsuko Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos 

darbuotojai ir skaitytojai. Keliauninkai apsilankė suaugusiųjų skaitykloje, su bibliotekos naujovėmis ir 

kasdiene čia vykdoma veikla susipažino Vaikų erdvėje, dalyvavo ekskursijoje po Pakruojo sinagogą. 
Apsikeitus susitikimo dovanėlėmis, nuoširdžiai linkint pačių geriausių įspūdžių – svečiai išlydėti į 

Pakruojo dvarą. 

      Gruodžio pabaigoje, kartu su LDB Pakruojo skyriumimi, organizuotas Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos darbuotojų šventinis ir paskutinis susitikimas 2019 metais. 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 

bibliotekininkės š. m. gegužės 31 – spalio 26 dienomis  kvietė penktų – aštuntų  klasių mokinius 

užpildyti elektroninę anketą, paskelbtą viešosios bibliotekos ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos internetinėse svetainėse bei facebook paskyrose. 

     Susumuoti keturių 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 šešiasdešimt vienas Vaikų erdvės lankytojas (48 
mergaitės ir 13 vaikinų). Šiais metais aktyvesni buvo vyresnių klasių mokiniai (toliau – respondentai): 

aštuntokai – 21 (34,4 proc.), septintokai – 15 (24,6 proc.), šeštokai – 13 (21,3 proc.) ir likę dvylika (19,7 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita 

56 

 

proc.) mokosi penktoje klasėje. Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių Vaikų erdvėje apsilanko 1-2 kartus 

per mėnesį (54,1 proc.), kiti pasiskirstė nuo kelių kartų per metus (23 proc.) iki vieno dviejų kartų per 
savaitę (21,3 proc.). Apsilankymo trukmė gana tolygi: dauguma čia pabūna iki 15 min. (34,4 proc.), kiti –

nuo 30 min. (32,8 proc.) iki poros valandų (24,6 proc.), penki (8,2 proc.) pažymėjo bibliotekoje 

praleidžiantys visą popietę. 
     Klausimas „Į biblioteką ateini?“  buvo skirtas nustatyti apsilankymo  tikslui. Susumavus rezultatus 

paaiškėjo, kad didžioji dauguma respondentų užsuka skolintis knygų (56,9 proc.), tuo tarpu susitikti su 

draugais (17,6 proc.) ar tiesiog pažaisti (16,7 proc.) ateina trisdešimt penki respondentai, penki apklausos 
dalyviai (8,2 proc.) konkrečios apsilankymo priežasties nenurodė. 

     Sekantys du klausimai atskleidė preliminarų  penktų-aštuntų klasių mokinių skaitomumą ir literatūros 

poreikį. Remiantis anketos duomenimis matyti,  kad daugiau nei pusę respondentų (50,8 proc.) per metus 

perskaito iki dešimties knygų, septyniolika  –  apie dvidešimt (27,9 proc.), tuo tarpu net septyni vaikų 
erdvės lankytojai nurodė per metus perskaitantys iki trisdešimties (11,5 proc.), o šeši – daugiau nei 

trisdešimt knygų (9,8 proc.). 

     Atsakymai į klausimą  „Kokia skaityta knyga tau buvo įdomiausia?“  patvirtino, kad populiarumo 
nepraranda  užsienio rašytojų Astrid Lindgren, John Green, Holly Webb bei Jeff Kinney knygos 

(pažymėta  po 1-2 kartus). Tris kartus atsakymuose  paminėta ir tik vieno balo trūkumu į šįmetinį 

populiariausių Vaikų erdvės knygų penketuką nepateko lietuvių autorių Jurgos Vilės ir Linos Itagaki 

„Sibiro Haiku“. Keletas apklausos dalyvių nurodė skaitantys vien programines knygas. Iš visų gautų 
atsakymų ryškiu balų skirtumu išsiskyrė penkios knygos.  

Vaikų erdvės skaitomiausių knygų penketukas: 

I vieta: Tarp pilkų debesų, Rūta Šepetys 
II vieta: Mažasis princas, Antoine de Saint-Exupery 

III vieta: Blogas tėtis (knygų serija), David Walliams  

IV vieta: Haris Poteris, J. K. Rowling 
V vieta: Minecraft (knygų serija), leidėjas – Egmont Lietuva 

     8-9 anketos klausimai nudžiugino, kad paaugliai vertina Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvę, gauna pakankamai informacijos apie čia vykstančias veiklas. 

     Gana įvairių atsakymų sulaukta į paskutinį anketos klausimą „Ką įdomaus ir naujo pasiūlytum mūsų 
bibliotekai?“. Dvidešimt septyni respondentai pageidauja naujų knygų paaugliams, devyni – įvairesnių 

stalo bei konsolės žaidimų, keletas norėtų galingesnių dronų, po vieną pažymėjo, kad reikėtų 

įsigyti  planšečių, susikurti Vaikų erdvės facebook paskyrą bei suteikti galimybę skolintis į namus ne tik 
knygas, bet ir stalo žaidimus. Likę respondentai  mano, kad Vaikų erdvėje nieko netrūksta arba nežinantys 

ką galėtų pasiūlyti. 

     Nors gauti elektroninės anketos (klausimyno) duomenys tik iš dalies atskleidžia paauglių skaitomumą 
bei kitą informaciją,  atsakymai leidžia susidaryti bendrą Vaikų erdvės veiklos vaizdą, skatina 

bibliotekininkes tobulėti bei įpareigoja ir toliau ieškoti būdų, kaip motyvuoti jaunąjį skaitytoją (šiais 

informacinių technologijų laikais!) kuo daugiau laiko praleisti su knyga. 

    

7.2.  Dalyvavimas įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose 
 

„Skaitymo iššūkis“. Skaitydami mes pakeisime pasaulį! 
 

      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” 

ketvirtąkart 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 lietuvių autoriaus 

knygą, knygą, kurią rekomendavo bibliotekininkas, knygą apie keliones, knygą geltonu viršeliu, knygą, 
kurios pavadinimas prasideda ta pačia raide, kaip ir Tavo vardas. 

     Šiemet „Skaitymo iššūkyje“ dalyvavo daugiau kaip 16 tūkst. žmonių, kurie iš viso perskaitė per 74 

tūkst. knygų.  
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     Kaip ir kiekvienais metais, į šį projektą įsijungė ir mūsų rajono bibliotekos ir jų skaitytojai. „Skaitymo 

iššūkį“ priėmė 286 pakruojiečiai. Visas užduotis įveikė 170 skaitytojų, perskaitė 1140 

knygų. Aktyviausi buvo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė) knygos 

mylėtojai – visas užduotis įveikė 32 skaitytojai,  Medikonių (vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė) 

– 18, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos – 15, Titonių padalinio (vyresn. bibliotekininkė 
Virginija Auksutienė) – 12, Linkuvos (vyresn. bibliotekininkės Rasma Grigienė ir Nijolė Lipinskienė), 

Lygumų (vyresn. bibliotekininkė Raimonda Miškūnienė), Žvirblonių (vyresn. bibliotekininkė Aušra 

Kasparienė) – po 11 skaitytojų, Balsių (vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė), Bardiškių (vyresn. 
bibliotekininkė Gitana Norgailienė) – po 10 skaitytojų. 

     Džiaugiamės, kad pagal perskaitytų knygų ir visas užduotis 

įveikusių dalyvių skaičių Šiaulių regione Pakruojo rajono savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešoji biblioteka su savo padaliniais užėmė antrąją 

vietą. Aktyviausiai dalyvavo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė 

Jolanda Tamošaitienė) – visas užduotis įveikė 32 skaitytojai. Šios 

bibliotekos skaitytojams ir atiteko projekto organizatorių skirtos dovanos – 
knygos, o visiems rajono skaitytojams suvenyras „Šviečianti knyga“.     

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje „Skaitymo iššūkį“ 

koordinavo vyresn. bibliografė Genė Urbienė. 

             
„Didysis Knygų pristatymo konkursas 2019“ 

  

      Lapkričio 14 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Didžiojo Knygų 

pristatymo konkurso 2019 finalas. Jau 24-ąjį kartą organizuojamu knygų pristatymo konkursu Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka siekia populiarinti kokybišką bei vertingą lietuvių ir užsienio 

šalių įvairių žanrų literatūrą vaikams, skatinti moksleivių kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti, 
atsirinkti skaitomas knygas, didinti susidomėjimą knygomis ir pačiu skaitymu. Pristatydami knygas 

jaunuoliai turi išradingai atskleisti pasirinktos knygos ir autoriaus vertę, pademonstruoti apsiskaitymą ir 

gebėjimą įtaigiai bendrauti su auditorija, vertinamas gebėjimas atsirinkti vertingą literatūros kūrinį bei 
vaidybiniai, retoriniai dalyvių gebėjimai. Pasirodymus vertino 

kompetentinga komisija: vaikų literatūros tyrinėtoja prof. dr. 

Džiuljeta Maskuliūnienė; Vilniaus kolegijos Reklamos ir 
komunikacijos katedros lektorius Valdas Dambrava; Valstybinio 

Šiaulių dramos teatro aktorė Monika Šaltytė. 

     Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės paskatino 

dalyvauti ir paruošė savanorę, Linkuvos gimnazijos gimnazistę 

Gabrielę Meškonytę, kurią lydėjo didelė sėkmė - IX–XII klasių 

amžiaus kategorijoje ji tapo nugalėtoja. Mergina pristatė 

Laurent’o Gaunelle’io knygą „Dievas visada keliauja incognito“. 

     Didžiojo knygų pristatymo konkurso finale dalyvavo ir Žeimelio gimnazijos IV kl. mokinė Urtė 

Vasiliauskaitė, kurią sudalyvauti paskatino Žeimelio padalinio bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė, o 

pasirodymui paruošė mokytoja Rasa Orlienė. Mergaitė pristatė Vytauto V. Landsbergio knygą „Tinginių 

pasakos”. 
 

    Rajono bibliotekos jau devintą kartą dalyvavo Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotose ir toliau globojamuose „Knygų Kalėdose“.  

     Šių metų akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidė žinią – 

dovanokime knygas bibliotekoms ir Vaikų dienos centrams, o vieni 

kitiems džiaugsmą ir šilumą. 

     „Knygų Kalėdos“ kvietė pasitinkant ir palydint gražiausias metų 

šventes kartu skaityti knygas, susitikti su jų autoriais ir leidėjais, dalintis 

įspūdžiais ir mintimis vakaronėse bei prie arbatos puodelio. Paskirti šį 

laikotarpį geriems darbams, apsuptiems knygų, žinių ir bendravimo. 
     Rajono bibliotekose organizuota įvairių renginių, susitikimų, knygų 

pristatymų, parodų, akcijų.Vyko dovanotų knygų parodos, akcijos 

dalyviams dovanojami skirtukai „Knygų Kalėdos“. Iš viso lankytojams 
surengta 18 renginių. Akcijos metu 70 žmonių padovanojo 377 knygas.  

  

https://www.knygukaledos.lt/
https://www.pakruojis.rvb.lt/images/Naujienos/2019/11/30/75388478_2518140391795265_2758455145426583552_n.jpg
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     Dalyvauta “Šiaurės šalių literatūros savaitėje”. Jau trečią 
dešimtmetį vykdomas kultūros projektas, kurio tikslas yra 

puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir 

prisidėti prie skaitymo skatinimo. 1995 m. kilusi ambicinga idėja tapo tradiciniu renginiu, kuriame kasmet 

dalyvauja vis daugiau įvairaus amžiaus žmonių. Šiaurės šalių literatūros savaitę organizuoja asociacijų 
"Norden" sąjunga (Foreningen Norden Forbund), finansuoja Šiaurės ministrų taryba. 

     2019-ųjų tema – „Šventės Šiaurės šalyse“. Rajono bibliotekose vyko renginiai, popietės, garsiniai 

skaitymai, skirti šiai savaitei. Balsių padalinyje vyko tradicinis skaitymo rytmetys „Šventės Šiaurės 
šalyse“. Žvakių šviesoje vaikai klausėsi ištraukos iš švedų rašytojos Astridos Lindgren knygos „Pepė 

Ilgakojinė“. Buvo pristatyta literatūros paroda „Šiaurės šalių rašytojai“ ir vaikų piešinių paroda „Vėliavos“. 

     Gačionių padalinyje skaitymų suaugusiems popietėje „Sutemų valanda“, skaityta ištrauka iš Karen 
Blixen knygos ,,Babetės puota“. Aptarti įspūdžiai, kurie liko išklausius knygos ištrauką. Parengta 

literatūros paroda ,,Šiaurės šalių literatūros savaitė“. 

     Grikpėdžiuose buvo surengta literatūros paroda ,,Mylimiausi Šiaurės šalių vaikų rašytojai“. 

     Lygumų padalinyje vyko  popietė „Tradiciniai šiaurietiškos literatūros skaitymai...“. Jaunieji skaitytojai 
žvakių šviesoje skaitė iš A. Lindgren knygos „Pepė ilgakojinė“ ištrauką „Pepė švenčia gimimo dieną“, 

apžiūrėjo parengtą parodą, skaitė, žaidė, šventė Pepės gimtadienį kartu su šiaurietiškomis vaišėmis!   

     Medikonių padalinyje vyko šviesos ir žodžio šventė „Auštant“. Eksponuota literatūros paroda „Astrida 
Lindgren – viena žymiausių ir svarbiausių švedų vaikų rašytojų pasaulyje“. Žvakių šviesoje vaikai skaitė 

duotą tekstą, dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Šiaurės šalis?“.  

     Stačiūnų padalinyje suaugusieji buvo pakviesti į Karen Blixen  knygos "Babetės puota" ištraukos 
skaitymą. Vaikai ir paaugliai buvo pakviesti į Josteino Gaarderio romano "Sofijos pasaulis" ištraukos 

skaitymą apie penkiolikmetės Sofijos gimtadienį ir filosofišką šventę sode.  

     Ūdekų padalinyje vyko garsinio skaitymo  „Sutemų valanda“. Bibliotekininkė pristatė šio renginio 

prasmę ir tikslą. Renginio dalyviai Vitalija, Vilma, Aldona, Pranutė, Ramutė skaitė danų rašytojos Karen 
Blixen knygos „Babetės puota“ ištraukas.  

     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. Penkioliktą 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: vaikų, paauglių, knygų 

suaugusiesiems, poezijos knygų ir publicistikos bei dokumentikos kategorija. 

     Rajono bibliotekos ir jų lankytojai aktyviai įsijungė į knygų rinkimus. 
Sausio 14 -17 dienomis viešosios bibliotekos Vaikų erdvės 

bibliotekininkės surengė 8 „Metų knygos vaikams“ 

teatralizuotus pristatymus. Bendradarbiaujant su Pakruojo 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininke Asta Sutkiene, 
šios mokyklos mokinukai dalyvavo akcijos „Metų knygos 

rinkimai“ vaikų kategorijos knygų penketuko pristatyme ir jiems 

labiausiai patikusios knygutės rinkimuose. Į mokyklos biblioteką, 
vienai klasei keičiant kitą, lydimi mokytojų Daivos Damauskienės, 

Dijanos Katilienės, Aušros Norvilienės, Astos 

Daubarienės, Vaivos Pamerneckienės, Irenos Albavičienės, rinkosi 
antrokai ir trečiokai. Bibliotekininkė Asta pristatė savo koleges 

bibliotekininkes, kurių gretas „papildė“ ir kartu į susitikimą su 

vaikais „atvyko“ naujasis Vaikų erdvės personažas - smalsioji 

skudurinė Onutė (bibliotekininkė Lina Ramonienė). 
     Fantastikos mėgėjams puikiai žinomos autorės Neringos Vaitkutės knygą „Klampynių kronikos“ 

pristatė bibliotekininkė Asta. Pirmoji poetės ir dramaturgės Daivos Čepauskaitės mažiesiems skirta 

knygelė „Baisiai gražūs eilėraščiai“ sužavėjo mokinukus savo linksmomis istorijomis. Poetė Violeta 
Palčinskaitė ir viena žymiausių Lietuvos grafikių Irena Daukšaitė – Guobienė mažiesiems padovanojo 

http://www.pakruojis.rvb.lt/images/articles/3626/zoomed_logo%20siaures.png
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šiltą, spalvingą ir labai jaukią knygelę „Eilėraščiai iš namų“. Pristatyta ir naujausia Mariaus 

Marcinkevičiaus knygelė „Draugystė ant straublio galo“ ir Jurgos Vilės ir dailininkės Linos Itagaki 
komiksų knyga „Sibiro haiku“. Nuščiuvę vaikai klausėsi bibliotekininkių pasakojimų ir skaitomų ištraukų 

iš knygutėje aprašytų mažojo Algiuko ir jo šeimos  prisiminimų apie gyvenimą nesvetingame ir šaltame 

Sibire.  
     Pasibaigus knygučių pristatymui,  mokinukai buvo pakviesti prabalsuoti už jiems labiausiai patikusią, 

didžiausią įspūdį palikusią knygutę. Mokiniai daugiausia balsų skyrė autorės Jurgos Vilės ir dailininkės 

Linos Itagaki komiksų knygai „Sibiro haiku“! Išrinkus knygutę – nugalėtoją Pakruojyje, visoms, 
pristatyme dalyvavusioms klasėms buvo išdalintos internetinės nuorodos prabalsuoti ir Lietuvos mastu. 

     Sausio 17-tą dieną Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvės bibliotekininkės Lina ir 

Gitana aplankė Lygumų pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokinukus (mokyt. Ilona Dūdėnienė, Alma 

Vaivodienė, Dalia Rimkuvienė). Teatralizuotame literatūriniame rytmetyje pradinukams pristatytas akcijos 
Metų knygos rinkimai  vaikų kategorijos knygų penketukas. 

     Knygų penketuko pristatyme „dalyvavo“ ir naujasis Vaikų erdvės personažas - skudurinė Onutė, kuri 

vaikus kalbino, apie knygeles pasakojo, eilėraštukus skaitė... Vyko ir pačios įdomiausios vaikams knygelės 
rinkimai. Susumavus rezultatus, Lygumų pagrindinės mokyklos pradinukai daugiausia balsų skyrė autorės 

Jurgos Vilės ir dailininkės Linos Itagaki komiksų knygai „Sibiro haiku“! 

     Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė ir Medikonių padalinys savo skaitytojus 

nudžiugino naujomis knygomis. Skaitymo populiarinimo akcijos „Metų knygos rinkimai“ organizatorių 
sprendimu, minėtoms bibliotekoms paskirti du knygų komplektai. Medikonių biblioteka praturtins savo 

fondą Poezijos kategorijos knygų penketuku, tuo tarpu Vaikų erdvė – taip lauktomis Vaikų kategorijos 

knygelėmis. 
 

     Gerumo akcija kovojantiems su onkologinėmis ligomis „Spalvotas 

pavasaris“  

     Jau dešimtus metus Lietuvoje vyksta graži akcija, kurios metu siuvamos, 
mezgamos, neriamos kepurytės, kojinytės onkologinėmis ligomis sergantiems 

vaikams ir suaugusiems. Šiais metais prie akcijos „Spalvotas pavasaris 2019“ 

mielai sutiko prisidėti Linkuvos miesto, Klovainių ir Bardiškių padaliniių 
skaitytojai. Jie prasmingoje akcijoje sudalyvavo megzdami kojinytes, riešines, 

kepurytes.  

 

Skaitymo skatinimo programa „Tėčiai skaito vaikams”  

Į Skaitymo skatinimo programos akciją „Tėčiai skaito vaikams“, įsijungė 

Rozalimo padalinys.  Ištraukas iš  Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Apie 

daiktus“ pradinukams skaitė Rozalimo seniūnijos seniūnas Vytautas 
Kanišauskas. 

Dalintis skaitymo džiaugsmu kvietė akcija „Lietuva skaito!“ 

     Gegužės 7-tą, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Lietuvos 

leidėjų asociacija (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) kasmet 

nuo 2015 m. šalies piliečius kviečia imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti kartu. 

2019 m. akcijos „Lietuva skaito!“ šūkis: „Nudžiugink nors vieną knygą!“. Į šią 
akciją įsijungė 10 rajono bibliotekų. Organizuota 13 renginių, dalyvavo 189 

gyventojai.  

 
Projektas „Prisijungusi Lietuva“ Lietuvos bibliotekose 

  

     2018 m. balandžio mėn. 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 vyksta 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 

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1044247321
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?-665652994
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1958143940
http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php?1958143940
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4198-gerumo-akcija-kovojantiems-su-onkologinemis-ligomis
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4198-gerumo-akcija-kovojantiems-su-onkologinemis-ligomis
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/95-naujienos/4520-skaitymo-skatinimo-programa-teciai-skaito-vaikams
https://www.pakruojis.rvb.lt/images/63eb69a0-7c49-11e9-8278-9f1a4b1ad458-rimg-w552-h269-gmir.jpg
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pagerinti savo skaitmeninius įgūdžius, išmokti geriau naudotis įvairiomis e. paslaugomis, daugiau sužinoti 

apie asmeninių duomenų apsaugą, apie netikras naujienas (fake news) ir pan. 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. 

     Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas 

į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 
biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės 

plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.   

     Skaitmeninio raštingumo mokymus organizuoja asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su 
partneriais UAB „Baltijos kompiuterių akademija”, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir VŠĮ 

„Informacinių technologijų institutas”. 

     Projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvauja ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, jos padaliniai 

kartu su rajono bendruomenėmis. Dalyvauti projekte užsiregistravo 20 bendruomenių: Linkuvos 
miesto, Ūdekų, Gačionių, Triškonių, Degesių, Šukionių, Lygumų, Rimkūnų, Pašvitinio, Klovainų, Žalgirio 

(Medikoniai), Titonių, Bardiškių, Žvirblonių, Mikoliškio, Stačiūnų, Pamūšio, Pakruojo centro, Žeimelio, 

Rozalimo.   
     Pakruojo rajone dėsto aštuoniolika kvalifikuotų bibliotekos darbuotojų, turinčių skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo patirties. 

     Pirmieji skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams viešojoje bibliotekoje, Pamūšio ir Bardiškių 
padaliniuose prasidėjo kovo mėnesį. 

     Visus šiuos metus gyventojų skaitmeninio 

raštingumo mokymai organizuoti viešojoje 

bibliotekoje ir 19 jos padalinių. Rajono bibliotekose 
pagal pradedančiųjų mokymų programą 

„Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, 

išmok!“ (18 val.) suorganizuotos 28 grupės ir 

apmokyti 293 gyventojai. Pagal pažengusiųjų 

mokymo programas „Bendradarbiavimas TAU. 

Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Skaitmeninių 
nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: Efektyvus laiko planavimas ir 

bendravimas“, „E. bendruomenės TAU: Atsakingas 
turinio publikavimas internete ir saugus naršymas“, „Karjeros galimybės TAU: Inovatyvus savęs 

pristatymas“, „Sumaniau apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“(6 val.) suorganizuotos 36 grupės ir 

apmokyta 369 gyventojai. Nemokamus skaitmeninio raštingumo mokymus baigė 3,31% rajono 
gyventojų. Mokėsi senjorai, jaunimas bei ieškantys darbo asmenys. Visiems dalyviams įteikti baigimo 

pažymėjimai. 

     Ataskaiiniais metais „Prisijungusi Lietuva“ sėkmingai įsibėgėjo ir su nauja projekto kryptimi – e. 

skautais. E. skautas – tai 14–29 metų jaunuolis, turintis įgūdžių naudotis išmaniaisiais telefonais ir galintis 
savo žiniomis pasidalyti su vyresnio amžiaus žmonėmis bei pasiryžęs padėti jiems sužinoti apie jų teikiamą 

naudą, saugų elgesį internete. Pakruojo rajone prie e. skautų tinklo veiklos prisijungė 15 jaunuolių. Šiais 

aktyviais e. skautais džiaugėsi Guostagalio, Rimkūnų, Medikonių, Žeimelio, Gačionių, Bardiškių, Balsių, 
Grikpėdžių gyventojai. 

     Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ dėka buvo 

gauti programavimo, inžinerinis ir kūrybinis paketai. Vaikų erdvėje vyko specifinių informacinių 
technologijų (IT) įrangos paketų pristatymai. Didžiulio susidomėjimo sulaukė gebėjimus lavinantys 

konstruktoriai, robotikos rinkiniai, 3D spausdintuvas ir dronai.  

     Rugpjūčio 23-ąją, pirmąją Pakruojo šventės dieną, aikštėje priešais miesto viešąją biblioteką, praeivius 

susipažinti su informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naujovėmis kvietė projekto  „Prisijungusi Lietuva“: 
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“  komanda ir Vaikų erdvė.  

https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva
https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva
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     Rugpjūčio 24 d., Pakruojo šventės metu, Vaikų erdvė kvietė užsukti ir į bibliotekos „kiemelį“, kuriame 

darbuotojos pristatė įvairiausias informacinių technologijų naujoves: dronus, žalingų įpročių prevencijos 
paketą, 3D spausdintuvo galimybes, interaktyvųjį stalą, šokių ir žaidimų konsolę... 

     Projekto „Prisijungusi Lietuva“ viešinimui bibliotekos internetiniame puslapyje patalpintas reklaminis 

skydelis („baneris“), kuris nukreipė į projekto svetainę, esančią adresu www.prisijungusi.lt. Apie 
organizuojamus renginius, mokymus gyventojai informuoti bibliotekos tinklapyje, Facebook, Pakruojo 

rajono savivaldybės tinklapyje, vietinėje spaudoje. 

Konkursas „Atsakingas skaitytojas” 

 
     „Atsakingas skaitytojas“ – tai penktus metus vykstantis aplinkosauginis šalies bibliotekų konkursas. 

Projektas skirtas šviesti gyventojus apie tinkamą elektroninių ir baterijų atliekų rūšiavimą. Konkurso 
organizatorius – ne pelno siekianti Elektronikos platintojų asociacija (EPA), kurios vienas iš veiklos tikslų 

– visuomenės švietimas apie elektroninių prietaisų ir baterijų, tapusių atliekomis, saugų ir tinkamą 

rūšiavimą. Konkurso partneriai – Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos bibliotekų 

draugija. Konkurse gali dalyvauti viešosios (centrinės) bibliotekos, viešųjų bibliotekų miesto, vaikų ir 
kaimo filialai.  

     Ataskaitiniais metais į šį konkursą įsijungė, vienintelė rajone, Mikoliškio padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Almutė Armonavičienė. Surinko 2514 kg. elektroninių atliekų ir gavo 150 eurų prizą. 
Nupirktos knygos bibliotekai, kurios labai pradžiugino jos lankytojus. Gauta Padėka bibliotekai „Už 

socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą“. 

 
Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III 

 

     Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau trečius metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. 2019-aisiais projekto 

pagrindiniais partneriais tapo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. 
     Įgiję teorinių žinių Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotuose 

mokymuose, visą vasarą Pakruojo viešosios bibliotekos bei jos padalinių bibliotekininkės rinko 

informaciją apie mūsų krašte esančius kryžius ir koplytėles: fotografavo, fiksavo matmenis, užrašinėjo 
informaciją. Į projektą aktyviai įsijungė ir rajono bendruomenių nariai, kurie dalijosi žiniomis apie 

kryždirbystės objektus.  

     Atsakinga už visos medžiagos, gautos iš padalinių bibliotekininkių, sutvarkymą, kraštotyros darbo 

parengimą buvo paskirta Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, kuri pavestą 
darbą atliko puikiai! 

     Susumavus nuveikto darbo rezultatus, galima pasidžiaugti, kad jie pranoko visus lūkesčius: 

Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijose, 
ekspedicijos metu,  nufotografuoti ir aprašyti net 249 sakralinės architektūros objektai! Surinkta medžiaga 

sugulė į solidų 560 puslapių kraštotyros darbą, su kuriuo, besidomintys rajono kultūros paveldu, gali 

susipažinti Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir elektroninio paveldo sistemose  epaveldas.lt bei 

europeana.eu. 
     Lapkričio 29 d. Pakruojo sinagogoje vyko projekto 

baigiamasis etapas – jo pristatymas visuomenei. Vinco 

Mykolaičio-Putino eilėraščiu „Rūpintojėlis“ 
susirinkusius pasveikino Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Liongina Kanapickienė. Projekto vadovė 
Sigita Vaitkaitytė apžvelgė rezultatus, pasidžiaugė 

Pakruojo rajono bibliotekininkių gražiu ir prasmingu 

darbu, o bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei 

perdavė susistemintą ekspedicijos medžiagą. Rajono 
savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna įteikė padėkos raštą ir puokštę gėlių 

Klovainių bibliotekos vyresn. bibliotekininkei Vidai Grigaliūnienei, minėto projekto kuratorei Pakruojo 

rajone, susisteminusiai ekspedicijos duomenis ir  parengusiai karštotyros darbą.  Nuveiktu bibliotekininkių 
darbu pasidžiaugė ir jo dalyvėms dėkojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda 

Kulšytė. Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos renginį baigė viktorina, kurioje buvo galima 

pasitikrinti žinias apie sakralinės architektūros objektus. Laimėtojai apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. 

http://www.prisijungusi.lt/
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7.3.   Projektų rengimas 
 

▪ Parengta projektų SVB tinklo bibliotekose – 11 

▪ Finansavimą gavusių projektų skaičius – 6  

▪ Lėšos, gautos iš projektinės veiklos – 12570,00 EUR  

▪ Projektinės veiklos analizė      

Įgyvendinti projektai:    

      

     Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka teikė paraiškas Lietuvos kultūros 
tarybai dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų 

dalinio finansavimo. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, 2019 metais Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai 

bibliotekai skirti finansavimai projektams „Mylėkime savo krašto literatūrą“, „Tarpkultūriniai tiltai“, 
„Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!“ įgyvendinti.   

     Projektas „Mylėkime savo krašto literatūrą“ skirtas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms 

gimimo metinėms pažymėti. Pagrindinė projekto veikla – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio 

literatūros premijos laureatai“ leidyba ir pristatymas, susitikimai su Juozo Paukštelio premijos laureatais. 
Projekto vadovė – Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Skirtas 5400,00 

eurų dalinis finansavimas.  

     Projektas „Tarpkultūriniai tiltai“ skirtas savo krašto pažinimui per žydų tautos paveldą. Projekto 
pagrindinis tikslas ne tik  didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros dalies svarbą bendruomenės 

gyvenime, bet ir skatinti įvairių bendruomenių, institucijų, organizacijų partnerystę. Projekto vadovė – 

Vaikų erdvės sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė. Skirtas 3600,00 eurų dalinis 

finansavimas.  
     Bendrai parengtas Žeimelio, Bardiškių, Guostagalio, Linkuvos bibliotekų (viešosios bibliotekos 

padaliniai) bibliotekininkių projektas „Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!” skirtas Pakruojo krašto vaikams 

ir jaunimui. Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių kūrybinių raiškų įvairovę, skaitymo svarbos 
suvokimą, didinti kultūrinį užimtumą, ugdyti toleranciją, bendravimo įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį. 

Projekto vadovė – Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė Rasma Grigienė. Skirtas 2000,00 

eurų dalinis finansavimas. 
     Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje remtas (1000,00 EUR) projektas „Vienu ritmu su Europa“, 

skirtas Europos dienai paminėti. Parengė VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė 

Urbienė.            

     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 „Susivok“. Gautas 170,00 eurų finansavimas. 

     LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų 
rėmimo programai teiktas projektas „BIBLIOTEKA KVIEČIA: ATRASK PAMIRŠTĄ RAJONO 

ISTORIJĄ“. Projektą parengė LBD Pakruojo skyriaus pirmininkė Vida Grigaliūnienė. Gautas finansavimas 

– 400,00 EUR. 
(plačiau žr. Priedą Nr. 1, psl. 73) 

 

Negautas finansavimas: 

 

     Lietuvos kultūros tarybai dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi 

kultūrinė raida“ projektų dalinio finansavimo 2019 m. buvo parengti projektai: „Padėkime jaunimui 

prisijaukinti skaitymą“, „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“, Vaikų knygos šventė „Kartą Pakruojyje...“ -  
rengė viešosios bibliotekos Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė; „Pasimatymai su 

vaikiškų knygų kūrėjais“ - rengė viešosios bibliotekos Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė 

Šlivinskienė; „Vaistažolių taku (Eugenijai Šimkūnaitei - 100)“ - rengė viešosios bibliotekos Vaikų erdvės 

vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė). Deja, šie projektasi nebuvo finansuoti. 
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8.1.  Darbuotojų skaičius ir profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas, darbuotojų 
kaita 
 

 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 43 37 11 22 59,5 14 37,8 1 2,7 

VB 19 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 43 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%.  

 

 
      Darbuotojų kaita nežymi. Ataskaitiniais metais išėjo iš darbo viešosios bibliotekos ūkvedė Birutė 

Dirbanauskienė, šiai įstaigai atidavusi net 41 darbo metus.  

     Liūdina tai, kad dirbančiųjų amžius sensta. Rajone, iš 43 dirbančių darbuotojų, 7 yra pensinio amžiaus – 

4 - viešojoje bibliotekoje ir 3 – kaime. Darbuotojų amžiaus vidurkis rajone – 53 m., viešojoje bibliotekoje 
– 56 m., padaliniuose – 51 m. 

      

8.2.  Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas  
 
     Darbuotojo kvalifikacija yra labai svarbi kuriant bibliotekos ateities vystymo strategiją, plėtojant naujas 

paslaugas. Darbuotojams sudarytos galimybės dalyvauti tiek viešojoje bibliotekoje organizuojamuose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, tiek ir už bibliotekos ribų. 

     2019 m. naujų žinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 38 tinklo darbuotojai, t. y. 88,4% visų dirbančiųjų. 
  

▪ Kvalifikacijos tobulinimas už bibliotekos ribų 

 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

Seminaras “Viešojo sektoriaus 
subjektų turto valdymas ir 

apskaita: Naujausi pakeitimai” 

2019-04-30 Šiauliai 8 VB vyr. buhalterė 
Angelė Ladukienė 

59,50%

37,80%

2,70%

Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 2019 m.

Aukštasis

Aukštesnysis

Kitas
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Turizmo srities specialistų 

mokymai 

2019-05-8,9 Rokiškio krašto 

muziejus 

12 Balsių padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rita 
Prialgauskienė, 

Klovainių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 
Vida Grigaliūnienė 

Mokymai „Lyčių lygybė ir 

paslaugų teikimas“ 

2019-05-15 Pakruojis 8 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 

bibliografė Genė Urbienė 

Mokymai „Bendravimo etiketas 

su žmonėmis turinčiais negalią“ 

2019-05-21 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

8 Linkuvos miesto 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma 

Grigienė 

Psichologinės pagalbos veikla-

grupinės konsultacijos „Streso ir 

emocijų valdymas“ 

2019-05-21 Guostagalis 18 Guostagalio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Zita Venclovienė 

Seminaras „Ankstyvasis 
skaitymas: teorija ir praktika“ 

2019-09-10 Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 Bardiškių padalinio 
vyresn. bibliotekininkė 

Gitana Norgailienė, 

Žeimelio padalinio 
vyresn. bibliotekininkė 

Virginija Balčiūnienė, 

Linkuvos miesto 
padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma 

Grigienė, Guostagalio 

padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Zita 

Venclovienė, Vaikų 

erdvės vyresn. 
bibliotekininkės Lina 

Ramonienė ir Sigyta 

Kavaliauskienė 

Savanorius priimančių 
organizacijų kuratorių mokymai, 

skirti stiprinti kuratorių 

kompetencijas dirbti su 
savanoriais 

2019-10-18 Pakruojis 6 Linkuvos miesto 
padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma 

Grigienė, Vaikų erdvės 
vyresn. bibliotekininkė 

Sigyta Kavaliauskienė 

Seminaras „Ruošiantis finansinių 

metų pabaigai viešojo sektoriaus 
subjektuose: 2019 m. teisės aktų 

pakeitimų apžvalga“ 

2019-10-29 Šiauliai 8 VB vyr. buhalterė 

Angelė Ladukienė 

Mokymai „Kaip įsteigti atvirą 
jaunimo centrą arbą erdvę?“ 

 2019-10-28,29 Vilnius 16 Vaikų erdvės vyresn. 
bibliotekininkė Gitana 

Maasienė 

Gerosios patirties sklaidos 

forumas „Misija (ne)įmanoma: 
atvira, empatiška ir prieinama 

biblioteka“ 

2019-11-05 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka 

8 VB direktorė Romualda 

Kulšytė, skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus 

vyresn. bibliografė 

Genė Urbienė, Balsių 

padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Rita 

Prialgauskienė, 

Klovainių padalinio 
vyresn. bibliotekininkė 

Vida Grigaliūnienė 
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Praktinis seminaras „Asmeninė 

motyvacija ir efektyvi 
komunikacija“ 

2019-11-13 Pakruojis 3 Gačionių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 
Daiva Gabriūnienė, 

Mikoliškio padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 
Almutė 

Armonavičienė, Vaikų 

erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Gitana 
Maasienė, Klovainių 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Vida 
Grigaliūnienė, 

Plaučiškių padalinio 

vyresn. bibliotekininkė 

Orinta Maksimavičienė 

Praktiniai meno terapijos 

mokymai „Savęs pažinimas 

kūryboje“ 

2019-11-20 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka 

6 Linkuvos miesto 

padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma 
Grigienė 

Praktinis seminaras „Efektyvi 

komunikacija su klientais ir 

motyvacija“ 

2019-11-28 Pakruojis 3 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Judita 

Jereckienė, Vaikų erdvės 
vyresn. bibliotekininkės 

Lina Ramonienė, Gitana 

Maasienė, Birutė 
Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Praktinis seminaras „Asmeninė 

lyderystė ir motyvacija būti 
savanoriu“ 

2019-12-05 Pakruojis 3 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkės Birutė 
Šlivinskienė, Sigyta 

Kavaliauskienė 

Seminaras „Informacijos 

rengimas, viešinimas ir 
prieinamumas“ 

2019-12-10 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka 

5 VB IT specialistas 

Mantas Petraitis 

Seminaras „STEMCASpace 

laboratorija: Oculus Quest 
virtualios realybės įrangos 

naudojimas“ 

2019-12-16 Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka 

8 Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Sigyta 
Kavaliauskienė  

 

▪ Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas  

 

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekininkės kvalifikaciją tobulino ir nuotoliniuose video mokymuose. 

Mokymosi temos buvo šios: 
 

Mokymosi tema Data Vieta Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

„Microsoft Office Word 
pagrindai“ 

2019-11 Nuotoliniai iš 
Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos 

10 Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus vyresn. 

bibliotekininkė Rima 

Livanienė, Grikpėdžių 

padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Stanislava 

Martinaitienė, Titonių 

padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Virginija 

Auksutienė 
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„Informacijos paieškos 

strategija. Elektroninės 
informacijos ištekliai“ 

2019-11 Nuotoliniai iš 

Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos 

10 Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus vyresn. 
bibliografė Genė 

Urbienė, vyresn. 

bibliotekininkė Rima 
Livanienė 

„Anglų kalba bibliotekų 

specialistams“ 
2019-11 – 

12 mėn. 

Nuotoliniai iš 

Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekos 

25 Knygų komplektavimo 

ir tvarkymo skyriaus 

vedėja Birutė 
Vinciūnienė 

 

▪ Kvalifikacijos tobulinimas Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

 

Mokymosi tema Data Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

Mokymai „ES bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (BDAR įgyvendinimas): esminiai aspektai 
ir praktinės rekomendacijos“ 

2019-04-01 4 30 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 
bibliotekininkų 

Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir 

skaitmeninių konsultantų I ciklo mokymai. 
(Organizatorius Prisijungusi Lietuva) 

2019-06-14 8 19 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 
bibliotekininkų 

Projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai 

pakelėm“ III mokymai. (Organizatorius Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka) 

2019-06-21 

 

4 21 padalinių 

bibliotekininkas 

Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir 

skaitmeninių konsultantų II ciklo mokymai. 

(Organizatorius Prisijungusi Lietuva) 

2019-10-04 8 21 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 

bibliotekininkas 

Projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai 
pakelėm“ III mokymai. (Organizatorius Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka) 

2019-10-11 
 

5 20 viešosios bibliotekos 
ir padalinių 

bibliotekininkų 

Mokymai “Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas 

autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos 
sutrikimų turintiems vaikams“ ir „Papildyta ir virtuali 

realybė: skaitymo skatinimas kuriant virtualią istoriją 

su Cospaces Edu programa“. (Organizatorius Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka) 

2019-11-07 

 

4 24 viešosios bibliotekos 

ir padalinių 
bibliotekininkai 

  

     Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai:  

o vartotojų  skaičius  1  bibliotekininkui   –    137 (- 8); 
o lankytojų  skaičius  1  bibliotekininkui  –   2581 (+12); 
o išduotis  (fiz.vnt.)  1  bibliotekininkui    –  4036 (- 65).            

 

8.3. LBD Pakruojo skyriaus veikla 
     

     Skyrius buvo įregistruotas 2006 m. Ataskaitiniais metais sudėtyje buvo 26 nariai. Skyriaus pirmininkė – 
Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. Tarybą sudaro 3 nariai.  

     Skyrius 2019 m. birželio – gruodžio mėn. įgyvendino Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų veiklos rėmimo programos lėšomis remtą (gauta 400,00 EUR.) projektą „BIBLIOTEKA 
KVIEČIA: ATRASK PAMIRŠTĄ RAJONO ISTORIJĄ“. Projekto tikslas buvo į kraštotyrinę veiklą 

įtraukti rajono bibliotekininkus, skatinant kaupti ir būsimoms kartoms išsaugoti tautos kultūros vertybes, 

naudojant šiuolaikines informacines technologijas;  plėsti bendradarbiavimą,  dalintis gerąja darbo 
patirtimi. Birželio – rugpjūčio mėnesiais vyko kraštotyrinė ekspedicija, įamžinti rajono viešosiose, 

sakralinėse erdvėse bei sodybose esantys kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, atminimo akmenys ir kt. 

Surinkta gausi ir vertinga kraštotyrinė medžiaga, pristatanti kryždirbystę, užfiksuota pustrečio šimto 

objektų. Rinkti duomenys visose seniūnijose: Guostagalio seniūnijoje aprašyta 12 objektų, Klovainių – 40, 
Lygumų – 46, Linkuvos – 26, Pakruojo – 18, Pašvitinio – 22, Rozalimo - 57, Žeimelio - 27. Pagal buvimo 
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vietą: privačiose sodybose – 72, sakralinėse vietose (neveikiančios kapinės, šventoriai) – 44, kaimų kryžiai 

– 54, viešose erdvėse (pakelės, eismo įvykių aukoms atminti)  esantys – 79. Parengtas kraštotyros darbas 
„Kur liūdi kryžiai pakelėm“, kuris apima visą rajoną. Atskiros bibliotekos parengė su jų kraštu susijusius 

kraštotyros darbus: „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ (Bardiškių, Guostagalio, Mikoliškio padaliniai), 

„Klovainių krašto kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, paminklai“ (Klovainių padalinys), „Kraštotyros 
ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ (Gačionių padalinys), „Kur liūdi kryžiai pakelėm”: Medikonių 

seniūnaitija” (Medikonių padalinys),  „Rimkūnų ir Pašvitinio apylinkių kryžiai“, „Atminimai juose mūsų 

išliks" (Žvirblonių padalinys), „Stačiūnų padalinio aptarnaujamoje teritorijoje esantys kryžiai“ (Stačiūnų 
padalinys), „Kryžiai Lygumų bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone” (Lygumų padalinys), „Mūsų 

krašto kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės" (Šukionių padalinys) ir kt. 

     Organizuota pažintinė - metodinė ekskursija į 

Žemaitiją. Ekskursijos dalyviai apsilankė Plungės bei 
Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosiose 

bibliotekose. 

     Vasario 21 d. vykta į jubiliejinę 20-ąją Knygų 
mugę, kuri svečius pasitiko tema „Po dvidešimties 

metų“. Rajono bibliotekininkės turėjo galimybę 

apsilankyti Vaikų literatūros salėje, Kūrybinėje 

studijoje „Tu gali sukurti knygą“, Muzikos salėje, 
sudalyvauti daugelyje renginių, kur pristatytos 

knygos. Taipogi susipažinti su Bibliotekų erdvėje 

kuriama atvira ir kitokia biblioteka be sienų - tai dar 
viena skaitymo, bendravimo ir renginių erdvė jaunimui. 

     Balandžio 23–29 dienomis bibliotekose vyko Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Bibliotekininkai 

kvietė savo bičiulius, lankytojus, skaitytojus, skaitymo ir kitų šviečiamųjų ir lavinamųjų veiklų gerbėjus į 
renginius, naujų knygų pristatymus, konferencijas, diskusijas, filmų peržiūras, susitikimus su autoriais. 

Lietuvos bibliotekų savaitės vienijanti tema „ATEIK – SUŽINOK IR IŠMOK“ priminė apie 

neišmatuojamas galimybes visiems bibliotekų lankytojams. Rajono bibliotekose rengti kūrybiniai 

užsiėmimai, rytmečiai, popietės, viktorinos, pristatytos knygos, kraštiečių menininkų parodos, knygų 
parodos, vyko akcijos, atvirų durų dienos. Renginių skaičius - 53, renginiuose apsilankė 604 dalyviai. 

     LBD Pakruojo skyrius inicijavo gegužės mėnesį vykusią akciją „Lietuva skaito“. Tai gegužės 7-ąją, 

Lietuvai minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vykstantis visuomeninis renginys, kviečiantis 
dalintis skaitymo virusu ir laužyti su skaitymu susijusius stereotipus. 2019 m. akcijos „Lietuva 

skaito!“ šūkis: „Nudžiugink nors vieną knygą!“. Į šią akciją įsijungė 10 bibliotekų. Organizuota 13 

renginių, dalyvavo 189 gyventojai. 
     Dalyvauta akcijoje „Knygų Kalėdos 2019“. Akcijos šūkis – „Dovanokime knygas bibliotekoms, o vieni 

kitiems – džiaugsmą ir šilumą“. 2019 m. bibliotekoms buvo padovanotos 377 knygos, knygas dovanojo 70 

gyventojų, organizacijų. Organizuota 18 renginių. 

     Metų pabaigoje prisidėta organizuojant darbuotojų šventinį susitikimą 2019 metais. 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.  
 

 

 

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 
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     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, šluotų, maišų šiukšlėms, 

šluosčių, lempų, įleidžiamų spynų, širdelių spynoms, elektros prekių, prailgintuvų, durų kilimėlių 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 adminstracijos, skaitytojų aptarnavimo, knygų komplektavimo 

ir tvarkymo skyrių, Vaikų erdvės, sinagogos, Linkuvos, Ūdekų, Guostagalio, Bardiškių, Pamūšio, 
Gačionių, Medikonių, Lygumų, Žeimelio, Stačiūnų padalinių spausdintuvams. Vaikų erdvei  nupirktas 

skaitmeninis fotoaparatas Canon, pjaustyklė Fellowes. Linkuvos miesto, Bardiškių, Guostagalio ir 

Žeimelio padaliniams nupirkti projekciniai ekranai. Skaitytojų aptarnavimo skyriui nupirktas 
daugiafunkcinis rašalinis spausdintuvas Epson. Administracijai nupirktas lazerinis nespalvinis 

spausdintuvas Canon, šešios konferencinės kėdės, darbinė atmintis Adata, bibliotekos vėliava, lazerinis 

printeris. Žvirblonių, Gačionių padaliniams – rašomasis stalas Angel, Balsių padaliniui – sulankstomas 

stalas. Linkuvos miesto padaliniui nupirkta šviesos ir smėlio stalas, 3 vnt. stalo žaidimų. Įsigyta 19 vnt. 
spausdintuvų kasečių, 9 vnt. kompiuterių pelių 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 141 41 100 0 2490 2406 3663 3340 

VB 38 19 19 0 923 923 891 568 

Linkuvos 

MP 

 
8 

 
2 

 
6 

 
0 

 
168 

 
153 

 
370 

 
370 

KP 95 20 75 0 1399 1330 2402 2402 

         
 

     

 

10.1.  Paprastosios išlaidos  
 

▪ Darbo užmokesčiui                     –  416000 EUR; 

▪ Dokumentams įsigyti                  –    20859 EUR; 

o Iš jų knygoms                      -     16400 EUR;  

o Periodikai                            -       4300 EUR; 
o Kitiems (dokumentams)      -         159 EUR; 

o Kitos paprastosios išlaidos –    61350 EUR. 
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10.2.   Nepaprastosios išlaidos  
               

▪ Statyboms, pastatams, sklypams – neskirta;  
▪ Automatizacijai                          –  3300 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 

 
501509 

 

462400 

 

 

16559 

 

445841 

 

0 

 

4300 

 

8900 

 

1750 

 

28459 

     2019 m. dokumentams įsigyti buvo gauta 20859,00 EUR (4,2% visų gautų lėšų). Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija bibliotekų fondo komplektavimui skyrė 16559,00 EUR, o rajono savivaldybė knygoms 
ir kitiems dokumentams įsigyti neskyrė nei vieno euro, o periodinių leidinių prenumeratai skyrė tik 

4300,00 EUR. Gauta iš programų ir projektų – 28459,00 EUR (5,7%). Fizinių ir juridinių asmenų paramos, 

dovanų  buvo gauta 1750,00 EUR (0,4%). Lėšos, surinktos už mokamas paslaugas sudaro 1,8%  

bibliotekos biudžeto (8900,00 EUR).   
 

 

Sėkmės       
     Savanoriai knygnešiai aptarnaudami senyvo amžiaus skaitytojus namuose, talkina rajono bibliotekoms 

jau daugelį metų. Ataskaitiniais metais knygnešių buvo 40 ir jie aptarnavo 132 vartotojus.      
     Bendras fondo apyvartos rodiklis – 0,75. Ataskaitiniais metais fondo apyvartos bendras rodiklis rajono 

bibliotekose padidėjo 0,01 karto. Taip pat 0,06 karto padidėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 0,02 karto 

kaimo padaliniuose. 
     Bibliotekos fondo naudojimą atspindi ir jo naudojimo koeficientas. Pastaruosius metus situacija  

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

(3,91), palyginti su grožinės (0,71) ir šakinės (0,38) literatūros naudojimu. 
     2019 m. rajono bibliotekose buvo gauta 8,7% dokumentų daugiau nei 2018 m. Net 11,2% dokumentų 
gautis padidėjo kaimo padaliniuose, 8,6% - viešojoje bibliotekoje. 

     Ataskaitiniais metais naujai gautų dokumentų yra 3,9% ir tai 0,4% daugiau nei 2018 m. 

     Rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 25,4% gyventojų. Kaimo padaliniuose gyventojų sutelkimas 
padidėjo 0,6%. 

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

     Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 95,5 tūkst. lankytojų. Viešojoje bibliotekoje 
apsilankė 39,7%, Linkuvos miesto padalinyje - 8,5% nuo visų lankytojų. Kaimo padaliniuose vidutiniškai 

apsilanko 2,3 tūkst.  

     Palyginus su 2018 m. lankytojų skaičius padidėjo 0,5%. 5,2% lankytojų daugiau sulaukta viešojoje 

bibliotekoje ir 0,7% kaimo padaliniuose.  
     2019 m. vidutiniškai vienas vartotojas bibliotekose apsilankė 18,8 karto, viešojoje bibliotekoje – 24,0, 

Linkuvos miesto padalinyje – 15,8 ir kaimo padaliniuose – 16,5. 
     Dokumentų išduotis rajono bibliotekose buvo 149,3 tūkst. fiz.vnt. Linkuvos miesto padalinyje išduota 
13,5 tūkst. fiz.vnt. Palyginus su 2018 m., išduotis padidėjo 2,6%. 

     Daugiausia dokumentų vienam vartotojui išduota kaimuose (33,2) ir Linkuvoje (26,5). 

     Palyginus su 2018 metais, bendras skaitomumo rodiklis rajono bibliotekose padidėjo 1,2 karto. 
Skaitomumas net 3,2 karto padidėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 1,6 karto viešojoje bibliotekoje. 

     Vartotojams kompiuterizuotų darbo vietų skaičius prijungtų prie interneto yra 106. 
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     Pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai ir teiktos konsultacijos 2135 lankytojams, trukmė – 7716 

val.    
     Nuo 2019 m. kovo mėnesio pradėti organizuosi nemokami gyventojų skaitmeninio raštingumo 

mokymai pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“. Rajono bibliotekose pagal pradedančiųjų mokymų 

programą (18 val.) suorganizuotos 28 grupės ir apmokyti 293 gyventojai. Pagal pažengusiųjų mokymo 
programas (6 val.) suorganizuotos 36 grupės ir apmokyta 369 gyventojai. Nemokamus skaitmeninio 

raštingumo mokymus baigė 3,31% rajono gyventojų. 

     Operatyvi bibliotekos ir knygos populiarinimo forma yra organizuojami renginiai, kurių rajono  
bibliotekose buvo 835 ir juose apsilankė daugiau  nei 19,7 tūkst. lankytojų. Iš visų renginių net 76,5%  

organizuoti kaimuose. 
     Vis populiaresnės darosi mokamos paslaugos. Už mokamas paslaugas surinkta 8900,00 EUR., iš kurių: 

82,4% - viešojoje bibliotekoje, 15,4% - kaimo padaliniuose ir 2,2% - Linkuvos miesto padalinyje. 
     Apie bibliotekų veiklą, vykstančius renginius, pokyčius ir įdiegtas naujoves informuojama televizijoje, 

spaudoje bei internetinėje ervėje, kur einamaisiais metais paskelbta 332 straipsniai ir 904 žinutės bei 

informaciniai pranešimai. 
     Rajono bibliotekose atsakyta į 12,6 tūkst. bibliografinių užklausų. Linkuvos miesto padalinyje buvo 

gauta 1066 užklausos ir tai net 303 užklausomis daugiau nei 2018 m. Nuo visų atsakytų užklausų 42,8% 

buvo viešojoje bibliotekoje ir 8,4%  - Linkuvos miesto padalinyje. Vidutinis užklausų skaičius, tenkantis 

vienam kaimo padaliniui – 295. 
     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų rajono bibliotekose buvo 1843, tai 1,7% daugiau nei 2018 m. 

Interneto vartotojų padaugėjo Linkuvos miesto padalinyje (3,1%) ir kaimo padaliniuose (2,6%).  
     Interneto lankytojų 15,4% daugiau sulaukta tik viešojoje bibliotekoje. 
     Interneto vartotojai vaikai sudaro 41,6%. Daugiausiai vaikų naudojasi interneto paslaugomis kaimuose 

– 45,5%. 

     Rajono bibliotekose kompiuterio paslaugomis naudojasi 36,2% visų vartotojų.  
     NBDB parengta ir išsiųsta 556 elektroniniai įrašai iš rajono laikraščio „Auksinė varpa“. 

     Rajono bibliotekose saugomi 225 kraštotyros darbai. 

     Rajono bibliotekose 2019 metais gyventojų vaikų sutelkta 0,7% daugiau nei praėjusiais. Gyventojų 

vaikų sutelkimas 4,9% padidėjo kaimo padaliniuose. 
      Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose sulaukta 41,4 tūkst. lankytojų vaikų. Palyginus su 2018 m., 

vaikų apsilankė 1% daugiau.  

       Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais vaikams buvo suorganizuota 377 renginiai. Renginiuose 
apsilankė 7263 lankytojai vaikai. 

     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 2019 metais. Veikla buvo vykdoma viešosios 

bibliotekos Vaikų erdvėje ir Medikonių padalinyje. 
     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 11999 lankytojai. Įvairaus amžiaus žmonių grupėms pravestos 
96 užsakomosios ekskursijos. Dalyvavo 1960 lankytojų. 

     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 88 kino seansai ir juose apsilankė 2685 lankytojai. 

     Įgyvendinti projektai: Kultūros rėmimo fondo finansuoti projektai - „Mylėkime savo krašto literatūrą“, 

parengė viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė; „Tarpkultūriniai tiltai“, parengė Vaikų erdvės 
sinagogoje vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė ir „Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!“, parengė 

Žeimelio, Bardiškių, Guostagalio, Linkuvos miesto padalinių vyresn. bibliotekininkės (projekto vadovė – 

Linkuvos miesto padalinio vyresn. bibliotekininkė Rasma Grigienė). Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje remtas projektas „Vienu ritmu su Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Parengė VB 
skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. Pakruojo rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės projektas „Susivok“. Parengė Vaikų 



Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaita 

71 

 

erdvės vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė. LBD Pakruojo skyriaus Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos nevyriausybinių organizacijų rėmimo programai teiktas projektas „BIBLIOTEKA 
KVIEČIA: ATRASK PAMIRŠTĄ RAJONO ISTORIJĄ“. Projektą parengė  LBD Pakruojo skyriaus 

pirmininkė Vida Grigaliūnienė.  

     Įgyvendinant projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, skirtą kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 
120-osioms gimimo metinėms pažymėti buvo išleista viešosios bibliotekos direktorės Romualdos 

Kulšytės sudaryta knyga „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūros premijos laureatai“. 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ISTORIJOJE, TAI PIRMOJI JOS IŠLEISTA KNYGA.  
     Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiose programose, kitų institucijų parengtuose projektuose – 

„Skaitymo iššūkis“, „Didysis knygų pristatymo konkursas 2019“, „Knygų Kalėdos“, „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“, „Metų knygos rinkimai 2019“, Gerumo akcija kovojantiems su onkologinėmis ligomis 

„Spalvotas pavasaris“, „Prisijungusi Lietuva“, skaitymo skatinimo programa „Tėčiai skaito vaikams”, 
akcija „Lietuva skaito!“, konkursas  „Atsakingas skaitytojas“,  Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai 
pakelėm“ III. 
     Dalyvauta „Skaitymo iššūkyje“ kurį priėmė 286 pakruojiečiai. Visas užduotis įveikė 170 skaitytojų, 

perskaitė 1140 knygų.  Pagal perskaitytų knygų ir visas užduotis įveikusių dalyvių skaičių Šiaulių regione 
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka su savo padaliniais užėmė antrąją vietą. 

Aktyviausiai dalyvavo Šukionių padalinio (vyresn. bibliotekininkė Jolanda Tamošaitienė) – visas užduotis 

įveikė 32 skaitytojai. 

     Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko Didžiojo Knygų pristatymo konkurso 
2019 finalas. Linkuvos miesto padalinio bibliotekininkės paskatino dalyvauti ir paruošė savanorę, 

Linkuvos gimnazijos gimnazistę Gabrielę Meškonytę, kurią lydėjo didelė sėkmė - IX–XII klasių amžiaus 

kategorijoje ji tapo nugalėtoja. Mergina pristatė Laurent’o Gaunelle’io knygą „Dievas visada keliauja 
incognito“. 

     Ataskaitiniais metais į konkursą  „Atsakingas skaitytojas“  įsijungė, vienintelė rajone, Mikoliškio 

padalinio vyresn. bibliotekininkė Almutė Armonavičienė. Surinko 2514 kg. elektroninių atliekų ir gavo 

150 eurų prizą. Nupirktos knygos bibliotekai, kurios labai pradžiugino jos lankytojus. Gauta Padėka 
bibliotekai „Už socialinę atsakomybę ir svarų indėlį saugojant gamtą“. 

     Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau trečius metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. 2019-aisiais projekto 
pagrindiniais partneriais tapo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka.     

Susumavus nuveikto darbo rezultatus, galima pasidžiaugti, kad jie pranoko visus lūkesčius: rajono 

bibliotekininkių ekspedicijos metu,  nufotografuoti ir aprašyti net 249 sakralinės architektūros objektai! 
Surinkta medžiaga sugulė į solidų 560 puslapių kraštotyros darbą, su kuriuo, besidomintys rajono kultūros 

paveldu, gali susipažinti Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir elektroninio paveldo 

sistemose  epaveldas.lt bei europeana.eu. Atsakinga už visos medžiagos, gautos iš padalinių 

bibliotekininkių, sutvarkymą, kraštotyros darbo parengimą buvo paskirta Klovainių padalinio vyresn. 
bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė, kuri pavestą darbą atliko puikiai! 

     Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai dalyvavo mokymuose ir kvalifikacijai tobulinti skirtuose 

renginiuose. 2019 m. naujų žinių įgijo bei kvalifikaciją kėlė 38 tinklo darbuotojai, t. y. 88,4% visų 
dirbančiųjų. 

     Bibliotekos bendradarbiavo su kultūros ir švietimo įstaigomis, mokyklomis, neįgaliųjų centrais, 

bažnyčia, vietos bendruomenėmis, Valstybine mokesčių inspekcija, Darbo birža, įvairiais klubais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 
 
 

Trūkumai. Problemos. 
      Viešosios bibliotekos patalpos nėra pritaikytos turintiems judėjimo negalią skaitytojams, nes yra 

trečiame aukšte, nėra lifto. 

     2019 m. rajono bibliotekų fonduose sukaupta 2,4% dokumentų mažiau negu 2018 m. 6% fondai 
sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, kaimo padaliniuose - 2,1% ir viešojoje bibliotekoje - 2%. 
     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, grupuojamieji ir kiti skaitmeniniai dokumentai sudaro tik 0,87%.  

     Linkuvos miesto padalinyje dokumentų gautis sumažėjo 4,6%. 

     2019 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai rajono bibliotekų fondo komplektavimui skyrus  

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/95-naujienos/4520-skaitymo-skatinimo-programa-teciai-skaito-vaikams
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16559 eurus (354 eurais mažiau nei 2018 m.) buvo įsigyta 2002 fiz.vnt. dokumentų ir tai 185 fiz.vnt. 

mažiau nei praėjusiais metais. 
     Fondų apyvarta 0,03 karto sumažėjo tik viešojoje bibliotekoje. 
     Palyginus su 2018 m. gyventojų sutelkimas rajone sumažėjo 1,1%. Daugiausiai gyventojų sutelkimas 

sumažėjo viešojoje bibliotekoje - 3,4%. Linkuvos miesto padalinyje sumažėjo 2,4%.   
     Rajone yra 3 (14,3%)  bibliotekos, turinčios  iki 100 vartotojų 
     Ataskaitiniais metais sulaukta 4329 vartotojai ir tai 5,9% mažiau nei 2018 metais. Labiausiai vartotojų 

skaičius sumažėjo viešojoje bibliotekoje – net 14,8%. 10,7% vartotojų sumažėjo ir Linkuvos miesto 
padalinyje, o kaimo padaliniuose sumažėjo nežymiai, tik - 0,3%. 
     Nuo 2001 m. vartotojų sumažėjo 31,2%, kaimo padaliniuose – 40,7%, Linkuvos miesto padalinyje – 

37,6% ir viešojoje bibliotekoje - 11,2%.  

     Linkuvos miesto padalinyje lankytojų skaičius sumažėjo 23%. 
     Ataskaitiniais metais dokumentų išduotis rajono bibliotekose sumažėjo 1,6%, viešojoje bibliotekoje -

6,6%, kaimo padaliniuose -  0,4%. Rajono bibliotekose dokumentų išduotis nuo 2001 m. sumažėjo net 

44,2% (65955 fiz.vnt.).  
     Mažiausiai dokumentų vienam vartotojui išduota viešojoje bibliotekoje (23,0), kur išdavimas 6,4 karto 

mažesnis ir už bendrą išdavimą rajono bibliotekose.  

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

paslauga naudojosi 84 vartotojai, tai 2019 m. – tik 6.  
     Sensta ir genda kompiuterinė įranga, kurią būtina atnaujinti. 

     Per ataskaitinį laikotarpį rajono bibliotekose buvo gauta 410 užklausų mažiau nei 2018 m. 676 

užklausomis mažiau buvo gauta viešojoje bibliotekoje.  
     Neigiamai buvo atsakyta į 7,5% (957) užklausų.  

     Ataskaitiniais metais interneto vartotojų mažiau jų buvo tik viešojoje bibliotekoje (0,5%). 

     Vartotojų naudojimasis kompiuterio paslaugomis sumažėjo 2,5%. 
     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais interneto lankytojų buvo 32,4 tūkst. Tai 3,4% mažiau nei 2018 

m. Interneto lankytojų labai sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje - 27,4% ir kaimo padaliniuose - 9,3%. 

     Gyventojų vaikų sutelkimas 8,2% sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje ir 3% viešojoje bibliotekoje. 
     Rajono bibliotekose ataskaitiniais metais sulaukta 7,1% vaikų vartotojų mažiau. 27,9% vaikų vartotojų 
sumažėjo Linkuvos miesto padalinyje, 5,1% - viešojoje bibliotekoje ir 4,9% - kaimo padaliniuose.  
     Liūdina tai, kad mažiesiems skirtos literatūros gauta tik 3,6% nuo visos dokumentų gauties.  

     Vaikams buvo išduota 37,9 tūkst. fiz.vnt. dokumentų. Palyginus su 2018 m., išduotis sumažėjo 6%. 
     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.  

     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 – 51 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 

 

Projektinė veikla 
 
     2019 m. teiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos 

programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų dalinio finansavimo. Skirti finansavimai projektams 

„Mylėkime savo krašto literatūrą“, „Tarpkultūriniai tiltai“, „Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!“ įgyvendinti. 

     Projektas „Mylėkime savo krašto literatūrą“ skirtas kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms 
gimimo metinėms pažymėti. Pagrindinė projekto veikla – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio 

literatūros premijos laureatai“ leidyba ir pristatymas, susitikimai su Juozo Paukštelio premijos laureatais. 

Projekto partneriai - Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (Knygos grafikos centro 
edukatorai).  Projekto vadovė – Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. 

     Balandžio 2 d. Įvyko pirmasis projekto renginys – ekslibriso arba knygos ženklo kūrimas rašytojui 

Juozui Paukšteliui. Dalyvavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos trečiokai (mokytoja Simona Čemoškaitė) 

ir Pakruojo kultūros centro suaugusiųjų dailės studijos lankytojos su vadove Laimute Veličkiene. 
Renginyje, kuris vyko Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre, dalyviai susitiko su Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centro vyriausiąja metodininke, 

edukatore Lolita Putramentiene-Braza. Ji pristatė ekslibrisus, trumpai apžvelgė jų ištakas Pakruojyje, 
kūrimo technines galimybes. Po įžangos vyko praktinė dalis, kurioje buvo kuriami ekslibrisai rašytojui.  

     Projekto vykdymo metu rašytojui Juozui Paukšteliui sukurti ekslibrisai suskaitmeninti ir eksponuojami 

viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje parengtoje virtualioje parodoje. Tikimės, kad šia gražia ir 
prasminga iniciatyva susidomės mokiniai, kiti bendruomenės nariai, papildydami parodą naujais darbais.  

     Rugsėjo 18 d. Pakruojo sinagogoje vyko 

knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo 

Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ 

(sudaryt. Romualda Kulšytė) pristatymas. 

Knyga skirta įprasminti ne tik garsaus 

kraštiečio rašytojo atminimą, bet ir jo vardo 
literatūrinės premijos laureatus, jų kūrybą. 

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ISTORIJOJE, 

TAI PIRMOJI JOS IŠLEISTA KNYGA. 

Pristatyme dalyvavo rajono vicemeras 

Virginijus Kacilevičius, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. 

metodininkė Lolita Putramentienė-Braza, pakruojiečiai – dažni kultūrinių renginių lankytojai, Pakruojo 
„Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai, pedagogai, bibliotekos darbuotojai. Popietę vedė diktorius Juozas 

Šalkauskas. Įžvalgomis apie Juozą Paukštelį, jo kūrybą ir pristatomą knygą dalijosi literatūrologė habil. dr. 

Jūratė Sprindytė, rašytojo Henriko Algio Čigriejaus duktė Eglė Čigriejūtė-Strolienė. Ištraukas iš knygoje 
publikuotų kūrinių skaitė rašytojo vardo premijos laureatai Apolinaras Čepulis ir Danielius Mušinskas. 

Literatūrinį žodį tarė aktorė Gražina Urbonaitė. Dainomis renginį pagyvino Linkuvos kultūros centro vyrų 

vokalinis ansamblis „Šiaurys“ (vadovas Methardas Zubas). Norintys galėjo įsigyti pristatomą knygą. 

Popietėje dalyvavo 85 dalyviai. 
     Projektas „Tarpkultūriniai tiltai“ skirtas savo krašto pažinimui per žydų tautos paveldą. Projekto 

pagrindinis tikslas ne tik  didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros dalies svarbą bendruomenės 

gyvenime, bet ir skatinti įvairių bendruomenių, institucijų, organizacijų partnerystę. Vykdant projektą 
bendradarbiauta su projekto rėmėjais: Pakruojo rajono savivaldybe, Šiaulių apskrities žydų bendruomene, 

Žydų kultūros paveldo kelio asociacija, Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla. Projekto vadovė – 

vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė. 
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     Įgyvendinant projektą lankytojai buvo pakviesti į publicisto, rašytojo, lektoriaus Giedriaus Drukteinio 

edukacinę programą „Septyni žydų sėkmės principai“. Remdamasis savo studijomis, lektorius 
apžvelgė pagrindinius žydų tautos gyvenimo aspektus, kuo sąlygota jų sėkmė verslo, kultūros bei 

socialinėje srityse, kokie psichologiniai ir socialiniai „sėkmės” suvokimo veiksniai ir daugelį kitų 

klausimų. 
     Rugsėjo 4 d. vyko projekto „Tarpkultūriniai tiltai“ pristatymas visuomenei. Dalyvavo projekto 

rėmėjai, rajono vadovai. Svarbiausias šventės akcentas – savivaldybės mero Sauliaus Margio ir Žydų 

kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko Artūro Taico pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuria 
Pakruojo rajono savivaldybė priimta narystės teisėmis į Žydų kultūros paveldo kelio asociaciją. Meninėje 

renginio dalyje istorikė dr. Akvilė Naudžiūnienė pristatė kilnojamąją parodą „Medinės sinagogos 

Lietuvoje“. Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis visus susirinkusius pavaišino 

bendruomenės moterų iškepta chala – ypatinga, Šabui ir šventėms kepama duona. Pakruojo kultūros centro 
direktorė Renata Budrienė pristatė Izraelio ambasados kino projektą „Izraelio kinas tavo mieste“. Vyko 

pažintinis pasivaikščiojimas po Pakruojo štetlą. Ekskursiją vedė popietės viešnia dr. Akvilė Naudžiūnienė. 

Renginį užbaigė Izraelio ambasados kino projekto pirmojo filmo „Buvau kadaise“ (2010) peržiūra. 
     Rugsėjo 15 d. Pakruojo sinagogoje parodytas 

spektaklis „Shalom, Bellissima!“ (režisierė Ina 

Pukelytė). Bellos Shirin vaidmenį atliko žinoma teatro 

aktorė Olita Dautartaitė, jai talkino jauni aktoriai Kamilė 
Mileikytė ir Rokas Lažaunykas. Spektaklio metu žiūrovai 

buvo vaišinami žydiškais patiekalais chala ir foršmaku, 

pagamintais Šiaulių apskrities Žydų bendruomenės narės 
Antoninos Gainulinos. Renginyje dalyvavo ir pati Bella 

Shirin. 

     Spalio 8 d. Pakruojo sinagogoje vyko projekto 
baigiamasis renginys, lektoriaus Jono Nekrašiaus 

parengta edukacinė programa „Žiemgalos krašto žydai amatininkai ir senieji amatai“. Netradicinėje 

istorijos pamokoje dalyvavo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos aštuntokai (mokyt. V. Kleinotaitė, J. 

Vėdaras). Renginio pabaigoje vyko viktorina, norintys galėjo pasitikrinti žinias apie senuosius amatus.  
     Bendrai parengtas Žeimelio, Bardiškių, Guostagalio, Linkuvos miesto padalinių bibliotekininkių 

projektas „Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!” skirtas Pakruojo krašto vaikams ir jaunimui. Projekto 

tikslas – skatinti jaunų žmonių kūrybinių raiškų įvairovę, skaitymo svarbos suvokimą, didinti kultūrinį 
užimtumą, ugdyti toleranciją, bendravimo įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį. Projekto rėmėjai: IĮ Gerdos 

Smelevičienės „Žiburėlis“, UAB „Žiemagra“. Projekto vadovė – Linkuvos miesto padalinio vyresn. 

bibliotekininkė Rasma Grigienė.      
     Projektas, startavęs gegužės mėnesį, prasidėjo išvyka į Panevėžio lėlių vežimo teatrą, kur su 

mažaisiais dalyviais žiūrėtas spektaklis „Meduolių trobelė”. Antroji ekskursijos dalis – aplankyta 

Panevėžio gamtos mokykla, dalyvauta edukacinėje programoje „Gamtos taku”. 

     Birželio mėnesį aplankė rašytoja, edukatorė Ignė Zarambaitė su programa „Ką kalba knygos ir 

lėlės”. Kurti skuduriniai žmogeliukai pagal knygą „Skudurinukė”. I. Zarambaitė viešėjo Bardiškių bei 

Guostagalio bibliotekose. Tą patį mėnesį Žeimelio bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Karkasinių 

lėlių darymas iš gipso”, kurį vedė muziejininkė–edukatorė Daiva Skrupskelytė.  
     Liepos mėnesį bibliotekose vyko lėlių teatriukų programų kūrimas bei rengimas. Spektaklio 

premjera „Arklio Dominyko meilė” vyko Bardiškių bibliotekoje. „Lėlytė atėjusi iš pasakos” - kuriama 

Linkuvos bibliotekoje. 

     Projekto metu įsigytas smėlio bei šviesos stalas, kuris keliavo „ratu” per keturias bibliotekas, buvo 
organizuojami užsiėmimai – „Seku seku pasaką” 

(Linkuvos bibliotekoje), „Įjunk fantaziją ir 

atsipalaiduok” (Guostagalio bibliotekoje), „Kuriu 
pasaką ant smėlio” (Bardiškių bibliotekoje). 

     Rugsėjo menėsį Žeimelio bei Linkuvos 

bibliotekose svečiavosi  Panevėžio lėlių vežimo 

teatras su spektakliu „Lietuviški perdainavimai”. 

     Spalio mėnuo – skirtas projekto 

apibendrinimui, kuris pavadintas „Per knygą į 

kūrybą”. Renginys vyko Linkuvos miesto 
bibliotekoje, žiūrėtas Bardiškių bibliotekininkės ir 

jos jaunųjų aktorių spektaklis pagal Vytauto V. Lansbergio apsakymą „Arklio Dominyko meilė”. Viktoriną 
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„Skaitau ir žinau” vedė Guostagalio bibliotekininkė Zita. Žaidimą „Kur gyvena knygos?” pristatė Žeimelio 

bibliotekininkė Virginija. Vaikai taip pat gavo galimybę susipažinti su šešėlių teatro paslaptimis, patys 
kūrė pasakas, vaidino. 

     Įgyvendintas projektas „Vienu ritmu su Europa“, skirtas Europos dienai paminėti. Projektą parengė 

viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografė Genė Urbienė. Projektas 
paremtas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje (1000,00 EUR).  

     Europos dienai skirtuose renginiuose dalyvavo 330 žmonių.    

     Renginiai, skirti Europos dienai, prasidėjo gegužės 3 d. susitikimu su Lietuvos Respublikos Seimo 

nariu, humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi, istoriku Arūnu Gumuliausku. Gerbiamas 

svečias apžvelgė Europos vienijimosi klausimą, jos ištakas, atsakė į pateiktus klausimus, diskutavo apie 

Europos Sąjungos ateitį, apie Turkijos ir Ukrainos siekius tapti Europos Sąjungos narėmis. 

     Saulėtą gegužės 9 d. pakruojiečiai rinkosi į miesto Nepriklausomybės skverelį, kur vyko šventė „Vienu 

ritmu su Europa“. Renginio vedėjas Žygimantas Macevičius susirinkusiems priminė, kad  Europos diena 

– tarptautinė šventė, simbolizuojanti taiką ir vienybę. Prisiminta 1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio 

reikalų ministro Roberto Šumano iškelta suvienytos Europos idėja. Pasidžiaugta ir gražia 15 metų 
sukaktimi, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Šventės dalyviai pakviesti būti aktyviais rinkimuose, 

atsakingai balsuoti už iškeltus kandidatus į Europos Parlamentą. 

     Skambant Europos Sąjungos himnui, vėliavą iškėlė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius 

Margis. Susirinkusius jis pasveikino su Europos diena. Sveikinimo žodį tarė ir Tarybos narė Erika Kižienė. 
Dalyvių laukė įvairios atrakcijos, vyko įdomūs užsiėmimai. 

Norintys dalyvavo mini viktorinoje „(Ne)pažįstama Europos 

Sąjunga“, rašė palinkėjimus Lietuvai ir Europai bei 
„balsavo“ už svarbiausius Europos Sąjungos prioritetus. 

Daugiausia „balsų“ surinko LAISVĖ ir TAIKA. Į šias 

veiklas dalyvius įsijungti kvietė bibliotekos darbuotojos 
Gražina Vilemaitė ir Birutė Maksimavičienė. Jauniausieji 

šventės dalyviai buvo itin aktyvūs vėjo gaudyklių 

edukaciniame užsiėmime bei Europos žemėlapio dėlionėje. 

Vėjo gaudyklių kūrybiniam procesui vadovavo Rimkūnų 
padalinio bibliotekininkė Jovita Martišienė. Dalyvavusieji 

buvo apdovanoti įvairias prizais, ženkleliais bei informacine literatūra apie ES. Norintys įsiamžino prie 

Europos dienai skirto stendo. Susirinkusiems puikią šventinę nuotaiką suteikė Žeimelio kaimo kapela, 
vadovaujama Stanislovo Zuoko. Dalyviai, vaišindamiesi „europietiška koše“, kurią išvirė Guostagalio 

paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė, bendravo, diskutavo, džiaugėsi galėdami pabūti kartu.  

     Gegužės 9 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios  bibliotekos darbuotojai 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 15 žmonių. Pirmos vietos 

laimėtojo diplomas ir pagrindinis Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje įsteigtas prizas - USB raktas, 

įteiktas Laurai Žurauskaitei, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Stačiūnų padalinio vyresn. 
bibliotekininkei. Antros vietos diplomas įteiktas Vidai Kuzminskienei, Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkei. Trečios vietos laimėtojos diplomas 

įteiktas Rimai Livanienei,  Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkei. 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė teikė paraišką dalyvauti Pakruojo rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto (priemonės) vykdymo 

konkurse ir projektui „Susivok“ gavo dalinį finansavimą. Antrus metus 

Vaikų erdvėje vykdomo projekto (priemonės) tikslas – per įvairias 
patrauklias veiklas suteikti jaunajai kartai naudingų žinių apie žalingų 

įpročių keliamus pavojus sveikatai ir jų prevenciją. Projekto (priemonės) 

vadovė – vyresn. bibliotekininkė Birutė Šlivinskienė.          
     Projektas „Susivok“ šįmet startavo birželio mėnesį susitikimu su 

Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pradinukais. Žingeidūs 

mokinukai noriai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kurių metu 
žaidybine forma pristatytas vaikų erdvės iš ankstesnių projektų įsigytas 

prevencinių priemonių paketas. „Girtumo akiniai“, specialios pirštinės, 

skirtos pajusti, kaip pasikeičia žmogaus gebėjimas lytėti esant apsvaigus 

nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio, įvairios kitos žalingų įpročių 
prevencinio paketo priemonės didelio susidomėjimo sulaukė ir kasmetinės 

Pakruojo šventės metu. Tąkart vaikų erdvės edukaciniame kiemelyje 
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būriavosi tiek suaugę, tiek jaunimas, norėdami sužinoti, išbandyti, pajusti. Rugsėjo mėnesį projektas 

sukvietė vyresnių klasių mokinius. Paaugliams tokia švietėjiška tema gal ir nėra patraukli, bet tikrai 
naudinga ir padedanti jaunam žmogui lengviau susivokti gyvenimo kelyje ir pasirinkimuose. Naudodama 

vaizdines medijos priemones,  apie žalingų įpročių skaudžias pasekmes žmogui, o ypač augančiam ir 

bręstančiam jaunuoliui, kalbėjo  rajono savivaldybės gydytoja Vilma Žuvininkienė. Kad sutalpinti visus 
norinčius dalyvauti projekte, susitikimai su Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos septintokais 

(mokyt. Valdas Gasparavičius ir Vida Kleinotaitė, soc. pedagogė Kristina Averjanova) vyko du kartus. 

Žinių įtvirtinimui buvo surengta Blic viktorina. Teisingai atsakę į joje pateiktus klausimus – apdovanoti 
prizais. 

            

Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai 
 

2019 metų balandžio 23 – 29  dienomis jau 19-tą kartą paminėta 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos inicijuojama Nacionalinė Lietuvos 
bibliotekų savaitė, kurios tema šiemet buvo Ateik – sužinok ir išmok.           

Bibliotekininkai kvietė savo bičiulius, lankytojus, skaitytojus, 

skaitymo ir kitų šviečiamųjų ir lavinamųjų veiklų gerbėjus į renginius, 
naujų knygų pristatymus, konferencijas, diskusijas, filmų peržiūras, 

susitikimus su autoriais. Šių metų Lietuvos bibliotekų savaitės 

vienijanti tema „Ateik – sužinok ir išmok“ primena apie neišmatuojamas galimybes visiems bibliotekų 

lankytojams. 
     Per 19-ąją nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę šalies bibliotekos siūlė pasinerti į kūrybinių 

ieškojimų ir atradimų pasaulį: išmokti valdyti dronus ir robotus, išmaniaisiais įrenginiais kurti meno 

objektus, naudojantis mobiliosiomis programėlėmis susimokėti mokesčius, keliauti, klausytis muzikos ar 
dalytis nuotraukomis. 

     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“.   

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

įvyko 53 renginiai ir juose apsilankė 604 lankytojai.  

     Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės pradžią pažymėjo 

išskirtiniu renginiu: bendradarbiaujant su Radviliškio rajono 
viešąja biblioteka, balandžio 23 d. miesto autobusų stotyje 

atidarytas knygų namelis. Ši skaitymo skatinimo 

iniciatyva – Radviliškio rajono viešosios bibliotekos 
įgyvendinamas projektas „Keliauju su knyga“ – startavo 

Pakruojyje, o  knygų namelis yra pirmasis iš dvylikos, 

numatytų pastatyti Šiaurės Lietuvos vietovių autobusų 

stotyse. Idėjos sukurti tokį nemokamą knygų mainų tinklą iniciatorė – Radviliškio viešosios bibliotekos 
Kultūros projektų vadovė Jolanta Kvedarienė. Renginio dalyvius sveikino Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Kalbėjo Radviliškio rajono viešosios bibliotekos direktorė Violeta 

Šukaitienė. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius bei Kultūros, 
paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė dovanojo knygų.  

     Panevėžiečio istoriko Juozo Brazausko biografinių apybraižų knygos „Mano kelias“ sutiktuvės 

įvyko balandžio 24 d. Dalyvavo autorius. Knygos pristatymo metu vyko proto lavinimo žaidimas 

(„Protmūšis“). Knyga skirta prisiminti iškilius lietuvių kultūros veikėjus: kunigą, poetą Antaną Strazdą, 
rašytoją Joną Biliūną, kunigą, filosofą, literatūros kritiką Aleksandrą Dambrauską (Adomą Jakštą), poetą 

modernistą Kazį Binkį.  

     Balandžio 26 d. vyko pakruojietės Nadijos Sokirko Gliebienės tapybos darbų parodos „Laiko 

gijos“ atidarymas. Dalyvavo autorė. Jos paveikslus pristatė, kūrybos kelią apžvelgė Pakruojo kultūros 

centro suaugusiųjų dailės studijos vadovė Laimutė Veličkienė. Savo dainas, pritariant gitarai, 

susirinkusiems atliko linkuvietė gimnazistė Marija Kacilevičiūtė.  
     Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė į šventinį sūkurį įtraukė ir viešosios bibliotekos Vaikų erdvės 

skaitytojus ir lankytojus. Balandžio 25 d.  į kūrybines dirbtuvėles kvietė bibliotekininkė Sigyta. Nuo pat 

ankstaus ryto vaikai kibo į jūros dugno kūrimą. Kad nestigtų idėjų, prisiminta knygelė „Vilkiukas giliai 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4492-ateik-suzinok-ismok
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giliai jūroje” (aut. Marijka Lugovik, 2004). Bibliotekininkė Birutė subūrė vaikus į knygos kūrimo 

pamokėlę. Edukatoriumi tapo Matas, idėjas parsivežęs iš  Vilniaus nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliokekoje vykusios  edukacinės programos.  Matui ir jo bendraamžiams teko gerai pasistengti: ne juokai 

sukurti knygą, ją įvardinti ir dar pačiam įrišti! Balandžio 25-ta minima ir kaip pasaulinė pingvinų 

diena.  Vaikai  susiradę knygelių apie pingvinus, jas pavartę, paskaitę – pasigamino būrelį linksmų 
pingvinukų iš popieriaus.  Visą savaitę netrūko ir kitų veiklų bei užsiėmimų prie žaidimų konsolės, 

interaktyvaus stalo,  mėgstantys konstruoti iš Lego detalių surinko traktoriaus modeliuką, filmų gerbėjai 

sekė animacinių filmukų herojų nuotykius didžiajame Vaikų erdvės „kino teatro“ ekrane, knygų mylėtojai 
ieškojo naujų ar mielai vartė senesnes  knygutes, dalis būriavosi prie 3D spausdintuvo, patys mažiausi 

žaidė žaislų kampelyje. 

     Balandžio 25 d. Pakruojo sinagogoje atidaryta šiauliečio dailininko, akvarelisto, etnografo, mūsų 

kraštiečio Arūno Vasiliausko kūrybos paroda „Jausenos“.  
     Linkuvos miesto padalinyje buvo eksponuojama senų leidinių paroda „Laiko dulkes nužėrus“. 

Parodoje eksponuojamos senos knygos, atvirlaiškiai, žurnalai, laikraščiai. Viso bibliotekos kraštotyros 

skyriuje sukaupta ir parodyta 80 leidinių. Parodą aplankė ir didelį susidomėjimą išreiškė 100 lankytojų. 
     Balandžio 23 d. vyko kompleksinis – pažintinis užsiėmimas „Pažintis su postcrossingu“. Dalyvavo 

Linkuvos miesto Moterų klubo narės. Dalyviai gavo įvairią naudą, tai ir užsienio kalbų lavinimą, 

bendravimą, pažintį su nauja bendravimo maniera, plačia internetine realybe. Užsiėmimą vedė Linkuvos 

kultūros namų dailininkė Rūta Valionienė. 
     Balandžio 24 d. vyko žaidžiamasis renginys „Kiškių olimpiada“, skirtas mažiesiems lankytojams. 

Dalyvavo 10 priešmokyklinės grupės vaikų iš Linkuvos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ su auklėtoja 

Ina Ožiūniene. Renginys skirtas Velykų tradicijoms puoselėti. 
     Balandžio 25 d. vyko žaidžiamasis renginys, skirtas aptarti Velykų 

tradicijų papročius, kuriame dalyvavo Linkuvos specialiosios mokyklos 

mokiniai su auklėtoja Virginija Kalinauskiene. Kiekvienas pasigamino 
Velykines višteles, skaitė pasakas be galo, eilėraščius apie pavasarį.  

     Balandžio 26 d. vyko dialoginis susitikimo vakaras su kraštiete Svetlana 

Radavičiene „Karpiniai – menas popieriuje“. Autorė pristatė savo 

rankdarbius, jų atsiradimo istorijas, dalinosi patirtimi apie jų darymą. 
Renginyje eksponuoti 22 autorės darbai. Rankdarbiai buvo eksponuojami 

bibliotekoje visą mėnesį, pritraukė 60 lankytojų. Autorė bibliotekai 

padovanojo 10 savo darbų, kurie puošia bibliotekos sienas. 
     Bardiškių padalinyje Savo tapybos darbų parodą "Žingsniai & laikas" pristatė Pakruojo Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė. Vaikų dramos 

būrelio artistai parodė vaidinimą pagal R. Skučiatės pjesę "Mergytė ieško pasakos". Bibliotekininkė Gitana 
perskaitė darbo veiklos ataskaitą, padėkojo nuolatiniams rėmėjams UAB "Žiemagra", visiems kurie 

dovanoja knygas ir žurnalus. Jaunieji skaitytojai pristatė interaktyvias knygutes.  

     Gačionių padalinyje vyko diskusija „Galimybės šiuolaikinėje bibliotekoje“. Dalyviai siūlė, kad 

biblioteka gali būti ir būrimosi vieta, kurioje būtų galima žiūrėti kino filmus, klausytis muzikos, vyktų 
susitikimai su žymiais žmonėmis, paskaitos sveikatos, sveikos gyvensenos klausimais, edukaciniai 

užsiėmimai.  

     Grikpėdžių padalinyje veikė enciklopedinio leidinio paroda ,,Lietuviškas lobis iš už Atlanto“. Parodoje 
buvo pristatytas enciklopedinis leidinys - Lietuvių enciklopedija, Bostono enciklopedija. Šį leidinį 

bibliotekai padovanojo žinomas JAV Lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis Pakruojo rajono garbės 

pilietis, mūsų kraštietis Bronius Nainys (1920-1916). Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vaikai 

dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Popieriaus istorija. Senoji popieriaus gamyba“. Bibliotekininkė 
papasakojo popieriaus atsiradimo istoriją, mokino, kaip pasigaminti popierių. Edukacinio užsiėmimo 

,,Kam pirkti, jei gali pasidaryti“ metu vaikai kūrė Motinos dienai skirtus atvirukus. Balandžio 26-ają vėl 

vyko edukacinis renginys bibliotekoje. Šį kartą kalbėta apie artėjančią pavasario šventę - Velykas. 
Bibliotekininkė papasakojo apie Velykų simbolį – kiaušinį, atsakė į vaikų klausimą ,,Kodėl atsirado 

tradicija marginti kiaušinius Velykoms?“, buvo prisiminta, kaip kiaušinius Velykoms margina mūsų 

močiutės ir mamos. Vaikams buvo pasiūlyta patiems dažyti kiaušinius, tik ne tradiciniais būdais, o 
naujoviškais, šiuolaikiškais – krepiniu popieriumi, dekupažo būdu, popierinėmis servetėlėmis.  

     Guostagalio padalinyje vyko viktorina "Tapk išminčių išminčius", kurią sudarė 30 klausimų apie 

internetą, gamtą, literatūrą, krašto istoriją, taip pat mįslės ir minklės. Dalyviai ne tik pasitikrino savo žinias, 

įgytas mokykloje ar skaitant knygas, bet ir sužinojo daug naujų įdomių dalykų.  
     Klovainių padalinyje Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko atvirų durų dienos, akcija „Įsigyk 

skaitytojo pažymėjimą nemokamai“, kurios metu dovanota 10 skaitytojų pažymėjimų. Parengtas sentencijų 
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medis „Biblioteka – dvasinių vertybių lobynas“. Popietėje „Ateik ir sužinok“ mažieji galėjo susipažinti ir 

išbandyti išmaniųjų technologijų teikiamas paslaugas – mokytis pažinti raides, skaičius. 
     Lygumų padalinyje vyko edukaciniai renginiai „Ebru – džiaugsmo 

kraitelė“. Edukacijos metu lankytojai piešė ebru technika. Nupiešti 

piešiniai kurį laiką buvo eksponuojami bibliotekoje. Paskutinę 
Nacionalinės bibliotekų savaitės dieną buvo pagerbti 6 nauji bibliotekos 

skaitytojai.  

     Medikoniuose vyko Protų mūšis „Aš ir internetas“.  
     Mikoliškyje vyko renginys „Mus jungia knyga“. Apdovanoti 

geriausi bibliotekos skaitytojai, vyko edukacija ebru technika ir piešinių 

paroda. 

     Pašvitinio padalinyje vyko popietė Pašvitinio pagrindinės mokyklos moksleiviams „Ateik – sužinok – 
išmok“. Moksleiviai susipažino su bibliotekos veikla, joje esančiomis knygomis. Vaikai skaitytė knygą 

„Kakė Makė ir netvarkos nykštukas“, planšetiniame kompiuteryje klausėsi Kakės Makės dainelės, žaidė 

žaidimus. 
     Rozalimo padalinyje prozininkui, dramaturgui, eseistui Romualdui Granauskui, minint jo 80-metį 

parengta dokumentų paroda „Aš kalboje gyvenu“. 

     Stačiūnų padalinyje organizuota viktorina „Ateik nežinojęs – išeik sužinojęs“, nes šių metų savaitės 

šūkis – „Ateik, Sužinok ir Išmok“. Viktorinos metu vaikai sužinojo apie saugumą internete, įvairius 
trumpinius, naudojamus interneto platybėse, apie portalus, įdomių faktų apie interneto atsiradimą.  

     Triškonių padalinyje vyko kompleksinis  renginys „Ateik – sužinok ir išmok“. Peržiūrėta transliacija iš 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos „Geriausių bibliotekininkų apdovanojimai“. Vyko 
naujų knygų pristatymas, dalyviai uoliai skaitė, domėjosi naujomis knygutėmis, patikusias  nešėsi į namus. 

Dalyvių laukė ir mokymai su planšete. Išmoko naudotis planšete, labai domėjosi fotografavimu.  

     Žeimelio padalinyje organizuota rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų ekskursija. Žeimelio gimnazijos 
VI klasės mokiniams vyko lietuvių klabos pamoka netradicinėje aplinkoje. Organizuota  informacijos 

diena „Klausk bibliotekininko - atsakymo ieškosime kartu“. Žaidimų forma bibliotekoje ieškota 

informacijos lankytojams rūpimais klausimais, reikėjo įminti mįsles apie rašytojus, kūrinius.  

 

Kraštotyros renginiai 
 
     2019 metais viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė surengė 19 

kraštotyros renginių. Juose dalyvavo 1155 lankytojai, eksponuota 455 dokumentai. Vienas ryškiausių 

renginių buvo tradicinė Pienių žydėjimo šventė. Ji vyko 
gegužės 14-15 dienomis. Šventė prasidėjo susitikimu su 

dviem buvusiais pakruojiečiais, o dabar Vilniuje 

gyvenančiais verslininkais, Dakaro ralio dalyviais: 

motociklininku bei automobilininku, Antano Juknevičiaus 
komandos nariu Šarūnu Palioku ir motociklininku Baliu 

Bardausku. Į susitikimą su kraštiečiais sportininkai 

atsivežė ir motociklą, su kuriuo Balys dukart dalyvavo 
Dakare. Tai buvo tikra atrakcija susitikimo dalyviams. Jie 

ne tik apžiūrinėjo motociklininkų pamėgtąjį „KTM 450“, 

bet ir noriai prie jo fotografavosi. 

     Didelio dėmesio susilaukė ir dainuojamosios poezijos 

vakaras, kuriame dalyvavo iš mūsų krašto kilę ar jame dirbantys šio žanro atlikėjai: Virginijus 

Kacilevičius su dukra Marija, Romualdas Nerimas Klupšas, Ilona Miežienė, Emilija Pukevičiūtė, Regina 

Šopienė.  
     Sunku būtų įsivaizduoti Pienių žydėjimo šventę be jau tradiciniais tapusių amerikiečių rašytojo Rėjaus 

Bredberio romano „Pienių vynas“ skaitymų. Neatsisakyta jų ir 2019-aisiais. Kaip ir ankstesniaisiais metais, 

taip ir šįmet, meninį R. Bredberio žodį dovanojo nenuilstanti Pakruojo krašto skaitovė Angelė Statkuvienė, 
o smuiko melodijomis renginį  pagyvino Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji smuikininkai (vadovė 

Ligita Stravinskienė bei akompaniatorė Rasa Vaigauskaitė).  

     Paskutiniu šventės renginiu atsigręžta į Pakruojo krašto kultūros paveldą. Pabendrauti su mūsų krašto 

žmonėmis atvyko archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Vykintas Vaitkevičius. Jis 
pristatė naujausią savo knygą „Senosios Lietuvos šventvietės: Pakruojo rajonas“. 
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     Rėjaus Bredberio romano „Pienių vynas“ rudeniniai skaitymai davė pradžią Atminties renginiams 

Anapilin išėjusiems kraštiečiams prisiminti ir pagerbti. Šių metų spalio 30-ąją surengtas susikaupimo ir 
rimties vakaras „Atminties šviesa“ – antras toks  renginys. Jo metu prisiminti 2019-aisiais metais mirę 

žymesni Pakruojo rajone gyvenę žmonės. Mirusiųjų portretai, jų gyvenimo akimirkos atgijo skaidrėse. 

Vėlinių laikotarpio dainas atliko Pakruojo kultūros centro folkloro ansamblis „Verdenė“ (vadovė Ramunė 
Petraitienė). Vakaro metu skaitytos prieš metus mirusios kraštietės poetės Onos Genovaitės Buržaitės-

Novikienės eilės. Jas skaitė Angelė Statkuvienė ir viešosios bibliotekos Vaikų erdvės vyresn. 

bibliotekininkė Lina Ramonienė. 
     Ataskaitiniais metais prisimintas ir kraštietis muzikas, folklorinio judėjimo Lietuvoje gaivintojas ir 

folkloro ansamblių kūrėjas, vienas iš Pakruojo folkloro šventės „Žiemgala“ organizatorių, kuriam 

priklauso ir šios šventės atsiradimo idėja Kazimieras Kalibatas (1938-2015). Todėl simboliška, kad 

kraštietis prisimintas „Žiemgalos“ šventės išvakarėse. Rugpjūčio 14 d. bibliotekos bei Pakruojo kultūros 
centro iniciatyva surengta atsiminimų popietė „Gyvenimas, pašvęstas Lietuvai ir jos folklorui“. 

Prisiminti kraštietį paskatino ir 2018 metais „Versmės“ leidyklos išleista knyga „Gyvenęs pagal priesaiką: 

atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“. Popietė prasidėjo pakruojiečio fotografo Romo Urbo filmuotos 
juostos „Kazimieras Kalibatas: gyvenimo istorija“ peržiūra. Pažiūrėjus filmuotą juostą, vyko gyvas ir 

nuoširdus pokalbis apie knygą ir Kazimierą Kalibatą. Apie tai, kam gimė mintis išleisti knygą ir kaip 

mintis tapo kūnu kalbėjo „Versmės“ leidyklos direktorius Petras Jonušas. Atsiminimais apie Kazimierą 

Kalibatą dalijosi jo bendražygis, rezistencijos kovų dalyvis ir studijų laikų draugas Algimantas Mišeikis, 
Žiemgalos draugijos aktyvistai: Seimo narys, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Stasys Tumėnas, 

advokatas ir kultūrologas Jonas Nekrašius, pakruojietė literatė Zita Vėžienė, Kazimiero gyvenimo draugė 

Leonora Žukienė. Dukterėčia Aušra Šiaulienė ir pusseserė Valerija Bulkauskienė Kazimierą prisiminė, 
padainuodamos jo mėgstamą dainą „Slenka vakaro šešėliai“. Popietę pagyvino prieš kelis dešimtmečius K. 

Kalibato suburto ir dabar veiklą atgaivinusio „Verdenės“ folkloro ansamblio atliekamos dainos. Skambėjo 

ir smuiko muzika, kurią atliko Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos pedagogė, smuikininkė Ligita 
Stravinskienė ir jos jaunosios smuikininkės: Silvija Černiauskaitė bei kuris laikas Šveicarijoje gyvenanti 

Beatričė Svirplytė. Renginį vedė skaitovė Angelė Statkuvienė. 

      Kovo 2 d. kartu su Vaikų erdvės darbuotojomis bei Pakruojo 

kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistu 
Raimundu Tamašausku surengtas susitikimas su kraštiečiu, jaunu ir 

talentingu Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriumi Severinu 

Norgaila. Renginį režisavo Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina 
Ramonienė, kurį kartu su kolege Gitana Maasiene ir pravedė. 

Susitikimas su aktoriumi vyko sausakimšoje sinagogos salėje. Į jį 

atvyko ne tik Severino artimieji, bet ir nemažas būrys Žeimelio 
gimnazijos, kurią baigė Severinas, moksleivių ir mokytojų. Beje, 

susitikime dalyvavo ir Pakruojyje gyvenantis jaunojo aktoriaus dėdė, 

kuriam dėl panašumo į  Severiną, filme atiteko epizodinis Jozefo tėvo 

vaidmuo. Susitikimo vedančiosios pateikė Severinui ne vieną šmaikštų 
klausimą, į kuriuos jis taip pat šmaikščiai atsakydavo.  

     Per 2019-ųjų metų Europos paveldo dienas prisiminti ir Pakruojo krašte gyvenę poetai Kazys Binkis ir 

Borisas Melngailis. Beje, 2019-aisiais – Boriso Melngailio 115-oji sukaktis. Kadangi šių metų Europos 
paveldo dienų tema buvo linksma „Pažink ir pramogauk“, tai pažinimui bei pramogai pasirinkti smagiomis 

istorijomis apipinti bei tarpukario Lietuvoje gerai žinomi Lašmenpamūšio ir Balsių dvarai, kuriuose 

gyveno ir nesėkmingai ūkininkavo minėti poetai. Rugsėjo 20-ąją kartu su Pakruojo gidų asociacijos vadove 

Irma Norkevičiene ir gide Rasa Lekiene, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus kultūros 
paveldo vyr. specialistu Mindaugu Veliuliu ir viešojo administravimo specialistu Raimundu Tamašausku 

surengta ekskursija po minimus dvarus. Tiesa, kelionė pradėta ne nuo dvarų, o nuo Petrašiūnų geležinkelio 

stoties, kurioje išlipdavo siauruku į Lašmenpamūšį ir Balsius atvykę svečiai. Stotyje apžiūrėta siaurojo 
geležinkelio ekspozicija, išbandytas pasivažinėjimas drezina. Paskutinė renginio stotelė buvo Balsių 

etnografinė sodyba. Čia gurkšnojant kavą ar arbatą, dalintasi poetų Jono Aisčio, Stasio Santvaro užrašytais 

atsiminimais apie Lašmenpamūšio dvaro savininką, sparnuoto žodžio meistrą bei didelį menininkų gerbėją 
Borisą Melngailį ir jo svečius, Balsiuose ūkininkavusį linksmuolį poetą Kazį Binkį, žiūrėtos viešosios 

bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Genės Juodytės parengtos skaidrės, klausytasi mūsų skaitovės Angelės 

Statkuvienės skaitomų ištraukų iš K. Binkio poemos „Tamošius Bekepuris“, dalyvauta mini viktorinoje. 

     2019 m. minėtas kraštiečio poeto Eduardo Mieželaičio 100-asis jubiliejus. Šįkart renginius pooeto 
jubiliejui organizavo Pakruojo kultūros centras. Centro direktorė Renata Budrienė pakvietė prisijungti prie 

jų ir mūsų biblioteką. Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė kartu su renginių organizatoriais 
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lankėsi poeto gimtajame Kareiviškio kaime, kur prie ką tik pakruojiečio tautodailininko Eugenijaus 

Rimdžiaus pagaminto poeto atminimui skirto stalo ir suolelių prisiminė Eduardą Mieželaitį, skaitė jo 
kūrinių ištraukas. Spalio 4 d. Pakruojo kultūros centre vykusiame poeto jubiliejiniame vakare buvo 

parodytos vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai parengtos skaidrės „Įvardino Kruoja mane tarsi sūnų“, 

pasakojančios apie  poetą ir jo ryšius su gimtuoju kraštu.  
     Dėl laiko stokos kukliau paminėtas kraštiečio, vieno žymiausių Lietuvos grafikų Romualdo Čarnos 80-

asis gimtadienis. Tai progai bibliotekos skaitykloje parengta ekspozicija „Žemės ir vaikystės žmogus“, 

pasakojanti apie dailininko gyvenimą ir kūrybą. 
     Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė savo kraštotyros žiniomis mielai dalijasi su rajono 

gyventojais, jo svečiais. Eilė metų Pakruojo miesto šventės metu ji rengia kraštotyros viktorinas apie 

Pakruojo kraštą, kurios sulaukia didelio pakruojiečių ir miesto svečių dėmesio. 

     Sukauptas žinias apie savąjį kraštą vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė noriai perteikia jaunesniajai 
kartai. Sausio 25 d. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos aštuntokai – edukacinės programos „100-

mečio kelionė“ dalyviai – Pakruojo sinagogoje klausėsi skaidrėmis iliustruoto pasakojimo apie Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdį Pakruojyje, jo steigėjus ir aktyviausius dalyvius. Birželio 17 d. Pakruojo „Atžalyno“ 
gimnazijos ir „Žemynos“ pagrindinės mokyklos moksleiviams (vadovaujamiems mokytojų Vidučio 

Skirmanto, Ingos Ušinskaitės ir Lionginos Kanapickienės), panorusiems susipažinti su senuoju Pakruoju 

buvo surengta ekskursija bei pravesta edukacinė pamoka, kurios metu pristatytos skaidrės „Pakruojis XX 

amžiuje“. 
     Priartinti bibliotekos vartotoją prie rajono istorijos padeda ne tik žodiniai, bet ir vaizdiniai renginiai: 

parodos, ekspozicijos. 2019-ieji buvo paskelbti Vietovardžių metais. Balandžio mėnesį bibliotekos 

skaitykloje parengta dokumentų ekspozicija, kuria stengtasi atkreipti bibliotekos lankytojų dėmesį į savąjį 
kraštą, o kartu pasidžiaugti tuo ką dar turime – savo vietovių vardais. Tam tikslui pateikta kraštiečių: 

kalbininko ir kraštotyrininko Kazimiero Gasparavičiaus, kraštotyrininko ir pedagogo Juozo Šliavo 

straipsniai, Linkuvos vidurinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų, vadovaujamų mokytojos Stanislavos 
Lovčikaitės, 1980 m. užrašyti Linkuvos apylinkių bei Pakruojo krašto vietovardžiai. Ekspoziciją pagyvino 

stendas su padavimais apie kai kurių rajono vietovių vardų kilmę. Dokumentų paroda bei ekspozicija 

paminėta  Knygnešio (Kovo 16-oji) bei Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos (Gegužės 7-oji). 

     Vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai parengė ir renginių metu pristatė 4 darbus skaidrėse, tai - „Pakruojis 
XX amžiuje: Pastatai ir žmonės“, „Tarpukario metais garsėję Lašmenpamūšio ir Balsių dvarai bei jų 

šeimininkai“, „Įvardino Kruoja mane tarsi sūnų: kraštietis poetas Eduardas Mieželaitis“, „Pakruojo krašto 

žmonės, Amžinybėn išėję 2018-2019 metais“. Skaidrėse sudėti 226 įvairūs dokumentai.  
     Visą kovo mėnesį Linkuvos miesto biblioteką puošė kraštietės Jelenos Gasiniauskienės  rankdarbiai. 

Vyko susitikimas su menininke, kurio metu J. Gasiniauskienė pasakojo apie mezginių atsiradimo istorijas, 

potraukį šiam menui, raštų gausą ir meną skaityti tiek iš knygos, tiek iš vaizduotės. Kartu su mezginių 
paroda, publikuojama ir literatūrinė rankdarbių paroda. Ši paroda ir susitikimas su kraštiete pritraukė į 

biblioteką 80 lankytojų.  

     Liepos 19 d. bibliotekos kiemelyje pristatyta molio dirbinių 

paroda „Molis kitaip...“, kurią paruošė kraštietė Rima 
Brikšaitė. Renginys įvyko per Linkuvos miesto kasmetinius 

Škaplierinės atlaidus. Dalyvavo 40 dalyvių, parodą ir renginį 

filmavo Šiaulių televizija. Po pristatymo molio dirbiniai 
pernešti ir eksponuoti bibliotekoje.  

     Rugsėjo 18 d. pažymėtas Juozo Paukštelio 120-ųjų 

gimimo metinių jubiliejus. Linkuvos miesto gimnazijoje vyko 

knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio premijos 
laureatai“ pristatymas. Dalyvavo Juozo Paukštelio premijos 

laureatai Apolinaras Čepulis, Danielius Mušinskas, rašytojo Henriko Algio Čigriejaus duktė Eglė 

Čigriejūtė-Strolienė, literatūrologė Jūratė Sprindytė, aktorė Gražina Urbonaitė, skaitovas Juozas 
Šalkauskas. Mokyklos salėje susirinko 100 mokinių, taip pat ir miesto gyventojų. Po knygos pristatymo 

svečiai buvo lydimi į Pakruojo dvarą.  

     Lapkričio 27 d. svečiavosi kraštietė rašytoja, poetė Karolina Kazlauskienė, vyko autorės knygos 
„Kregždučių dienos“ pristatymas. Dalyvavo Linkuvos gimnazijos trečios klasės mokiniai, lydimi mokytojų 

Dalės Tamošaitienės ir Joanos Gelžinienės, kurie skaitė autorės eilėraščius. Dalyvavo ir pristatė poetės 

kūrybą Šiaulių aklųjų bibliotekos padalinio vadovė Jovita Lapinskaitė. Taip pat Pakruojo aklųjų draugijos 

„Varsa“ ansamblis, kuris atliko K. Kazlauskienės eilėraščius, virtusius dainomis. 
     Lapkričio 29 d. Linkuvos kultūros namuose vyko renginys Vietovardžių metams paminėti. Renginyje 

pristatyta paroda „Linkuvos krašto ir Lietuvos Žiemgalos vietovardžiai vietovardžių metais“, taip pat 
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pristatyti atvirlaiškiai „Mano išnykęs kaimas“, vyko piešinių konkursas. Renginyje dalyvavo garsus 

kalbininkas, kraštietis Kazimieras Garšva. Bibliotekininkės šiam renginiui rinko, paruošė ir pristatė darbą 
apie vyresnių žmonių atsiminimus, nuotraukas apie išnykusius Linkuvos ir apylinkių kaimus.  

     Gruodžio mėnuo buvo skirtas kraštietės Stanislavos Lovčikaitės 90–osioms gimimo metinėms. 

Surengta literatūros paroda, kurioje medžiaga rinkta iš bibliotekos, Linkuvos kultūros namų archyvų. 
Gruodžio 30 d. su Linkuvos kultūros namų folkloru, moterų klubu „Bitutės“ surengta prisiminimų  popietė. 

     Biblioteka prisidėjo prie Kazimiero Garšvos tyrimo - Šiaurės panevėžiškių tarmės apklausos, 

kurios tikslas – ištirti panevėžiškių tarmės pakitimus, kurie bus naudojami naujam leidiniui. Anketos 
klausimyno pirmoji užduotis - parašyti, kaip tarmiškai tariate bendrinės kalbos žodžius, pažymint kirčio 

vietą, yra duota 32 žodžiai. Antrojoje užduotyje reikia pabraukti, kaip tarmiškai sakome, duota 20 žodžių, 

po tris variantus. Taip pat prašoma nurodyti, jeigu kas atsimena, buvusių balų, miškų, upelių pavadinimų. 

Anketos buvo  laisvai prieinamos Linkuvos miesto bibliotekoje. Ataskaitinių metų pabaigoje buvo surinkta 
ir išsiųsta 20 anketų.  

     Balsių padalinyje renginiu „Juozui Paukšteliui – 120” paminėtos rašytojo gimimo metinės. Balsių 

mėgėjų teatras, vadovaujamas Audronės Elinauskienės, pastatė rašytojo pjesę „Asmeninis reikalas“. 
Balsių pagrindinės mokyklos 10 kl. mokinė Inga Inziulytė apžvelgė rašytojo gyvenimą ir kūrybą, paruošta 

literatūros paroda. 

     Suorganizuotas  tradicinis vakaras „Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena“, skirtas kaimo žmonėms, 

išėjusiems į Amžinybę, atminti.  
     Biblioteka didelį dėmesį skiria savo krašto istorijos populiarinimui. Popietėje „Mylėkime ir pažinkime 

savąjį kraštą“ dalyvavo skautų būrelis ir jų vadovė Aistra Kuizinienė. Moksleiviai buvo supažindinti su 

kraštotyros darbais: kam jie skirti, koks jų atsiradimo kelias, kokiais tikslais naudojami.  
     Ataskaitiniais metais Protų mūšį, skirtą savajam kraštui, surengė viešosios bibliotekos Bardiškių 

padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė. Jame dalyvauti pakvietė koleges, savo bei aplinkinių 

kaimų žmones. Kovo 8-ąją į Bardiškių kultūros namus suvažiavo komandos iš Grikpėdžių, Ūdekų, 
Žeimelio, į vieną būrį sutelktos vietos bibliotekininkių. Komandą subūrė ir diržiečiai, bardiškiečiai, 

steigviliečiai. Diržiai, Bardiškiai, Steigviliai ir tolimoje praeityje buvo, ir šiandien yra savotiškas vienis. 

Apie tai byloja senas posakis: „Diržiai, Bardiškiai, Steigviliai susipynę, kaip galvijai“. Proto mūšiui 

užduotis parengė Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. 
Kiekvienai komandai buvo paruošti 2 klausimai, mįslė ir žodžių grandinėlė. Klausimai nebuvo atsitiktiniai, 

jie vienaip ar kitaip atsiliepė į laiko aktualijas. Vienas jų buvo skirtas Pakruojo krašto vietovardžiams 

(2019-ieji paskelbti vietovardžių metais), kitas – įžymioms kraštietėms (protų mūšis vyko Tarptautinę 
moterų solidarumo dieną). Nors užduotys nebuvo lengvos, komandos jas įveikė. Gražu buvo stebėti, kaip 

besivaržantieji savo dėmesį sutelkė ne į norą laimėti, bet  kuo daugiau sužinoti. Galbūt, dėl tos priežasties, 

įveikę visas užduotis, dar iš organizatorių paprašė papildomų klausimų. Atsakę į juos, uždavinėjo 
klausimus vieni kitiems. Neliko abejingi ir žiūrovai. Komandoms jie pasiūlė „galvas pasukti“, įmenant 

mįsles. Paskelbus viktorinos rezultatus, paaiškėjo, kad 

laimėjo draugystė. Nominuotos ir apdovanotos buvo 

visos komandos. Išmintingiausia pripažinta Grikpėdžių 
(komandoje buvo ir Pakruojo dvaro ekskursijų gidė). 

Jaunatviškiausia tapo Žeimelio komanda (ją sudarė 

miestelio gimnazijos moksleiviai), linksmiausia ir 
išradingiausia – Ūdekų (komandoje buvo ir diplomuotas 

istorikas), o daugiausia patyrusi – jungtinė Diržių, 

Bardiškių, Steigvilių komanda (joje dalyvavo ir dvi 

senjorės, iš kurių viena – mokslų daktarė). 
     Su atbundančiu pavasariu į Bardiškius atkeliavo 17-oji kaimo teatro šventė "Auksinis kiaušinis", 

kuri buvo skirta rašytojo, vertėjo, kraštiečio Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Su rašytojo biografija, kūryba supažindino Naisių vasaros teatro aktoriai Monika Vaičiūtė 
ir kraštietis Remigijus Pelenis. 4 kolektyvai parodė spektaklius: Guostagalio bibliotekos dramos 

artistai - Juozo Paukštelio "Vaiduokliai" (vadovė Z. Venclovienė), Linkuvos KC Ūdekų skyriaus 

artistai - E. Ignatavičiaus "Sidabrinės skyrybos" (vadovė V.Vareikienė), Mikoliškio laisvalaikio salės 
artistai - A. Šliko "Tikrasis aitvaras" (vadovė A. Ždanko) ir Pasvalio rajono Nairių kultūros skyriaus 

artistai - K. Sajos "Kepurė dega" (Vadovė S. Jonėnienė). Sveikinimo žodį tarė ir kolektyvų vadovus 

sveikino Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė, Linkuvos KC 

direktorius Methardas Zubas. Nominuotas geriausias kolektyvas - Mikoliškio. Geriausias artistas - 
ūdekietis Simas Janickas, Geriausia artistė - guostagalietė Valerija Kontautienė, metų atradimas - 

nairietė Aldona Radzivonienė. Renginyje dalyvavo 74 lankytojai. 
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     Grikpėdžių padalinyje buvo organizuotas kompleksinis renginys ,,Per anksti išėjusi“, skirtas kraštietei, 

Lietuvos krepšininkei Vitalijai Tuomaitei prisiminti ir jos 55-osioms gimimo metinėms paminėti. Veikė 
spaudinių paroda, buvo pristatoma knyga ,,Per anksti išėjusi“, kurioje detaliai aprašytas sportininkės 

nueitas kelias, pasiekimai sporte, įtraukti trenerių, komandos draugių atsiminimai.  

     Guostagalio padalinyje parengtos literatūros parodos, skirtos kraštiečių jubiliejams paminėti: 
,,Kraštietei, poetei, aušrininkei Liudvikai Malinauskaitei-Šliūpienei 155 m.“ (Kraštietės ir poetės 155-

osioms gimimo metinėms paminėti), „Kūryba sušildyta meilės savo žemei“ (Kraštiečio, prozininko, 

dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti), „Suvėriau posmų vėrinėlį“ 
(Kraštiečio, poeto, vertėjo Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti), 

„Kraštotyrininkas Gintautas Juozas Janušonis“ (Pedagogo, kraštotyrininko, knygų apie Linkuvos kraštą 

autoriaus Gintauto Juozo Janušonio 85-osioms gimimo metinėms paminėti).  

     Klovainių padalinyje veikė paroda „Pakruojo krašto metraštininkas“, skirta vienam žymiausių šiaurės 
Lietuvos kraštotyrininkui, kraštiečiui pedagogui, literatui Juozui Šliavui, minint 40-ąsias jo mirties 

metines. Literatūros paroda „Man Lietuva prasidėjo prie Kruojos“ buvo skirta kraštiečiui rašytojui 

Eduardui Mieželaičiui, minint  100-ąsias gimimo metines. Paroda „Pakruojo krašto literatai“ buvo skirta 
susipažinti su mūsų krašto – Pakruojo rajono kūrėjais. 

     Kovo 16-ąją Pakruojo sinagogoje surengta 

popietė „Ąžuolų stiprybė mumyse“, kurios metu 

pristatytas naujas leidinys – „Klovainių 
bendruomenė 2003-2018“. Leidinio sudarytoja –  

Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida 

Grigaliūnienė. Klovainiai, kad ir nedidelis miestelis, 
bet gali pasidžiaugti turįs gausybę darbščių 

gyventojų. Čia, kur driekiasi 600 metų senumo 

ąžuolo šakos ir teka srauni Daugyvenės upė, apstu 
aktyvių ir talentingų žmonių, neleidžiančių miesteliui „nurimti“. Tuo džiaugdamasi ir taip pat švęsdama 15 

metų jubiliejų Klovainių bendruomenė parengė knygą, į kurią sudėjo ryškiausius 2003-2018 metų 

prisiminimus, pilnus iššūkių bei naujovių momentus, smagiausius renginius ir didžiausius miestelio turtus 

– žmones. Knygoje surinkta ne tik istorija, bet ir nuotraukose įamžintos akimirkos bei pačių klovainiečių 
kūryba. Klovainiams pristatyti parengtas video filmukas. 

     Medikonių padalinyje surengta pakruojietės dailininkės Juditos Jereckienės tapybos darbų paroda ir 

vyko parodos pristatymas.  Renginyje dalyvavo 70 lankytojų. Organizuota   Sporto šventė, skirta 
rozalimiečio M. Grigonio gimimo 130-mečiui (1889-1971), knygos „200 žaidimų“ autoriui.  

     Mikoliškio padalinyje parengta paroda „Mano vaikystės ir jaunystės kaimas“ apie kraštietę, kultūros 

darbuotoją Birutę Vanagienę. Mikoliškio bibliotekai Birutė Vanagienė padovanojo savo parašytus 
atsiminimus apie vaikystę. Parengta literatūros paroda apie pedagogą, kraštotyrininką, literatą Juozą Šliavą 

„Žiemgalos krašto šviesuolis“. Kraštietė Veronika Stakėnaitė-Jovaišienė pristatė savo kūrybą: eilėraščius ir 

traktalus. Parengta literatūros paroda rašytojo Juozo Paukštelio 120-mečiui paminėti. Gruodžio mėnesį 

bibliotekoje paruošta nuotraukų paroda „Sustabdytos akimirkos“.  
     Sausio 26 d. į Pašvitinį atvyko Panevėžio žygeivių klubo nariai paminėti pirmojo Lietuvos partizano 

Aleksandro Vainausko žūties šimtmetį. Svečiai aplankė pirmojo Lietuvos partizano žūties vietą – Rimkūnų 

dvarą, Pašvitinio kapines ir ten esantį paminklą A. Vainauskui. Prie kapo su Pašvitinio bendruomenės 
atstovais sugiedojo Tautinę giesmę, uždegė žvakutes. Seniūnijos salėje Algimantas Stalilionis ir 

bibliotekininkė Jovita Martišienė pasakojo apie Aleksandro Vainausko gyvenimą, kovą su bolševikais 

Rimkūnų dvare. A. Stalilionis pristatė ir bibliotekai padovanojo dvi knygas: Vykinto Vaitkevičiaus ir 

Algimanto Stalilionio „Laisvės ir tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“ ir kun. 
Česlovo Kavaliausko „Pažadėtoji žemė“. Savo kūrybos eiles skaitė ir knygą „Po grūdą atminties aruodan“ 

bibliotekai padovanojo Ona Striškienė. Pašvitiniečiai buvo sužavėti Juozo Braidoko, kuris skaitė Justino 

Marcinkevičiaus ir kitų poetų eiles. Bendruomenės pirmininkė Jūra Mockūnienė dėkojo žygeiviams už 
apsilankymą ir padovanojo monografiją „Pašvitinys“. Bibliotekoje buvo parengta dokumentų paroda 

„Pirmasis už Lietuvos laisvę žuvęs partizanas“. Parodą aplankė ir pasakojimo apie kautynes Rimkūnų 

dvare klausėsi Pašvitinio pagrindinės mokyklos penktos klasės moksleiviai. 
     Rugsėjo 9 d. Pašvitinio seniūnijos salėje vyko kraštietės Reginos Mažeikienės paveikslų parodos 

pristatymas. Parodoje eksponuojami autorės sukurti darbai iš šiaudų. Parodos autorę pristatė 

bibliotekininkė. Renginio metu koncertavo Pašvitinio laisvalaikio salės moterų kolektyvas „Devynbalsė“. 

Parodos autorę sveikino seniūnijos atstovai, giminaičiai.   
     Besibaigiant metams pašvitiniečiai buvo pakviesti į šventinį renginį „Palydėkim senuosius“. Renginio 

pradžioje bibliotekininkė pristatė skaidres, kuriose užfiksuotos akimirkos iš kraštotyros ekspedicijos po 
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išnykusius kaimus. Ši ekspedicija vyko birželio mėnesį ir buvo skirta Vietovardžių metams paminėti. Buvo 

aplankyti 6 išnykę kaimai. Po pristatymo renginio dalyvius džiugino pašvitiniečių moterų ir Pamūšio 
„Radastos“ ansambliečių dainos. 

     Titoniuose vyko popietė „Čia mūsų namai“, skirta Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Ta proga lankėsi Guostagalio bibliotekos dramos mėgėjų kolektyvas su Juozo Paukštelio 
komedija „Vaiduokliai“ (režisierė Guostagalio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė). Renginyje Dalia, 

Viltė, Audrius ir Virginija prisiminė rašytojo vaikystės ir jaunystės metus, jo kūrybos kelią. Renginyje 

dalyvavo 40 dalyvių. 
     Žeimelio padalinyje parengta programėlių paroda „Dramos programėlių pasaulyje“. Šioje parodoje 

eksponuotos įvairių dramos teatrų programos. Paroda parengta bendradarbiaujant su „Žiemgalos“ 

muziejumi. Parengta žeimelietės Emilijos Bumblienės išpieštų gėlėmis  sijonų paroda „Pavasario žiedai 

šeimai“. Fotografijos būrelio „Blykstė“ parengta fotografijų paroda „Pasivaikščiojimas po Žeimelį“. Joje 
miestelio vaizdai, architektūra. Prisimenanat Žeimelyje veikusį geležinkelį, parengta paroda „Siaurojo 

geležinkelio kelias Žeimelyje“. Joje  dokumentai ir nuotraukos apie Žeimelio geležinkelio stotį, 

darbuotojus, veiklą.  
     Žvirblonių padalinyje vyko popietė „Dailininko gyvenimas ir darbai“, skirta pažymėti kraštiečio 

dailininko Stasio Eidrigevičiaus 70-metį. Parengta paroda, atspindinti dailininko gyvenimą, jo kūrybą. 

Popietės metu buvo aptariami dailininko kūriniai, bandoma pažiūrėti į juos ne dailininko, o mūsų pačių 

akimis. 

    

Pakruojo Knygų mugė 2019 
 

     Lapkričio 15 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). Šventės dieną Pakruojo sinagogoje įsikūrė 

leidyklos Algarvė, Andrena, Eglė, Kauko laiptai, Lieparas, 
Muzikija, Raidynėlis, Žara, Prancūziškas knygynas, šįmet 

išleistą knygą „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio 

literatūrinės premijos laureatai“ (sudaryt. Romualda 

Kulšytė) kvietė įsigyti Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. 
Mugės lankytojai buvo viliojami ne vien naujomis knygomis 

– viešojoje bibliotekoje ir Vaikų erdvėje netrūko įvairių renginių. 

     Knygų mugės atidarymo metu sveikinimo žodį tarė, svečius bei šventės programą pristatė viešosios 
bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Šiltų palinkėjimų nestokojo, gražia iniciatyva džiaugėsi meras 

Saulius Margis, Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos prezidentė Ramutė Žandarienė. Muzikiniais 

kūriniais šventę papuošė Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai Agota Stankevičiūtė 
ir Mikas Kazakevičius (mokyt. Dainius Tomkus). 

     Literatūrinė valandėlė „Lietuvių kalbos lobiai poringėm ringuoja“ vyko Vaikų erdvėje. Jauniesiems 

bibliotekos lankytojams rašytoja Liudmila Petkevičiūtė pasakojo, kaip gimsta jos istorijos, kodėl jose yra 

taip, o ne kitaip, taip pat pristatė naujausią savo knygelę vaikams (ir ne tik vaikams!) „Saulės spalvų 
poringės: geltona“.  

     Edukacinė programa „Tariu, skaitau, rašau“ sukvietė ikimokyklinukus. Popietę vedė Šiaulių Dainų 

progimnazijos mokytojos Irena Kazymirkienė ir Aušra Ramanauskienė.  
     Tuo pat laiku vyresnieji mugės lankytojai rinkosi į žurnalisto, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario 

Antano Stanevičiaus fotografijų parodos „Jeigu tave užmirščiau, 

Jeruzale...“ atidarymą Pakruojo sinagogoje.  
     Knygos šventė tęsėsi ir popiet. Viešosios bibliotekos salė vos 

talpino susirinkusius į  lietuvių literatūros tyrinėtojui, kritikui, 

profesoriui Albertui Zalatoriui pagerbti skirtą renginį.  Mintimis 

apie šio susitikimo organizavimą bei kaip tai susiję su šįmet 
bibliotekos išleista knyga pasidalino viešosios bibliotekos direktorė 

Romualda Kulšytė. Raiškų žodį dovanojo skaitovas Juozas 

Šalkauskas bei Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistės Justina 
Mališauskaitė ir Gabija Petrauskaitė. Smuiko melodija klausytojus 
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užbūrė rajono muzikos mokyklos mokinys Jokūbas Gaška ir jo mokytoja Ligita Stravinskienė. 

Atsiminimais apie tėtį dalinosi prof. Alberto Zalatoriaus dukra Eglė Zalatoriūtė. Popietę moderavo 
literatūrologas prof. Dainius Vaitiekūnas. Renginys baigtas dokumentinio filmo „Knygnešio dukra“ 

peržiūra. 

     Neliko užmiršti ir poezijos gerbėjai. Šįmet juos subūrė susitikimas su poetais Viktoru Gulbinu ir 

Viktoru Rudžiansku. Pristatydamas naujausią savo knygą „Urbanistinis vienetas”, Viktoras Gulbinas 

perskaitė keletą eilėraščių. Viktoras Rudžianskas kolegą papildė ne vien posmais, bet ir pamąstymais: 

linksmai ir kartu rimtai apie kūrybą, gyvenimą, šiandienos realijas. Renginį moderavo Pakruojo literatų 
klubo „Židinys“ pirmininkė, bibliotekininkė Edita Kurauskienė. 

     Šventė baigta lietuvių režisieriaus Algimanto Puipos filmo „Kita tylos pusė“ (2019) peržiūra.  

               

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ 2019 Pakruojo krašte 
 
     Tarptautinis poezijos festivalis – iškiliausias literatūrinis renginys Lietuvoje, organizuojamas Lietuvos 
rašytojų sąjungos ir Rašytojų klubo. Nuo 1965 m. kasmet rengiamoje šventėje savo kūrybą skaito šalies ir 

užsienio poetai, dalyvauja kritikai, literatūrologai, vertėjai, aktoriai. 

     Gegužės 24 d. „Poezijos pavasario“ 2019 paukštė nutūpė ir Pakruojo rajone. Pakruojo rajono 
savivaldybėje vyko svečių sutikimas. Vėliau, aktorius Petras Venslovas, poetai Rūta Mikulėnaitė-

Jonuškienė ir Tadas Žvirinskis, lydimi viešosios bibliotekos direktorės Romualdos Kulšytės, išvyko į 

susitikimą su poezijos mylėtojais ūkininko Gedimino Ališausko sodyboje (Striūkų k., Žeimelio sen., 

Pakruojo r.). Poetas, prozininkas Ričardas Šileika ir poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas 
Benediktas Januševičius, lydimi vyr. metodininkės Regynos Rakauskės, išvyko į Linkuvą, kur bibliotekos 

kiemelyje skaitė savo kūrybą miestelio gyventojams. 

     Vakare pozijos valanda vyko Pakruojo sinagogoje. 
Pasiklausyti poeto Henriko Radausko kūrybos pakvietė 

aktorius Petras Venslovas, savo kūrybos eiles skaitė 

poetai Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Benediktas 

Januševičius, Ričardas Šileika, Tadas Žvirinskis. 
Skaitymus gražiai papildė Linkuvos kultūros centro 

meno vadovo Simono Kiliaus atliekami muzikiniai 

kūriniai. Svečiams nuoširdų padėkos žodį tarė Juozo 
Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda 

Kulšytė. Už galimybę nors valandėlę pabūti poezijos 

prieglobstyje, rajono literatų klubo „Židinys“ vardu 
dėkojo Edita Kurauskienė ir Žydrūnė Gasaitienė. Šventę nuotaikinga gaidele vainikavo Pakruojo rajono 

savivaldybės meras Saulius Margis. Sužinojęs apie Ričardo Šileikos jau devyniolika metų trunkantį 

pomėgį kolekcionuoti smėlį iš įvairiausių vietovių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje –  įteikė jam sklidiną 

stiklainį smėlio iš poeto Eduardo Mieželaičio gimtinės, Pakruojo rajone esančio Kareiviškių kaimo.  

 

Edukaciniai renginiai 
 
     Gruodžio 7 d. Bardiškių padalinyje vyko edukacinis užsiėmimas „Papuošalai iš odos“. Joniškietė 
Virginija mokino gaminti sages, vėrinius, atskleidė originalių papuošalų kūrimo paslaptis, patarė, kaip 

kiekvienai susikurti papuošalą namuose. 

      Guostagalio padalinyje vyko edukacinis užsiėmimas „Perskaitytas laikraštis atgyja kūrybingose 

rankose“. Užsiėmimo metu edukatorė Rita mokino, kaip nebereikalingą laikraštį galima prikelti naujam 
gyvenimui, nusipinti įvairių daiktų ne tik sau, bet ir dovanėles draugams, artimiesiems. Iš popieriaus 

juostelių pinti indeliai, dėžutės daiktams susidėti, tai ne tik įdomus, bet ir kūrybinis procesas. Organizuotas 

edukacinis užsiėmimas „Kiaušinių marginimas“. Apie marginimo tradicijas ir kokie būdai buvo paplitę 
Lietuvos regionuose ir mūsų krašte pasakojo edukatorė, dailės ir technologijų mokytoja iš Šiaulių Ingrida 

Špūraitė-Grinkienė. Popietės metu  buvo atskleistos kiaušinių marginimo vašku subtilybės. Susirinkusieji 

puikiai leido laiką dekoruodami švenčių simbolį kiaušinį.  

     Klovainių padalinyje edukacinio renginio “Lėlė Tilda – namų fėja“ metu siūtos lėlės. Sakoma, kad 
Tilda -  namų saugotoja. Idėja siūti tokias lėles kilusi norvegei Tonne Finnanger. Lėlės Tildos ypatumai: 

švelnios, suapvalintos formos, mažos akytės – sagutės, naudojamos tik natūralios medžiagos – linas, 

medvilnė, flanelė, fetra, veltinis ir kt. kūnui, o aprangai kantri stilius, švelnios pastelinės spalvos ir 
neproporcingai ilgos galūnės. Renginyje dalyvavo 13 lankytojų. Edukacinio renginio „Užgavėnių kaukės“ 
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metu darytos kaukės, naudojant papje maše techniką. Parengta paroda bibliotekoje. Renginyje dalyvavo 15 

lankytojų. Užsiėmimo „Kelkim bures, lai neša svajonės“ metu darytas laivelis-dovana.  Dalyvių – 12. Šv. 
Valentino dienos proga surengta edukacinė popietė „Kai ant sparnų neša meilė“ – jos metu dalyviai darė 

sagę-širdelę. Dalyvių – 9. Užsiėmime „Stilizuotas maišelis pirkiniams“ siūtos kuprinėlės, maišeliai, 

paplūdimio krepšiai. Dalyvavo 11 klovainiečių. Daug edukacinių užsiėmimų vyko laukiant Šv. Velykų 
švenčių. Kurtas stalo dekoras, velykiniai atvirukai, sagės, velykinės puokštės, savaitę laiko bibliotekoje 

kūrybinių dirbtuvėlių metu, naudojant skrebinimo aparatą, buvo galima pasidaryti šventinių atvirukų. 

Pažymėti Motinos dienai ir mamyčių pasveikinimui klovainiečiai pakviesti į edukacinį užsiėmimą 
„Knygos-dovanos darymas“, kurio metu iš senos knygos sukurta originali dovana. Pavasarį ir vasarą 

edukaciniuose renginiuose „Sagių bei pakabukų-angeliukų darymas“, „Vėrinių darymas“, „Mažos sagės 

darymas“ darytos apyrankės, kurtos sagės, vėriniai iš karoliukų bei žvejybinio valo.  

     Birželio mėnesį išvykta į Anykščius. Čia dalyvauta 
organizuotame literatūros festivalyje „Nuotykiai tęsiasi“ 

(organizatorius - Anykščių Liudvikos ir Stanislovo 

Didžiulių viešoji biblioteka). Anykščių Dainuvos slėnyje 
buvo įrengtos mažos kūrybinės dirbtuvėlės ir festivalio 

lankytojai mokėsi pasisiūti mielą suvenyrą – lėlytę. Penkias 

valandas trukusioje edukacijoje daugiau nei 100 

mažųjų  šventės dalyvių išėjo nešini miela, savo rankomis 
(žinoma, daugeliui mažųjų padėjo mamytės, tėveliai, 

močiutės)  pasiūta lėlyte. 

     Atšalus orams, gyventojai pakviesti į edukacinį 
užsiėmimą, kurio metu mezgė šlepetes. Dalyvavo 10 

dalyvių. Mėgstantys tapyti ar bent išbandyti savo sugebėjimus teptuko pagalba, galėjo sudalyvauti 

užsiėmimuose „Tapymas ant akmenukų“, „Puodelių dekoravimo pamokėlėje“. Rudenį buvo galimybė 
pasidaryti apyrankę iš odos, pasisiūti daugkartinį maišelį vaisiams ar daržovėms. Kalėdų laukimą 

pradžiugino tokie užsiėmimai, kaip „Angeliukas Kalėdų eglutei“, kalėdinio vainiko pynimas. Savaitę laiko 

veikė kūrybinės dirbtuvėlės, buvo galima pasidaryti kalėdinių atvirukų. 

     Lygumų biblioteka tęsė pasirašyta  bendradarbiavo sutartį su Lygumų jaunimo klubu. Vykdant projektą 
kartu organizuoti renginiai, pravestos 2 edukacijos. Birželio mėn. Lygumų jaunimo klube vyko edukacinis 

užsiėmimas Ebru technika. Rugpjūčio mėn. Lygumų bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas piešiant ant 

akmenukų. Edukacijose dalyvavo 35 dalyviai. 
     Rimkūnų bibliotekoje vyko kompleksinis renginys „Velykinė popietė“, kurios metu buvo pristatyta 

rimkūnietės Kazimieros Vaškienės rankdarbių paroda. Pardoje eksponuojami siuvinėti rankdarbiai: 

paveikslai, staltiesės, servetėlės, pagalvėlės ir kt. Parodos autorė papasakojo apie savo pomėgį. Popietės 
metu ruošiamės Velykų šventei, įvairiais būdais marginome margučius.  

     Žeimelio padalinyje organizuotas renginys „Baltos užuolaidos 

mamai“, skirtas Motinos dienai. Svečiuose - Sigita Dacienė iš Telšių, 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė, 
tautodailininkė, karpinių meistrė, žemaitiškų tautinių rūbų siuvėja, 

dėstytoja. Autorė papasakojo, kaip gimsta karpiniai, riešinės. 

Lankytojų skaičius – 35. Linkuvos kultūros centro dailininkė Rūta 
Valionienė vedė edukacinį užsiėmimą „Advento vainikas“. 

     Žvirblonių padalinyje vyko edukacinis renginys „Kas žolinės dieną 

neturės žolynų puokštės, tam velnias į delną savo uodegą įbruks“. 

Renginio metu buvo rišamos vaistažolių puokštės, ruošiama arbata, 
spaudžiamos sultys. Organizuotas edukacinis renginys „Advento 

ramybė“, kurio metu buvo daromi  angelai. 

 

Literatūriniai, muzikiniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 
     Kovo 6 d. Pakruojo sinagogoje vyko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos I-IV klasių 
moksleivių keramikos darbų parodos „Talismanas Lietuvai“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui, atidarymas. Idėjos autorė ir iniciatorė – mokytoja Deimantė Skurdenienė. Parodoje 

eksponuojami penkiasdešimt keturi gimnazistų darbai. Pristatydama svečius renginio organizatorė 
viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jareckienė pasidžiaugė, kad ši paroda 

labai gražiai įsilies į Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventę. Gimnazistų 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/95-naujienos/4413-kvieciame-i-paroda-pakruojo-sinagogoje
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darbai labai nuoširdūs ir labai skirtingi, nes kiekvienas temos idėją pateikė savaip. O pačių idėjų kūrybai 

ieškota įvairiuose šaltiniuose.  Darbuose galima įžvelgti ir baltišką pasaulėjautą, Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės didybę, Gediminaičių dinastiją, paliečiama kovų už laisvę, tautos didvyrių, gamtos tema. 

Susitikimą su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniais gražiai papildė svečių atliekami 

muzikiniai intarpai, kuriuos dovanojo gimnazistai Ieva Kavoliūnaitė, Elžbieta Butkevičiūtė, Monika 
Tijūnonytė, Mantas Sutkus. 

     Birželio 12 dieną Pakruojo sinagogoje vyko susitikimas 

su žurnaliste, tiriamosios žurnalistikos laidų kūrėja, knygų 
„Nuslėptoji „Williams" atėjimo istorija", „Raudonoji Dalia", 

„Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija" autore Rūta 

Janutiene ir jos naujausios knygos „Ir saugok mus nuo 

piktojo...“ sutiktuvės. „Tai tikrai be galo drąsus žmogus, 
tai žurnalistė, kuri imasi temų, kurių kiti šios profesijos 

atstovai dažniausiai stengiasi išvengti (...) Galiu atsakingai 

teigti, kad tai vienintelė žurnalistė, kuriai rūpi, kaip gyvena 
paprasti žmonės...“, – garsią viešnią ir jos kūrybą trumpai 

pristatė kartu atvykusi kolegė Aurelija Aleškevičienė. 

     Rūtos Janutienės knygoje „Ir saugok mus nuo piktojo...“ 

atskleidžiamas slaptas praėjusio amžiaus devinto 
dešimtmečio pabaigos – dešimto dešimtmečio pradžios Lietuvos elito gyvenimas bei tuomečiai įvykiai. 

Kaip gimė idėja parašyti tokio pobūdžio knygą mintimis dalinosi  Rūta Janutienė. Po pristatymo viešnia 

dar ilgai bendravo su gausiai susirinkusiais pakruojiečiais. Ne tik atsakinėjo į klausimus apie naujausią 
savo leidinį, kūrybą, ateities planus, bet palietė ir šiandienos aktualijas, diskutavo apie šalies politinį 

gyvenimą. Norintys galėjo įsigyti knygą  ir gauti autorės autografą. Knygą „Ir saugok mus nuo piktojo..." 

Rūta Janutienė padovanojo ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojams. Renginyje 
dalyvavo 87 dalyviai. 

     Rugpjūčio 16 d. Pakruojo sinagogoje atidaryta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji 

fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Parodą 

pristatė bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen, prieš tai susirinkusius žiūrovus pavaišinusi 
šveicariškais saldainiais, supiltais, kaip pati pajuokavo, į jau šios parodos simboliu tapusį, kartu po Lietuvą 

keliaujantį Fondiu puodą.  

     Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) parengta fotografijų paroda kelionę po Lietuvą pradėjo 2016 
m. liepos 17-tą, Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Per tris metus aplankiusi daugelį šalies bibliotekų, 

kultūros centrų, mokyklų, muziejų – šiais, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Pasaulio lietuvių 

metais, paroda sėkmingai kelionę tęsia ir toliau. Ekspozicijoje – keturiasdešimt keturios 10-ties Šveicarijos 
lietuvių fotografijos. Pasak Jūratės Caspersen, paroda 

vertinga ne dėl meninės vertės (visos fotografijos – 

mėgėjiškos), bet dėl idėjos, nes visa tai kurta su 

nuoširdžia meile Lietuvai. 
     Paroda suskirstyta į tris dalis: istorinę, tradicinę, 

meninę. Kelionę vaizdais parodos lankytojas kviečiamas 

pradėti nuo istorinės parodos dalies. Būtent šią dalį 
viešnia pristatė kiek smulkiau, pradėdama nuo Antrojo 

pasaulinio karo pabėgėlių stovyklų Šveicarijoje iki 

šiandien išeivijoje švenčiamų lietuviškų švenčių, 

minimų svarbių Lietuvai sukakčių, lietuvių 
bendruomenės kasdienės veiklos ir rytdienos siekių. 

Tradicinėje fotografijų parodos dalyje pavaizduoti pagrindiniai šveicarų tautos gyvenimo, papročių 

ypatumai. Tuo tarpu meninėje dalyje užfiksuota savo grožiu užburianti Šveicarijos gamta. 
     Organizatorei gražiu žodžiu, gėlėmis, padėkos dovanėlėmis dėkojo Pakruojo rajono savivaldybės 

vicemeras Virginijus Kacilevičius bei viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Renginyje 

dalyvavo 44 lankytojai. 
     Daugelio mokslinių ir kultūrinių publikacijų, istorijos vadovėlių ir knygų autorius bei sudarytojas 

Juozas Brazauskas į susitikimus pakruojiečius suburia nebe pirmą kartą. 2017 metais Pakruojo krašto 

istoriją autorius praturtino biografine apybraiža „Trumpas žydėjimas“, kurioje atskleista tragiško likimo 

tarpukario dailininkės, mūsų kraštietės Marcės Katiliūtės (1912–1937) gyvenimo istorija. Pereitais metais 
vyko knygos apie J. Lindę – Dobilą „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ sutiktuves. 
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Rugsėjo 24 d. Pakruojo sinagogoje pristatyta jo knyga „Universalus Juozas Tumas-Vaižgantas kaip 

Viešpaties diena“, skirta kunigo, rašytojo, žymaus visuomenės veikėjo 150-osioms gimimo metinėms. 
     Siekiant kuo aiškiau perteikti šio iškilaus žmogaus gyvenimą, Juozas Brazauskas knygoje gražiai 

pasakoja apie Vaižganto vaikystę, studijų metus, įvairius gyvenimo etapus. Leidinyje kalbama apie kunigo 

dalyvavimą knygnešių veikloje, pažintį su netolimame Ustronės vienkiemyje (Panevėžio r.) gyvenusia 
Vidugirių šeima (Ustronės miestelyje dabar atidarytas unikalus ir vienintelis Lietuvoje Juozo Tumo 

Vaižganto ir knygnešių muziejus).  Leidinyje publikuojami autoriaus taikliai parinkti paties J. Tumo-

Vaižganto žodžiai, kitų žmonių pasisakymai, gausu nuotraukų. 
     Renginyje dalyvavo „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai, autoriaus gerbėjai. Svečiui dėkojo Pakruojo r. 

savivaldybės mero padėjėja Simona Lipskytė. Norintys galėjo įsigyti naująjį leidinį su autoriaus autografu. 

Dvi knygas „Universalus Juozas Tumas-Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ Juozas Brazauskas padovanojo 

ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojams. Renginyje dalyvavo 83 lankytojai. 
     Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su Juozo Paukštelio viešąja biblioteka 

lapkričio 29 d. Pakruojo sinagogoje organizavo lektorės Ramintos Lapinskaitės paskaitą-dirbtuves 

„Gydanti meilė: ką apie meilę sau privalo žinoti kiekviena moteris“.VŠĮ Sąmoningų santykių studijų 
vadovė, saviugdos trenerė, koučingo specialistė (ICU), rašytoja Raminta Lapinskaitė į savęs pažinimo 

mokymus susirinkusias moteris kvietė bendrai diskusijai meilės sau bei pasitikėjimo savimi tema. Pasak 

lektorės, visi atsakymai yra mumyse ir tik mes, moterys, atsakingos už savo gyvenimą ir kaip jame 

jaučiamės. Viešnia dalijosi mintimis apie dažnos šiandieninės moters siekį tapti nepriklausoma, stipria 
asmenybe, rodos, gebančia kontroliuoti visus ir viską, bet nesuvokiančia, kad viso to kaina yra jos 

pervargimas, nusivylimas, pablogėję santykiai su artimaisiais ar kt. Aptarti pagrindiniai žingsniai, kaip 

susikurti šiltesnę, jaukesnę ir taikesnę kasdienybę, kaip išmokti naudotis asmenine galia, nebijant 
pasirodyti silpnesne ir/ar prašančia pagalbos. Susitikimo metu lektorė taip pat pristatė savo debiutinę knygą 

„Meilė sau, arba Kuo atrakinamos moters savivertės durys“, kurios vieną egzempliorių paliko Juozo 

Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojoms. 
     Lapkričio 20 ir 29 d. viešojoje bibliotekoje lankėsi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai. 

Susitikimo tema - „Karjeros diena“, pokalbis apie bibliotekininko profesiją. Apsilankė 74 moksleiviai, 

lydimi mokytojų Gražinos Spudienės, Egidijaus Impolio, 

Simonos Čemoškaitės. 
     Šiais metais minime vieno ryškiausių XX a. pirmosios 

pusės asmenybių, lietuvių prozos klasiko J. Tumas-

Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. Ta proga gruodžio 
20 d. Pakruojo sinagogoje vyko literatūrinis dviejų 

aktorių spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“. 

Menine kalba apie Vaižgantą kalbėję aktoriai Olita 
Dautartaitė ir Petras Venslovas abejingų salėje nepaliko. 

Renginyje dalyvavo 64 lankytojai. 

     Linkuvos miesto padalinyje gegužės 30 d. svečiavosi menedžerė Gitana Tugaudienė, kuri skaitė 

paskaitą „Alavijo nauda sveikatai ir grožiui“. Vyko diskusija apie sveikatos problemas, medicininį bei 
natūralios medicinos gydymą, pristatyta literatūros paroda, skirta sveikesniam gyvenimo būdui.  

     Birželio 25 d. svečiavosi žurnalistė, knygų autorė Rūta Janutienė, kuri pristatė naują knygą „Ir saugok 

mus nuo piktojo“. Į susitikimą susirinko 50 dalyvių. 
     „Vasara su knyga ir kinu“ – savaitės laiko trukmės renginiai, kurie privilioja gan platų lankytojų srautą. 

Šią savaitę vyko – blynų kepimai pagal receptą iš močiutės knygos, nauji, netradiciniai pynimo, mezgimo 

ir nėrimo konkursai, vasaros konkurso „Skaitymo iššūkis“ aptarimai, rankdarbių gaminimas iš senų knygų, 

arbatos gaminimas iš vaistažolių, pažintys su įvairiomis enciklopedijomis, laikinų tatuiruočių darymas, 
knygų personažų vaidinimai, kino filmo „Černobylis“ žiūrėjimas.  

     Gruodžio 10 d. vyko metų užbaigiamasis renginys Advento popietė. Dalyvavo Linkuvos miesto 

klebonas Tomas Janavičius, gitaros virtuozė Marija Kacilevičiūtė, kraštietė poetė Vilija Kaškelytė – 
Narvydienė, moterų klubas Bitutės, bibliotekos savanorė Gabrielė Meškonytė. Dalyvavo 25 lankytojai. 

Bibliotekoje suruošta netradicinė paslėpta paroda „Keturi metų laikai“ - knygų lentynose eksponuojami 

veltos vilnos dirbiniai. 
     Bardiškių padalinyje Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai buvo skirtas renginys „Diena, nulėmusi 

ateitį“. Šventinį minėjimą Bardiškiečiai pradėjo giedodami Tautišką giesmę. Svečiavosi folkloro 

ansambliai "Linkava", vaikų folkloro ansamblis "Ratinėl's" ir Bardiškių "Beržutėlis". Parengta Linkuvos 

socialinės globos namų gyventojų paroda iš antrinių žaliavų "Suteik antrą gyvenimą".  
     Bardiškiečiai atšventė Jonines pagal senovės papročius ir tradicijas „Ieškau paparčio žiedo“. Bardiškių 

folkloro ansamblis „Beržutėlis“ dainavo mūsų krašto pateikėjų dainas, vaikų dramos būrelio mergaitės 
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sekė sakmes apie savo kraštą, kupoliavo, būrėsi, vainikėlius pynė ir plukdė, sveikino Jonus, Janinas ir 

Rasas, degino laužą, žaidė. Renginyje dalyvavo 58 lankytojai. 
     Rugpjūčio mėn. pabaigoje vyko žurnalistės Rūtos Janutienės knygos „Ir saugok mus nuo piktojo...“ 

pristatymas.  

     Grikpėdžių biblioteka ir bendruomenės valdyba organizavo šventinę popietę ,,Mama, brangesnės už 
Tave nėra“. Popietės metu skambėjo Vakarės atliekamos dainos, Vaivos, Irmos, Karolinos ir Vilmos 

skaitomi laiškai Motinai. Kiekvienas, atėjęs į šventę, galėjo pasigrožėti projekto ,,Nuo teorijos prie 

praktikos“ (Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas“) dalyvių: Eglės Karpavičiūtės, 
Audronės Jarašiūnienės, Liudos Krūminienės rankdarbių paroda ,,Skarelė Mamai“. Taip pat veikė 

Žeimelio daugiafunkcio centro fotografijos būrelio ,,Blykstė“ (vad. L. Kazakevičienė) narių Saulės, 

Vaivos, Karolinos ir jų draugų fotografijų paroda ,,Tau šypsos pavasaris ir saulė“. Renginyje dalyvavo 50 

dalyvių. Parodose, kurios veikė iki birželio pradžios dar apsilankė 65 bibliotekos vartotojai. Birželio 23 d. 
bendruomenės valdyba kartu su biblioteka organizavo tradicinę Joninių šventę. Renginyje dalyvavo 170 

dalyvių. Liepos 7 d. biblioteka kartu su bendruomenės valdyba organizavo Valstybės dienos paminėjimą. 

Prie paminklo kraštiečiams, žuvusiems už Lietuvą, buvo giedama Tautiška giesmė. Renginyje dalyvavo 15 
dalyvių. Lapkričio 15 d. bibliotekoje vykęs žodinis renginys ,,Dainuok, širdie, gyvenimą“ buvo skirtas 

poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms paminėti. Remdamasi Aldonos Ruseckaitės 

biografiniu romanu ,,Padai pilni vinių“ bibliotekininkė priminė jau žinomas poetės gyvenimo detales, jos 

kūrybinį kelią, citavo tas romano vietas, kuriose buvo paminėti tikri, mažai žinomi faktai iš poetės 
gyvenimo. Bibliotekininkės pasakojimą lydėjo popietės dalyvių skaitomų eilėraščių ir dainų, sukurtų pagal 

Salomėjos Nėries žodžius, įrašų intarpai. Renginyje dalyvavo 7 dalyviai. 

     Guostagalio padalinyje organizuota popietė „Kūrybos pagrindas – iš vaikystės“, kraštiečio, prozininko, 
dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Popietės metu su jubiliato 

gyvenimu ir kūryba susirinkusieji galėjo susipažinti apžiūrint leidinių ir nuotraukų parodą, taip pat klausant 

skaitovių Indrės Lekavičienės ir Paulinos Macevičienės. Minėdamas svarbų Juozo Paukštelio jubiliejų 
Guostagalio padalinio dramos mėgėjų kolektyvas pastatė ir parodė autoriaus parašytą pjesę „Vaiduokliai“. 

Renginyje dalyvavo 106 dalyviai. 

     Klovainių padalinio renginyje „Trukt už vadžių, vėl iš pradžių“ pristatyta bibliotekos veikla, parengta 

viktorina. 
     Kovo mėnesį vyksta tradicinis renginys „Kaziuko turgelis“ (renginys sutapo su Užgavėnėmis), 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. Kitas bibliotekos indėlis – renginio 

įamžinimas bei viešinimas. Kultūros namuose parengta ir Užgavėnių kaukių paroda.  

     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 bei 

kitų atrakcijų, 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 500 dalyvių. Bibliotekos indėlis – skelbimų parengimas, programos parengimas, scenarijaus 
parašymas, renginio įamžinimas, viešinimas, kiti renginio organizaciniai darbai.  

     Viktorina „Pasitikrink saugaus eismo žinias“. Klovainių miestelio gyventojai, kurie nepabijojo karšto 

oro ir būsimų spragų žiniose apie saugų eismą keliuose, kelio ženklų reikšmę bei svarbą, susirinko ramioje 
aplinkoje - miestelio bibliotekoje. Bibliotekininkė buvo paruošusi 50 bilietukų su klausimais. Dalyvavo 12 

klovainiečių .  

     Tapo tradicija Mokslo žinių dienos proga šeimas pakviesti į filmo šeimai peržiūrą. Dalyvių – 20. 

     Lygumų padalinyje vyko renginys „Poezija muzikos garse“, 
skirtas prisiminti vyresniosios  kartos Lietuvos  poetus, skatinti 

skaitymą. Renginys susietas kartu su muzika. Skambėjo dainos, 

atliekamos Pakruojo KC Lygumų skyriaus ansamblio „Žara“. 
Kiekvienas lankytojas skaitė vyresniosios  kartos poetų eiles, aplankė 

eksponuojamų dokumentų parodą. Dalyvavo 16 dalyvių. 

     Organizuota popietė "Šv. Velykos - krikščionių šventė". Popietės 
metu išbandytas kiaušinių marginimas ebru  technika, gaminti 

atvirukai, mintos velykų mįslės.... Dalyvavusieji aplankė 

eksponuojamą parodą Velykų tema. Popietėje dalyvavo 16 lankytojų. 

Metų pabaigoje vyko renginys „Advento rimtyje“, skirtas  skleisti ir puoselėti lietuvių etninę kultūrą, 
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ugdyti atsakomybę už tautos kultūros paveldą, supažindinti su adventinio laikotarpio lietuvių liaudies 

žaidimais, dainomis, giesmėmis. Renginio metu skambėjo kalėdinės giesmės, žaisti adventiniai žaidimai. 
Renginyje dalyvavo 23 dalyviai. 

     Rimkūnų biblioteka kartu su kaimo bendruomene gruodžio mėnesį surengė bendruomenės šventę 

„Draugystės sodas“. Į šventę susirinko nemažas būrys rimkūniečių, vyko įvariausi žaidimai, rungtys. 
Šventę vedė muzikantas Nerijus.  

     Šukionių padalinyje suorganizuoti skaitinių vakarai „Istorinė Sausio 13 – oji (Laisvės gynėjų diena) 

leidiniuose“, „Mūsų Juozas Paukštelis...“ (rašytojo Juozo Paukštelio 120–osioms gimimo metinėms 
paminėti, „Pagarbos ir meilės kalbai - iš savosios istorijos“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

paminėti), „Ašara Dievo aky...“ (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo (Valstybės) dienai paminėti), 

„Jo kūryba persunkta skausmingu tėvynės ilgesiu...“ (rašytojo Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo 

metinėms paminėti), „Man žadėjo žvaigždė jaunystė / Niekad negesti“ (Salomėjos Nėries 105-osioms 
gimimo metinėms paminėti).  

     Žeimelyje vyko Nijolės Koskienės knygos „Špylkos ir šlepetės“ pristatymas. Autorė bei knygos 

dailininkė Virginija Vilkas pristatė savo kūrybos knygą. Popietėje „Poezijos įkvėpti“ Žeimelio 
technologijų ir paslaugų mokyklos mokinė Samanta Ščegauskaitė skaitė savo kurtą poeziją. Renginys „ 

Pavasario žiedai šeimai“ buvo skirtas Šeimos dienai paminėti. Pristatyti mokytojos Emilijos Bumblienės ir 

Gerdos Norušaitienės šilko tapybos darbai. Vyko susitikimas su svečiais iš Latvijos Islicos bendruomenės, 

kartu paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė. Kartu su latvių bendruomene atvyko ir  
Bauskės rajono Ritausmu bibliotekos darbuotojos Santa Šarka ir Ingrida Simsone. Apsilankiusios Žeimelio 

bibliotekoje, jos pasidalino darbo patirtimi. Popietė „Rudens gėrybės virtuvėje“ sukvietė lankytojus 

kaimyniškai pabendrauti, atrasti gyvenimo džiaugsmą, pasidalinti patirtimi ir pasidžiaugti smagiu 
pasibuvimu, trumpam pamirštant niūrias rudens nuotaikas.  

     Žvirblonių padalinyje vyko renginys „Mylėkime gyvenimą, koks jis yra“, skirtas moterims. Renginio 

metu skambėjo Julijos dainos, skaitomi eilėraščiai apie moterį, pasakojami jaunystės prisiminimai. 
Organizuota popietė „Tą vėlyvą rudens vakarą...“, kurios metu dainomis, šokiais, atrakcijomis išlydėtas 

ruduo, sutikta žiema. 

 

Netradicinės parodos 
 
     Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje eksponuota pakruojietės žurnalistės Janinos Šaparnienės 

arklių skulptūrėlių kolekcija „Su pasagos ženklu“.  Iš asmeninio Juditos Jereckienės archyvo parengta 
paroda „Kalėdiniai atvirukai“. Joje eksponuoti atvirukai iš Urugvajaus, JAV, Kanados, Anglijos, 

Norvegijos, Slovakijos, Rusijos, Lietuvos. Parengta buvusios kolegės, dabar Pakruojo „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos bibliotekininkės Astos Sutkienės „Batelių“ ekspozicija. 
     Lapkričio 20-ąją Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos salėje (III a.) atidaryta 

kraštietės, tautodailininkės, šįmet 85-metį 

minėjusios  Rožės Emilijos Džiaugienės tapybos 

paroda „Gyvenimas“. Parodos atidaryme 

dalyvavo jos autorė. 

     Jaunystėje svajojusi studijuoti dailę, bet baigusi 
tiksliuosius mokslus, daugiau nei kelis 

dešimtmečius Rožė Emilija Džiaugienė 

mokytojavo mūsų krašte.  Į  savo jubiliejinę 
tapybos parodą  „Gyvenimas“  autorė  sudėjo tai, 

kas jai brangu ir svarbu. Eksponuojami  taip mieli  Pakruojo krašto vaizdai, gamta, jūra...  Pasidžiaugusi, 

kad į parodos atidarymą susirinko gražus būrelis pakruojiškių, trumpai papasakojo apie savo gyvenimą, 

kuriame daug šviesos, meilės supančiai aplinkai ir kiekvienam žmogui, apie vaikus, kaip ir ji, turinčius 
polinkį  menui, apie kasdienius džiaugsmus ir mažus rūpestėlius. Jaukią popietės emociją dar labiau 

sustiprino ir klausytojus užbūrė Laimutės Bulskienės atliekamos savos kūrybos ir pagal kitų autorių eiles 

sukurtos dainos, lydimos gitaros garsų melodijos. Pakruojietė poetė Karolina Kazlauskienė parodos 
autorei, buvusiai josios mokytojai, skyrė savo kūrybos eilėraštį. Renginiui pasibaigus netrūko šiltų 

sveikinimo žodžių, linkėjimų, gėlių. Išsiskirstyti neskubėta, visi pakviesti pasivaišinti obuolių sultimis ir 

saldumynais. 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos informacijos skaitykloje eksponuota Klovainių šeimos 

klubo narių darbelių parodą „Ko akys bijo, rankos padaro". Kartą savaitėje susirenkantis būrelis 
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energingų, nagingų, iniciatyvių žmonių drauge praleidžia laisvalaikį, paminėdami tautines ir kalendorines 

šventes, gamindami mielus suvenyrus. Parodoje eksponuojami  – Ramintos Valinčiūtės,  Vidos 
Grigaliūnienės, Donato Dargio darbeliai. 

     Organizuota pakruojietės Danutės Matuzevičienės nėrinių paroda. Sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrijos „Pakruojo Viltis" narė ir savanorė Danutė Matuzevičienė nerti pradėjo dar ankstyvoje 
vaikystėje. Būdama 7-oje klasėje nusinėrė pirmąją suknelę sau. Talentą ir didelį norą nerti perėmė iš savo 

močiutės, kuri buvo auksinių rankų nėrėja. Kruopštumo, tvarkingumo ir kūrybingumo reikalaujantis 

užsiėmimas Danutei tiesiog sielos atgaiva. Jos namuose ne vien nertos servetėlės, lovų užtiesalai, bet ir jos 
suknelės. Į bendriją „Pakruojo Viltis" Danutė atkeliauja kone kas dieną ir užsiima mėgstama veikla, o kai 

tik prireikia kam iš bendrijos narių pagalbos, visada skuba padėti.  

     Bendrijos „Pakruojo Viltis“ nariai suvieniję jėgas su Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro 

lankytojais sukūrė parodą iš spalvingų piešinių ant drobės. Paroda „Meilė gyvenimui“ kvietė kiekvieną 
pasigrožėti neįgaliųjų sukurtais piešiniais. 

     Balsių padalinyje organizuota Ingos Paulavičienės tapytų paveikslų paroda „Laikas“.  

     Bardiškių padalinyje parengta Linkuvos socialinės globos namų gyventojų paroda iš antrinių žaliavų 
"Suteik antrą gyvenimą". Eksponuota Emilijos Bumblienės rankdarbių paroda „Sijonuotos vasaros ir 

žiemos sandūroje“, lauksodietės Daivos Katlauskienės austų skarų paroda „Šaltos žiemos belaukiant“. 

     Gačionių padalinyje organizuotos netradicinės parodos:  Klovainių šeimos klubo narių darbelių paroda, 

Radviliškio pagrindinės mokyklos moksleivių Beatričės Norvaišaitės ir Vilhelmo Norvaišos keramikos 
darbų paroda (mokytojas Donatas Kurmanskis). 

     Grikpėdžių padalinyje veikė gražiausiai pavasario šventei - Velykoms skirta bibliotekos skaitytojų 

sukurtų darbelių, kompozicijų ir piešinių paroda ,,Velykinės puošmenos“. Vasaros metu buvo eksponuota 
buvusio Grikpėdžių kaimo gyventojo Nerijaus Mažuknos fotografijų paroda ,,Kaip mes Jonines švenčiam“, 

kurioje įamžintos šventės akimirkos gimtajame kaime.  

     Guostagalio padalinyje vyko popietė „Fantazijos iš molio“, kurioje 
buvo atidaryta ir pristatyta kūrėjos, kraštietės Genutės Daugintienės 

keramikos darbų paroda. Reginyje dalyvavo darbų autorė, parodoje buvo 

eksponuojama 60 darbų – nuo žvakidžių, įvairiausių indelių, vazų iki 

žaismingų keramikos figūrėlių. Keramikos darbų autorė papasakojo apie 
savo kūrybos kelią, keramikos dirbinių gamybos ir dekoravimo technikas, 

atsakė į susirinkusių klausimus.  

     Lygumų padalinyje organizuota praktiškai naudojamų daiktų, susijusių 
su pelėdomis, kolekcija,  Linos Sklašiuvienės pelėdų paroda „Pelėdos 

pelėdytės“. Parodos metu vyko edukacija - pelėdų gaminimas iš įvairių 

medžiagų.  
     Rimkūnų padalinyje organizuota  kalėdinių atvirukų paroda „Šventinis 

atvirukas“.  

     Žeimelio padalinyje parengta latvės Terezos Miekevičos rankdarbių 

paroda. Bibliotekoje parengta programėlių paroda „Dramos programėlių pasaulyje“. Šioje parodoje 
eksponuotos įvairių dramos teatrų programos. Paroda parengta bendradarbiaujant su „ Žiemgalos“ 

muziejumi. Parengta fotografijos paroda  

„Pražydo jurginai Žeimely“. 
     Žvirblonių padalinyje organizuota bibliotekos lankytojų rankdarbių paroda  „Užsiėmimų palėpė“ ir  

„Po angelo sparnu“. 

 

RENGINIAI VAIKAMS 
 

Edukaciniai renginiai 
 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų 

erdvės bibliotekininkės pakvietė priešmokyklinukus ir pirmų 

klasių mokinukus į edukacinę programą „Ką pietums valgo 

krokodilas...?“. 
     Vasario 18 d. pirmieji nuotykių kupinoje edukacinėje 

programoje  dalyvavo mažieji Pakruojo nevalstybinio katalikų 

lopšelio-darželio „Varpelis"  vaikučiai.  
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     Vasario 27-28 d. Vaikų erdvėje Lietuvių kalbos dieną šventė ir edukacinėje programoje „Ką pietums 

valgo krokodilas...?“ dalyvavo Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinukai ir Balsių 
pagrindinės mokyklos pirmokai (mokyt. Aušra Juciuvienė, spec. pedagogė, logopedė Vilma Klovienė). 

Minėdami ketvirtus metus šalyje švenčiamą Lietuvių kalbos dieną (vasario 16 – kovo 11 d.), Vaikų erdvėje 

džiaugėmės raiškiu lietuvišku žodžiu: sklaidėme įvairias knygeles, pabandėme būti poetais, prikurdami 
reikiamas eilutes eilėraštuke, garsiai tarėme atskirus žodžius ir klausėmės, kaip gražiai skamba mūsų kalba. 

Edukacinėje programoje „Ką pietums valgo krokodilas...?“ kartu su smalsiu drambliuku ne tik patyrėme 

daug nuotykių, bet ir ieškojome atsakymų į įvairiausius klausimus. Įkvėpimo pagauti, gaminomės savo 
drambliukus, kurie, turėjo tikrus straubliukus! Viešnagę Vaikų erdvėje baigėme žaisdami įvairiausius stalo 

žaidimus, linksmai varžydamiesi prie interaktyvaus stalo. Kas dar turėjo kiek jėgų – tų laukė 

bibliotekininkė Sigyta, kviesdama visus šokiams prie konsolės. 

     Kovo 6-7 d. Vaikų erdvės bibliotekininkių organizuotoje edukacinėje programoje „Ką pietums valgo 
krokodilas...?“ dalyvavo Pakruojo „Žemynos” pagrindinės mokyklos 1a ir 1b klasių mokinukai (mok. Asta 

Aperavičienė, Genovaitė Kazincienė). Teatralizuotos edukacinės programos metu mažieji žemyniečiai 

atidžiai klausėsi drambliukės (Gitana Maasienė) pasakojimo, emocingai atsakinėjo į smalsiojo drambliuko 
(Lina Ramonienė) klausimus, juokėsi iš krokodilo (Birutė Šlivinskienė) ketinimų. Po pamokančios 

istorijos – gaminosi savo drambliukus, kuriuos dekoravo, kaip kas išmanė ir pavadino įvairiausiais vardais: 

vieni savus užsirašė, kiti – sugalvotus. Išmarginti drambliukai „sugulė“ į bibliotekininkių vaikams 

išdalintus vokelius su trumpa informacija tėveliams, kad bibliotekoje tiek mažieji, tiek jų artimieji – labai 
laukiami svečiai. Spalvotus vokelius su tekstukais paruošė bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė. Šauniai 

padirbėję, daug apie drambliukus sužinoję, pradinukai pasklido po Vaikų erdvę kas knygelių pavartyti, kas 

prie interaktyvaus stalo ar konsolės. Masino ir lavinami stalo žaidimai, įvairiausi žaislai. Tik spėk 
sugaudyti visus ir atsakinėti į įvairiausius klausimus. 

     Buvo ir naujų veiklų. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 1a klasės mokinukai galės pasigirti 

Vaikų erdvėje pirmieji išbandę Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo 
Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projekto Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis 

internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje (Juozo Paukštelio viešoji biblioteka – 

viena iš projekte dalyvaujančių bibliotekų) metu gautą 3D spausdintuvą. Bibliotekininkė Birutė 

papasakojo, kaip šis naujas įrenginys veikia, kam jis skirtas, parodė praktiškai, ką ši „paslaptinga dėžė“ 
gali pagaminti. Kiek palaukę, pradinukai dovanų gavo pirmąjį 3D spausdintuvo gaminį – knygos skirtuką! 

     Edukacinėje programoje „Ką pietums valgo krokodilas...?“ dalyvavo net 76 darželinukai ir pradinukai!  

     Gegužės 29 d. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 
trečiokai (mokyt. D. Damauskienė) apsilankė Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje ir dalyvavo edukacinėje 

programoje „Pasivaikščiojimai po mišką“. Pasitelkusios į pagalbą 
vaizdinę medžiagą ir Vaikų erdvėje esančias knygutes apie gamtą, 

bibliotekininkės mokinukus pakvietė į valandos trukmės „kelionę“ 

po mišką bei pažintį su jo gyventojais iš arčiau. 

     Apie Lietuvos miškuose gyvenančius gyvūnus sužinoti, 
kūrybinėse dirbtuvėlėse sudalyvauti, komandiniuose žaidimuose 

parungtyniauti birželio 3-4 d. atskubėjo Lygumų pagrindinės 

mokyklos  pradinukai.  
     Birželio 5 d. bibliotekininkės vyko pas Balsių pagrindinės mokyklos mokinukus. 

     Minint kraštiečio poeto Eduardo Mieželaičio 100-ąsias gimimo 

metines, Vaikų erdvė parengė edukacinę programą – literatūrinę 

vaistinę  „KIRVIRVAI“. Pirmieji joje apsilankė, kūrė, klausėsi, 
tarpusavy rungtyniavo ir šiaip smagiai laiką leido Lygumų pagrindinės 

mokyklos trečiokai (mokyt. Ilona Dudėnienė). 

     Ankstyvą spalio 25-tos rytą Vaikų erdvės literatūrinėje 
vaistinėje  apsilankė kiek keistai atrodantys klientai: lyg pasakų 

personažai, lyg siaubūnai ar šiaip kitų planetų gyventojai. 

Nustebusioms „vaistininkėms"  Linai ir Gitanai  Pakruojo „Žemynos“ 
pagrindinės mokyklos trečiokai kartu su mokytoja Irena Albavičiene 

suskubo paaiškinti: taigi HELOVYNAS! Ką veikėme tokį keistą 

rytmetį?  Klausėmės, skaitėme, poetais pabuvome.  

     Kartu su artėjančia žiema, kaip bebūtų apmaudu, kartais užklumpa 
įvairiausios peršalimo ligos. Lygumų pagrindinės mokyklos 

ketvirtokai su mokytoja Almute Vaivodiene nutarė nelaukti ir užbėgti klastūnėms ligoms už akių, 

http://www.vlkk.lt/naujienos/ivykiu-kronika/2019-metais-ketvirta-karta-organizuojamos-lietuviu-kalbos-dienos
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4408-vaiku-erdveje-nauja-edukacine-programa
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4408-vaiku-erdveje-nauja-edukacine-programa
http://pakruojo-saulute.lt/lietuviu-kalbos-dienos-sveciuojames-vaiku-bibliotekoje/
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4408-vaiku-erdveje-nauja-edukacine-programa
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4408-vaiku-erdveje-nauja-edukacine-programa
https://www.lnb.lt/naujienos/3096-pradedamas-projekto-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje-igyvendinimas
https://www.lnb.lt/naujienos/3096-pradedamas-projekto-gyventoju-skatinimas-ismaniai-naudotis-internetu-atnaujintoje-viesosios-interneto-prieigos-infrastrukturoje-igyvendinimas
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/edukacines-programos/4529-edukacine-programa-pasivaiksciojimai-po-miska
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/edukacines-programos/4896-literaturine-vaistine-kirvirvai-skirta-krastiecio-rasytojo-eduardo-miezelaicio-100-tosioms-gimimo-metinems
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apsilankant Vaikų erdvės vaistinėje. Tik  didžiai nustebo, kad  Vaikų erdvės bibliotekininkių 

rekomenduojami vaistukai kiek kitokie – literatūriniai, ir tinka jie ne tik gripuojant ar sloguojant, kuomet 
guli lovoje, bet ir tinguliuko, išdykavimo, per didelio svajojimo bei kitoms keistoms ligoms gydyti. O pati 

vaistinės idėja, pasirodo,  gimė sklaidant kraštiečio rašytojo Eduardo Mieželaičio knygelę „Kirvirvyrai“. 

Beje, autorius šįmet švęstų 100-ąjį gimimo jubiliejų!  
     Didžiųjų metų švenčių nuotaika jau gyvenančioje Vaikų erdvėje, gruodžio 4-tąją sulaukta gražaus 

būrelio Pašvitinio pagrindinės mokyklos ketvirtų-penktų klasių mokinukų. Lydimi mokytojos Jūratės 

Aleknavičiūtės, puikiai nusiteikę, pasirengę ne tik gerai praleisti laiką, bet ir daug ką sužinoti, jaunieji 
pašvitiniečiai sėkmingai sudalyvavo edukacinėje programoje „KIRVIRVAI“. Likus šiek tiek laisvo laiko, 

svečiai pasklido po Vaikų erdvę: vieni – prie žaidimų konsolės, kiti būriavosi prie išmaniojo interaktyvaus 

stalo, smalsiai dairėsi po biblioteką, sklaidė knygutes, žodžiu, nuobodžiaujančių nebuvo, kiekvienas rado 

sau mėgiamos veiklos.  
     Gegužės 3 d.  Vaikų erdvėje mažieji bibliotekos lankytojai gamino atvirukus mamytėms. Kūrybinės 

popietės metu vaikams skrebinti paveiksliukus, juos komponuoti ir klijuoti padėjo bibliotekininkė Sigyta. 

Su meile vaikų rankučių sukurti darbeliai, užrašyti šilti žodžiai – pati nuoširdžiausia ir brangiausia dovana 
kiekvienai mamytei. 

     Belaukiant gražiausių metų švenčių, gruodžio mėnesį Vaikų erdvės lankytojai buvo pakviesti į 

Kūrybines atvirukų ir dovanėlių gaminimo dirbtuvėles. Du trečiadienius iš eilės gražus būrelis jaunųjų 

kūrėjų stengėsi, kad jų darbeliai būtų kuo gražesni bei įspūdingesni. Juk tai dovanėlė artimiausiam žmogui 
– mamytei, tėveliui, seneliams, geriausiam draugui.  

     Linkuvos miesto padalinyje vasario 19 d.  vyko edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukė kitaip“, 

kuriame dalyvavo Linkuvos gimnazijos 2 klasės mokiniai. Gamintos Užgavėnių kaukės pagal senąsias 
tradicijas. Renginį vedė Linkuvos kultūros namų dailininkė Rūta Valionienė. Dalyvavo 15 dalyvių.  

     Balsių padalinyje edukaciniuose renginiuose jaunieji lankytojai gamino atvirutes, piešė akvarele, darė 

aplikacijas iš popieriaus. Užsiėmime „Žiemos išdaigos“ vaikai kūrė aplikacijas iš popieriaus ir vatos; 
„Laukiame šv. Velykų“ – gamino velykinį atviruką; “Siuvame žaislą – dekoraciją“ – kūrė rankų darbo 

žaislą zuikį; „Kalėdų belaukiant“ – kepė ir puošė kalėdinius sausainius. 

     Mažieji bardiškiečiai su Bardiškių padalinio bibliotekininke lankėsi pas kaimynus mikoliškiečius. 

Mikoliškio bendruomenės salėje organizuota edukacinė popietė "Velykinė puošmena".  
     Gačionių padalinyje vyko edukacinė valandėlė ,,Dažome margutį“, kurioje vaikai patys dažė 

margučius su svogūnų lukštais, margino vašku. Vyko kalėdinių dekoracijų gaminimas ,,Snaigės iš 

popieriaus“. 
     Guostagalio padalinyje vyko edukacinis užsiėmimas „Pasigaminkime savo lėlytę“. Bibliotekininkė 

pasakojo ir mokė, kaip pasisiūti sau mielą lėlytę, o jai talkino bendrijos „Radviliškio bočiai“ projekto 

„54+“ savanorių koordinatorė Janina Žvirblytė-Paslavičienė ir savanorės. Gegužės mėn. vyko kūrybinis-
edukacinis užsiėmimas "Būk laiminga, būk linksma!", kurio metu vaikai gamino atvirukus, skirtus 

artėjančiai Motinos dienai. Renginio metu dalyviams pavyko sukurti nuostabius darbelius, kuriuos 

padovanos mamyčių dieną. Lapkričio mėn. vyko pynimo iš juostelių ir virvelių edukacija „Kai norisi 

kažko išskirtinio“. Užsiėmimą vedusi edukatorė Akvilė Vasilevičiūtė, pristatė savo pintas apyrankes, 
knygų skirtukus, raktų pakabukus. Šis užsiėmimas reikalauja kruopštumo, kantrybės ir žinių, todėl 

vedančioji dalijosi patirtimi, demonstravo apyrankių 

gamybos etapus ir įvairius pynimo raštus. Vyko ir 
edukacinis užsiėmimas „Kalėdiniai žaisliukai iš šalto 

porceliano“. Jis organizuotas kartu su aktyviais 

pagalbininkais - Šiaulių krašto Eglės draugovės skautais. Į 

užsiėmimą rinkosi norintys Kalėdų eglutę papuošti savo 
rankų darbo gaminiais iš šalto porceliano ar sukurti 

originalią dovanėlę švenčių proga. Metų pabaigoje vyko 

pynimo iš juostelių ir virvelių edukacija „Kai norisi kažko 
išskirtinio 2“. Padalinyje rankdarbių mėgėjai rinkosi į 

antrąjį pynimo iš juostelių edukacinį užsiėmimą. Pynė 

apyrankes puoštas karoliukais ir išmoko, kaip pasigaminti 
originalų raktų pakabuką. Užsiėmimą vedė edukatorė Akvilė Vasilevičiūtė.  

     Klovainių padalinyje vaikai popietėje „Biblioteka – knygų namai“ darė knygų skirtuką. „Darome 

pelėdą“ – pasidarė žaisliuką-pelėdžiuką. Popietėje „Laukiame šv. Kalėdų“ darė šventinį atviruką, žiūrėjo 

animacinį filmuką „Besmegenis ir Kalėdų senis“. 
     Medikonių padalinyje vyko atvirukų gaminimo edukacinis užsiėmimas „Atvirukas mamytei“. 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/edukacines-programos/4896-literaturine-vaistine-kirvirvai-skirta-krastiecio-rasytojo-eduardo-miezelaicio-100-tosioms-gimimo-metinems
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     Rimkūnų padalinyje vyko popietė vaikams „Ridenu margutį“. Vaikai įvairiomis spalvomis ir raštais 

tapė savo popierinius  margučius. Kieme prie bibliotekos susiskirstę į komandas linksmai žaidė velykinius 
žaidimus, rideno margučius.  

     Rozalime vyko popietė „Mano širdy – spalvos trys“, skirtaVasario 16-ajai – Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti. Gamintos trijų spalvų – geltonos, žalios ir raudonos – širdelės iš popieriaus, ir 
jomis papuoštos visos seniūnijos pastate esančios patalpos. Popietėje „Su meile – Mamai“ (Motinos 

dienai) iš sintetinio veltinio (filco) ir popieriaus kurti atvirukai mamoms. 

     Ūdekų padalinyje balandžio 19 d. vyko edukacinė popietė  „Velykų puošmenos“.  Linkuvos kultūros 
centro dailininkė Rūta Valionienė mokino pasigaminti velykines puošmenas  –  viščiukus iš įvairių 

medžiagų skiaučių. Pagaminti darbeliai eksponuoti. Dalyvavo ne tik vaikai, bet ir suaugę.  

     Žvirblonių padalinyje vyko renginys „Lėlė Barbė ir jos draugės“, skirtas lėlės Barbės 50 – mečiui 

paminėti. Vaikai apžiūrėjo Janinos Pašakinskienės parengtą lėlių parodą, klausė pasakojimo, kaip lėlėms 
siuvami rūbeliai, apie lėlių draugystę, vartėme ir skaitėme knygeles apie princeses. 

 

Literatūriniai, muzikiniai ir skaitymo skatinimo renginiai 
 
     Pakruojo dvaro iniciatyva, Vaikų erdvėje visą rugpjūčio mėnesį 7-13 metų vaikams buvo organizuotas 

Garbingos kalbos turnyras  „Po šimts pypkių tas rupūžes iš burnos!” ypatingam Pakruojo dvaro 

Barono prizui laimėti. 
     Liepos 31 d. į svečius karieta atvyko pats Pakruojo dvaro Baronas 

su palyda. Ne tuščiomis, o nešini įspūdingomis dovanomis: atvežė 

dalelę savo gėlėčiausio dvaro Lietuvoje – geltonų serenčiukų ir  vaikų 
taip mėgstamų ledų. Baronas papasakojo apie senų laikų papročius, 

apie žodžio ir minties svarbą, apie bausmes, ištarus nederamą žodį. 

Pasiūlė nuo šiol netarti jokio bjauraus bei užgaulaus keiksmo ir kad 

jokia žodinė rupūžė neiššoktų iš burnos. Kartu su Baronu iškilmingai 
prisiekėme nuo šiandien kalbėti tik garbingai, ištartu žodžiu gerbti 

save bei kitus, o kad priesaikos būtų lengviau laikytis, 

bibliotekininkės Vaikų erdvėje sukūrė įvairias stoteles: „Blogų žodžių 
slėptuvė“, „Atsiprašymų ir gerų žodžių krepšys“, „Žodžių keitykla“ . 

     Rugpjūčio 7 d. Vaikų erdvėje nuo pat ryto šurmuliavo kartu su Pakruojo dvaru organizuoto Garbingos 

kalbos turnyro „Po šimts pypkių tas rupūžes iš burnos!” dalyviai. Dalyviai smagiai padirbėjo: kūrė zombių 

Keikūnų skulptūras, skraidino dronus, žaidė, linksmai šėliojo. Kaip vaikams sekasi, pažiūrėti atvyko ir pats 
Pakruojo dvaro Baronas. Puikiai nusiteikęs - greitai prie mūsų prisijungė: ne tik kartu zombius Keikūnus 

kūrė, bet ir klausimus įvairiausius aptarė. Bene svarbiausia jam buvo, kaip vaikams sekasi atsikratyti 

keiksmažodžių, ar sunku laikytis garbingos kalbos priesaikos. Vaikai savo ruožtu smalsavo apie Pakruojo 
dvarą: kas būna, kai baronas išvyksta, ar sunku prižiūrėti tokį didelį dvarą, ar tiesa, kad ten labai daug 

gėlių... Baronas vos spėjo atsakinėti į visus klausimus! Atsisveikinant, kilmingas svečias priminė, kad šis 

garbingos kalbos turnyras tęsis visą rugpjūčio mėnesį, o rugsėjį paaiškės, kas gaus didįjį prizą ir kokios 
staigmenos turnyre dalyvavusių vaikų laukia Pakruojo dvare. 

     Rugpjūčio 14 d. Vaikų erdvėje vyko trečiasis Garbingos kalbos turnyro rytmetys. Pirmieji atskubėję 

mūsų bičiuliai kibo į „Gražių žodžių pilaičių“ statymą. Netrukus jose apsigyveno mažųjų kūrėjų išrinkti, 

jiems gražiausi lietuviški žodžiai: Šeima, Meilė, Drąsa, Mama, Medus, Mokykla... Smalsiausi turnyro 
dalyviai buriavosi prie „Eksperimentinės laboratorijos“, kurioje susipažino su naujai gauta knygele 

„SMAGŪS EKSPERIMENTAI, kad geriau suprastum, kas vyksta aplinkoje“. Knygelėje – per trisdešimt 

įvairiausių bandymų. Mes atlikome tik keletą: pradūrėme balioną jo nesusprogdinę, gaminome 
stebuklingus burbulus, išmokome išimti riešutus iš vandens nesušlapus pirštukų... Nebuvo užmirštos ir 

informacinės technologijos (IT): užduotį - suvaldyti edukacinį droną, kuo puikiausiai įvykdė mūsų 

vyriškoji kompanija. 
     Rugpjūčio 22 d. Vaikų erdvė trumpam pavirto senąja 

mokykla, kurioje žąsies plunksna ant beržo tošies susirinkę 

vaikai rašė raideles, žodį, o kitas gi ir visą sakinį! Kaip 

jiems sekėsi mokytis ir puoselėti kalbą, pasidomėti užsuko 
Pakruojo dvaro Baronas. Taip visų lauktas svečias su 

vaikais ne tik apie gražų elgesį bei kalbą be keiksmų 

kalbėjosi, bet ir ant beržo tošies kartu rašyti mokėsi. Buvo 
prisimintos ir senovėje vykusios bausmės už nederamą 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4725-kvietimas-10
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4725-kvietimas-10
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elgesį mokykloje, o vieną – klūpėjimą ant kampe supiltų žirnių – norintys čia pat netgi išbandyti 

galėjo...Vasaros atostogos, deja, jau skaičiuoja paskutines dieneles. Pats laikas ruoštis naujiems mokslo 
metams. Taigi, nuo senosios mokyklos gadynės, perėjom prie šiandienos. Trumpai apsitarę – kibome į 

sėkmę nešančio pamokų tvarkaraščio gamybą. Ir čia neapsieita be dvaro Barono pagalbos. Kilmingas 

svečias visiems vaikams mielai padėjo kuriant darbelį, tuo pačiu pakalbinti kiekvieno ar jo triūso pagirti 
nepamiršdamas. 

     Rugpjūčio 28 d. į šventinį rytmetį atvykęs Pakruojo dvaro Baronas pasidžiaugė, kad vaikai tikrai 

aktyviai dalyvavo visą mėnesį trukusiame Pakruojo dvaro ir Vaikų erdvės bendrame projekte ypatingam 
Pakruojo dvaro Barono prizui laimėti. Didžiausia staigmena visų laukė, kuomet buvo paskelbtas Garbingos 

kalbos turnyro  „Po šimts pypkių tas rupūžes iš burnos!“  pagrindinio prizo laimėtojas. Visiems 

netikėtai  Baronas pranešė, kad kvietimais rugsėjo 1 d. apsilankyti Pakruojo dvare ir ten dalyvauti 

parengtose programose apdovanojami visi rytmetyje dalyvavę vaikai ir juos lydėsiantys artimieji! 
     Rugsėjo 1 d. gražus būrelis vaikučių, kartu su tėveliais, seneliais, broliukais ir sesutėmis susirinko 

Pakruojo dvaro svečių menėje, kur Baronas turnyro dalyviams iškilmingai įteikė „Jaunojo dvariškio 

liūdimą“. Paskelbtas ir nugalėtojas, padaręs didžiausią pažangą, mokantis kalbėti gražiai ir taisyklingai. 
Visiems buvo labai smalsu, koks gi tas ypatingasis prizas laimėtojui. Stengtis tikrai vertėjo – prizininkas 

galės džiaugtis mėnesio trukmės aristokratiškojo jojimo pamokomis dvaro žirgyne! Po sveikinimų, 

apdovanojimų ir dvaro Barono linkėjimų mylėti savo kalbą ir nebjauroti jos negražiais žodžiais, visi 

pakviesti pajodinėti žirgais. Kas jau turėjo tokios patirties – džiaugėsi galintys pasipuikuoti, tuo tarpu 
naujokams tai tapo tikru iššūkiu. Buvo juoko, šiek tiek jaudulio ašarų, emocijos liejosi per kraštus! Po 

trumpo atokvėpio laukė nauja pramoga – Svirno teatro spektakliukas „Kiškių mokykla“. „Pasimokę“ 

pamokėlėje, maži ir dideli pabiro pasklido po dvarą: tiek daug žydėjimo vienoje vietoje! 
     Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės ir „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 

bibliotekininkės sausio mėnesį kvietė pirmų-šeštų klasių mokinukus į visus metus vyksiantį skaitymo 

skatinimo konkursą „Metų laikų skaitymėliai“. Konkurso rėmėjas - Agentūros –visos Lietuvos vaikai 
Pakruojo labdaros ir paramos fondas. 

     Pirmasis konkurso etapas „Žiemos skaitymėliai“ buvo skirtas 

švedų rašytojos Astridos Lindgren kūrybai. Dalyvauti nutarė ir 

užsiregistravo lygiai penkiasdešimt Pakruojo „Žemynos“, 
Rozalimo ir Lygumų pagrindinių mokyklų mokinių. Visą žiemą 

jaunieji konkurso dalyviai aktyviai skaitė vienos žymiausių vaikų 

rašytojos knygas. Vien Pakruojo Vaikų erdvėje Astridos Lindgren 
knygelės skolintos net 72 kartus! 

     Kovo 4-tą dieną konkurso dalyviai susirinko į „Žiemos 

skaitymėlių“ finalinį etapą – literatūrinę viktoriną, kuri vyko 
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje. Naudojantis 

Kahoot programėle vaikai atsakinėjo į įvairiausius klausimus apie 

rašytoją Astridą Lindgren, jos kūrinių pagrindinius veikėjus ir jų 

nuotykius. Iš kiekvienos klasės buvo nominuoti trys mokiniai, 
greičiausiai ir tiksliausiai atsakę į visus klausimus. Pralaimėjusių nebuvo - visus dovanėlėmis apdovanojo 

konkurso „Metų laikų skaitymėliai“ rėmėjas - Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir 

paramos fondas. 
     Birželio 4 d. vyko antrasis skaitymėlių konkurso etapas –  „Pavasario skaitymėliai“, skirtas rašytojo 

Kęstučio Kasparavičiaus kūrybai. Dalyvauti užsiregistravo dvidešimt šeši Pakruojo „Žemynos“ ir 

Rozalimo pagrindinių mokyklų mokiniai. Literatūrinė viktorina – konkursas vyko „Žemynos“ pagrindinėje 

mokykloje. Naudojantis Kahoot programėle mokinukai atsakinėjo į įvairiausius klausimus apie Kęstučio 
Kasparavičiaus kūrybą, jo knygelių pagrindinius veikėjus bei įvairiausius jų nuotykius. Nominuoti šeši 

dalyviai, greičiausiai ir tiksliausiai atsakę į visus klausimus. Papildomais prizais apdovanoti mokiniai, 

perskaitę daugiausia autoriaus knygelių. 
     Rugpjūčio 28 d. aptartas trečiasis skaitymėlių konkurso etapas - „Vasaros skaitymėliai“. Pasidžiaugta, 

kad visi dalyviai – tikri šaunuoliai, nes per atostogas netinginiavo ir perskaitė per šešiasdešimt įvairiausių 

knygelių. O jei skaičiuotume puslapiais, tai rezultatas dar įspūdingesnis: perskaityta virš 10700 puslapių! 
Galima įvardinti ir šią vasarą populiariausių knygų ketvertuką. Neabejotinai skaitomiausia Pakruojyje – 

žaidimų dizainerio, komiksų piešėjo ir autoriaus Jeff’o Kinney’o nuotaikinga  vaikų knygų serija 

„Nevykėlio dienoraštis". Tikrai populiarus ir britų rašytojas David Walliams, dėl kurio juokingų ir įdomių 

knygų ne tik pakruojiečiai, bet ir Jungtinės Karalystės vaikai eina iš proto! Mielai skaitomi švedų vaikų bei 
jaunimo literatūros rašytojos Astrid Lindgren kūriniai bei Antoine de Saint-Exupery „Mažasis princas“. 

Kadangi ne visi vasaros skaitymėlių dienoraščiai „grįžo“ į Vaikų erdvę, tai šie duomenys nėra tikslūs. Bet 

https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4725-kvietimas-10
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4390-vaiku-erdveje-metu-laiku-skaitymeliai
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4426-demesio-metu-laiku-skaitymeliu-konkursas-tesiasi
https://www.pakruojis.rvb.lt/index.php/lt/vaikams/renginiai-ir-parodos/4635-demesio-kvieciame-i-vasaros-skaitymelius
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tikimės, kad vaikučiai „atras" pamirštus dienoraščius ir mus nustebins dar gausesniu perskaitytų knygelių 

derliumi! Tuo tarpu stropiausi, kurie suskubo dienoraščius grąžinti iki rugpjūčio 25 d., buvo iškilmingai 
apdovanoti mūsų ištikimų rėmėjų, Agentūros - visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo, 

įsteigtais prizais. 

     Lapkričio 26 d. vyko paskutinis konkurso etapas – literatūrinė viktorina „Rudens skaitymėliai“, kurioje 
visi klausimai buvo iš vaikų rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygelių. Rudenėlio skaitymėliuose 

dalyvauti užsiregistravo dvidešimt penki pradinukai. Konkursas vyko naudojantis Kahoot programėle. 

Paprasta nebuvo, nes reikėjo ne tik žinoti teisingą atsakymą, bet ir suskubti paspausti reikiamą langelį. 
Nominuoti šeši šaunuoliai, greičiausiai ir tiksliausiai atsakę į visus klausimus. Tačiau pralaimėjusių 

nebuvo:  prizų užteko visiems!  Už juos dėkojame konkurso „Metų laikų skaitymėliai“ rėmėjams – 

Agentūros visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondui. 

     Minint lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 305-ąsias gimimo metines sausio 
9 d. Vaikų erdvėje organizuotas rytmetys, kuriame dalyvavo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos trečiokai 

(mokyt. Romutė Juknevičienė). Vyko režisieriaus Ramūno Abukevičiaus dokumentinio – vaidybinio filmo 

„Donaleitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“ peržiūra. 
     Sausio 16 d. (trečiadienį) Vaikų erdvėje sulaukta svečių. Lydimi socialinės pedagogės Ingos 

Misiūnienės ir vedini tikslo kuo daugiau sužinoti apie Pakruojį atvyko Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos neformaliojo ugdymo „ŽEMYNOS“ TAKO VINGIAIS užsiėmimus lankantys mokiniai ir 

dalyvavo popietėje „Pakruojis dabar ir praeity...“.Vyresnioji bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė 
žingeidžiam jaunimui papasakojo apie Pakruojį, pristatė miesto žymiausius objektus, lankytinas vietas. 

Vyko diskusija, pokalbiai.  

     Vaikų knygos dienos šventės proga Vaikų erdvės ir 
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkės 

kvietė pradinukus pasižiūrėti nuotaikingo spektaklio 

,,Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“ (pagal 
V. Landsbergio knygą ,,Obuolių pasakos ir kriaušių“). 

Naisių dramos teatro aktorių dovanotas (teatro mecenatas 

Ramūnas Karbauskis) muzikinis spektaklis su dainelėmis ir 

judesiu gausiai susirinkusiems pradinukams papasakojo apie 
obuoliukų gyvenimo džiaugsmus ir vargus. Programos metu 

nemokama kelione į Vilniaus nacionalinę Martyno Mažvydo 

biblioteką, kur vyks įvairios edukacijos, ir Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejų buvo apdovanoti „Žemynos“ 

pagrindinės mokyklos ir Vaikų erdvės geriausi skaitytojai, perskaitę daugiausia knygelių. Lygumų 

pagrindinės mokyklos mokinukai (mok. Dalia Rimkuvienė) pasibaigus spektakliukui spėjo pabuvoti ir 
Vaikų erdvėje, kur, padedami vyresn. bibliotekininkės Sigytos Kavaliauskienės, skraidino dronus, stebėjo, 

kaip velykinius kiaušinius gamina 3D spausdintuvas. 

     Lietuvoje ir pasaulyje minint garsiojo pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo dieną (nuo 

1967 m. žinomą kaip Tarptautinę vaikiškos knygos šventę), balandžio pirmą savaitę mažieji Vaikų erdvės 
bičiuliai buvo pakviesti į kūrybišką užsiėmimą – pasakos kūrimą. Užduotis iš pirmo žvilgsnio atrodė gana 

paprasta: vaikučiams reikėjo nuspalvinti paruoštus paveiksliukus su pasakos herojais ir įvykiais, sugalvoti 

siužetą ir aprašyti. Kad nebūtų taip lengva, užduotį bibliotekininkės pasunkino. Kadangi žodis „pasaka“ 
prasideda raide P, nutarta, kad būtų labai  įdomu visą pasaką (tiksliau – kiekvieną jos žodelį)  sukurti iš 

raidelės P! Mūsų mažieji kūrėjai iššūkį priėmė ir dirbo išsijuosę visą savaitę. Rezultatą – bendrai parašytą 

istoriją apie pavasarį ir princeses – surišome į tikrą knygą, kurią galite  pavartyti  ir paskaityti Vaikų 

erdvėje.  
     Gegužės 31 d. svečiavosi Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pirmokai (mokyt. Ž. Pileckienė). 

Mokinukai sužinojo, kaip tapti tikrais skaitytojais, kur jie gali rasti vaikiškos literatūros, kokios knygelių 

išdavimo ir grąžinimo taisyklės, ką įdomaus galima nuveikti Vaikų erdvėje. 
     Birželio 19 d. lankėsi kolegės iš Radviliškio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus. Vaikų 

vasaros užimtumo stovyklos „Atrask save bibliotekoje“ iniciatorės atlydėjo būrį mažųjų radviliškiečių, 

kurie susipažino su Vaikų erdvės aplinka, čia esančiomis informacinių technologijų naujovėmis,  spėjo 
pašokti priešais konsolę, pažaisti prie interaktyvaus stalo, apsilankė sinagogoje ir sužinojo šio unikalaus 

pastato istoriją. 

     Linkuvos miesto padalinyje sausio mėnesį organizuota popietė „Ar tikite paslaptimi?“, kurioje 

dalyvavo Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaikučiai su auklėtoja Ina Ožiūniene. Rašytas slaptas 
laiškas, ieškota paslėptos informacijos knygose, bei žurnaluose.  

https://www.facebook.com/JuozoPaukstelioViesojiBiblioteka/videos/308802019796957/
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     Kovo mėnesį vyko literatūrinis renginys, skirtas Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms paminėti 

„Ne tik cukriniai avinėliai“. Dalyvavo Linkuvos specialiosios mokyklos mokiniai su auklėtoja Virginija 
Kalinauskiene. Vyko Petro Cvirkos apsakymų skaitymai kitaip, cukrinių sausainių kepimas, Petro Cvirkos 

knygučių paieška bibliotekos knygų lentynose, viktorina „Kas yra cukriniai avinėliai?“.  

     Balandžio 2 d. paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Vyko 
edukacinis– pažintinis renginys „Mokausi skaityti interaktyvią knygą: ir 

knyga ir animacija kartu“. Dalyvavo Linkuvos specialiosios mokyklos 

mokiniai, kurie susipažino su keturiomis interaktyviomis knygomis – G. 
Kaltenis „Rainiuko Pikselio kelionės po Lietuvos miestus“, S. 

Paltanavičius „Gamtos metų ratas“, Jei rašysi laišką girion“, R. Dzin 

„Peliūnės vasara“.  

     Surengtas konkursas „Mano Velykinis margutis kitaip“, kuriame 
pristatyti rankdarbiai, eilėraščiai, piešti personažai, užrašytos pasakos. Iš 

viso sulaukta 50 darbų. Visi dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais.  

     Rugsėjo, spalio mėnesiais vyko konkursas „Padovanok bibliotekai savo knygų medį“. Vaikai 
skaitydami knygas pildė lapelius, juos klijavo ant nupiešto medžio ir savo darbus pristatė į biblioteką. 

Sulaukta 6 knygų medžių, kuriuos padarė Linkuvos gimnazijos 2 – 6 klasių mokiniai su auklėtojomis.  

     Gruodžio 10 d. vyko Advento popietė. Dalyvavo Linkuvos specialiosios mokyklos mokiniai su 

mokytojomis Stanislava Ausmaniene, bei Daiva Šonkevičiene. Vyko paskaita apie Adventą, Kūčių 
tradicijas, Advento kalendoriaus atsiradimo istoriją. Vyko pažintis su Kalėdinių knygų paroda. Skaitytas 

Šventas Raštas, daryti Kalėdiniai atvirukai. 

     Gruodžio 18 d. bibliotekoje laukti svečiai - Noreikonių jaunimo klubas (pirmininkė Regyna Rakauskė). 
Organizuota vaikų sporto šventė, kurioje dalyvavo Linkuvos gimnazijos 3 klasės mokiniai su mokytoja 

Joana Gelžiniene. Vyko smiginio, stalo teniso, šokinėjimo varžybos. Varžybų nugalėtojai apdovanoti 

taurėmis ir atminimo dovanėlėmis. Didelių emocijų susilaukė sportiškos Kalėdos bibliotekoje. Vaikai ir 
bibliotekininkės nuoširdžiai dėkoja Noreikonių jaunimo klubui už puikias emocijas, prizus ir siurprizus. 

 Biblioteka stengiasi įtraukti jaunimą, vaikus, bendruomenes į bendras veiklas ir skaityti, ir žaisti, ir 

bendrauti.  

     Bardiškių padalinyje vaikai rinkosi į naktinius skaitymus "Įdomios istorijos vaikams". Žvakių šviesoje 
skaitė visokiausias įdomias istorijas, patys jas pasakojo, žaidė žaidimus. Po renginio, visi "apsiginklavę" 

atšvaitais, liemenėmis, žibintais lydėjome vieni kitus į namus. Pilni įspūdžių vaikai klausė: kada ir vėl bus 

naktiniai skaitymai? Pažadėta kitais metais tuo pačiu laiku. 
     Grikpėdžių padalinyje renginiu ,,Į nuotykius su Džeimsu Fenimoru Kuperiu“, skirtu šio JAV rašytojo 

230-osioms gimimo metinėms paminėti, buvo pristatoma nuotykinio žanro literatūra. Vyko garsinio 

skaitymo popietė ,,Siaubų autobusas“. Popietės tema pasirinkta neatsitiktinai, čia pat Helovynas, nors ir ne 
sava, bet labai smagi šventė. Prisiminta Paul van Loon knyga ,,Siaubų autobusas“, skaitytos ištraukos iš 

šios knygos. 

     Sausio 16 d. į Lygumų biblioteką atskubėjo Lygumų pagrindinės mokyklos penktokai. Čia jiems vyko 

literatūros pamoka „Pasakų šalyje“, kurią vedė mokytoja Lina. Pradžioje vaikai apžiūrėjo eksponuojamas 
pasakų knygas, mokytoja pristatė pamokos temą, paskui kiekvienas skaitė savo sukurtas stebuklines 

pasakas, sprendė mokytojos sukurtą kryžiažodį pasakų tema. Bibliotekininkės paruoštą užduotį - 

perskaičius pasakos ištrauką atspėti pavadinimą – pavyko įveikti ne visiems, o atspėjusieji laimėjo prizus. 
Geriausia pasakų žinovė – Vaidmilė Sklašiutė. Birželio mėn. biblioteka ir Lygumų vaikų dienos centras 

gražiai paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną ir vasaros pradžią „Kartu SU VAIKAIS“. Popietės metu 

vaikai žaidė įvairius žaidimus, piešė, atsakinėjo į humoristinius klausimus. Gruodžio pab. vyko Kalėdinė 

šventė „Nominacijos vaikams“. Jos tikslas - įteikti kiekvienam vaikui nominaciją pagal jo elgesį ir tuo 
pačiu - kalėdinę dovanėlę.  

     Medikonių padalinyje vyko žaidimų popietė 

„Pasitikome vasarą“. Jaunieji bibliotekos bičiuliai, 
kartu su bibliotekininke atšventė vasaros pradžią ir 

Vaikų gynimo dieną. Vaikai šoko tradicinį „Ančiukų 

šokį”, pūtė muilo burbulus, žaidė įvairiausius 
žaidimus, piešė ant asfalto. Bibliotekos foje veikė 

medikoniečio, Linkuvos spec. mokyklos ugdytinio 

Ernesto Kesmino piešinių paroda. 

     Pašvitinio padalinyje paminėta Tarptautinė 
vaikiškos knygos diena. Tą dieną bibliotekoje 

apsilankė,  įvairias knygutes apžiūrėjo ir klausėsi pasakos  būsimieji mažieji skaitytojai. Apžiūrėjo į 
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biblioteką atkeliavusį knygų lagaminą, vartė knygutes, žaidė, klausėsi bibliotekininkės skaitomos pasakos 

„Raudonkepuraitė“. Gruodžio mėnesį bibliotekoje buvo eksponuojama Pašvitinio pagrindinės mokyklos 
ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės „Nykštukai“ darbelių paroda „Pasakos“.   

     Rozalimo padalinyje popietė „Į pasakų šalį“ buvo skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti ir 

organizuota drauge su Rozalimo pagrindine mokykla. Jos metu dalyvauta viktorinoje apie garsiausius 
pasakų kūrėjus ir personažus, žiūrėtos skaidrės, pasakojančios knygos kelią nuo seniausių laikų iki šių 

dienų, apdovanoti šauniausi skaitytojai, įteikti skaitytojo bilietai pirmokams. Popietė - ekskursija „Noriu 

knygeles skaityti“ buvo skirta pirmokų supažindinimui su biblioteka, jos taisyklėmis, teikiamomis 
paslaugomis, mažiesiems skaitytojams skirtu knygų fondu.  

     Stačiūnų padalinyje vaikai, tėveliai ir seneliai buvo pakviesti į atvelykio šventę „Rid rid rid margučiai, 

tai bent linksmi vaikučiai“. Šventę pradėjo Stačiūnų daugiafunkcio centro darželio vaikai, kurie šventei 

padovanojo dainą ir šokį. Renginys buvo dviejų Kiškučių rankose (Oksana Stegvilaitė ir Giedrė 
Laumakytė). Jos pakvietė visus susirinkusius įminti mįslių, pažaisti žaidimą „Diena-Naktis“. Atvelykio 

šventėje pasirodė ir vaikų linijinių šokių grupė „Šok ir tu“, kuri 

sušoko du šokius. Popietėje turėjome ir svečių iš Bardiškių, 
kurie mums parodė pagal Ramutės Skučaitės pjesę „Mergytė 

ieško pasakos“ pastatytą vaidinimą. Po gražaus ir nuotaikingo 

vaidinimo vaikai ėjo ridenti margučių.  

     Tarptautinę vaikų gynimo dieną mažieji stačiūniečiai 
paminėjo popietėje „Žaisk su manimi“. Žaidėme linksmai, 

varžėmės išradingai, mąstėme greitai, žiūrėjome smalsiai ir 

vaišinomės skaniai. Renginį organizavo bibliotekininkė Laura ir 
renginių organizatorė Kristina.  

     Ūdekų padalinyje balandžio 2 d. vyko kompleksinis renginys „O, spalvotoji knygele, vesk mane į savo 

šalį“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Lankėsi Triškonių daugiafunkcio centro vaikučiai, 
savo darbelius skyrė mylimai pasakai „Trys paršiukai“, klausė  skaitomų pasakų, domėjosi žaidimais. 

Surengta darbelių ir knygučių paroda „Knyga – paslaptis, kurioje aptiksi ir tai ko ieškojai“.  

     Žeimelyje svečiavosi Bardiškių bibliotekos – kultūros namų dramos būrelis. Jaunieji artistai parodė  

Ramutės Skučaitės pjesę  „Mergytė ieško pasakos“. Spektaklį režisavo Gitana Norgailienė. Šis renginys 
skirtas artėjančiai Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. Lankytojų skaičius – 70. Renginys „Kalba – mano 

valstybė,  kurioje aš gyvenu“, skirtas Kalbos dienai paminėti. Kartu su vaikais skaitėme eiles apie gražią ir 

seną mūsų lietuvių kalbą. Vyko popietė „Užgavėnių įdomybės“, kur vaikai susipažino su užgavėnių 
papročiais, valgiais. Popietėje neapsieita be smagaus mįslių spėjimo, žaidimų. Žeimelio bibliotekos knygų 

mylėtojai paminėjoTarptautinę vaikų knygos dieną, kurios 2019 metų 

šūkis „Knygos padeda neskubėti“.  Vaikai, susiskirstę į komandas, 
sprendė kryžiažodžius, spėjo pasakų pavadinimus, vaidino, atsakinėjo į 

klausimus.  

     Kasmet, spalio 4-oji minima, kaip Pasaulinė gyvūnijos ir švento 

Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena. Minint šią dieną  į 
susitikimą atvyko Pakruojo  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Kęstutis 

Valentinavičius, kuris vaikams papasakojo apie gyvūnų,  augintinių 
laikymo ir priežiūros subtilybes. Rodė sukurtas skaidres  apie gyvūnų ir 

paukščių įvairovę.  Po to bibliotekininkė supažindino su esančiomis 

bibliotekoje knygomis apie gyvūnus. Pažiūrėję knygeles visi keliavome 

į kiemą, kur Kęstutis Valentinavičius parodė, kaip pasidaryti lesyklas 
paukščiams ir jas pakabinti. Lankytojų skaičius - 30. Bibliotekoje 

organizuoti  „Pasakų rytmečiai“ mažiesiems ikimokyklinio amžiaus 

skaitytojams.  
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                                                                                                                          2 priedas 
 

 

 
▪ Bibliotekos darbuotojų straipsniai spaudoje 

Ačiū už jūsų gerumą...  / Linkuvos bibliotekos  darbuotojos Rasmos[ Grigienės]/ [:padėka bibliotekos 
lankytojoms  už dalyvavimą gerumo akcijoje “Spalvotas pavasaris“] Auksinė varpa. – 2019, geg.10, p.7. 

Advento popietė bibliotekoje / Linkuvos miesto bibliotekininkės Nijolė ir Rasma /:[apie Pakruojo  rajono 

savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos miesto padalinyje organizuotą Advento 
popietę   kartu su Linkuvos klebonu Tomu Janavičiumi] // Auksinė varpa.- 2019, gruod. 14, p.5. 

Gipsinių lėlių magija Žeimelio bibliotekoje / projekto vadovė Rasma /:[ apie projekto „Ateik!bendrauk, 

kurk, tobulėk!“ įgyvendintą Žeimelio bibliotekoje; jo metu edukatorė, Žeimelio muziejaus vadovė Daiva 
Skrupskelytė mažuosius kūrėjus mokė kurti netradicines lėles iš medicininio plaušo] // Auksinė varpa. – 

2019, birž. 15, p. 7. 

Grigaliūnienė, Vida. Bibliotekos darbuotojai pažintinėje metodinėje išvykoje/:[apie Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos darbuotojų išvyką į Plungės viešąją biblioteką, kur su kolegomis pasidalinta darbo 
patirtimi, turiningai praleistas  laikas] // Auksinė varpa. – 2019, gruod. 11, p. 2. 

Grigienė, Rasma.  Linkuvos bibliotekos savanorė – konkurso nugalėtoja:[apie Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešojoje bibliotekoje įvykusį Didžiojo knygų pristatymo konkurso finalą, kuriame mūsų rajoną 
atstovavusi linkuvietė gimnazistė, Linkuvos bibliotekos savanorė Gabrielė Meškonytė tapo nugalėtoja] // 

Auksinė varpa. - 2019, gruod. 7, p. 2. 

Grigienė, Rasma, Nijolė, Lipinskienė. Žiemgalos krašto dukra – su kūrybos kraite/:[apie susitikimą su 
kraštiete, poete Karolina Kazlauskiene ir jos naujausios knygelės “Kregždučių dienos“ pristatymas] // 

Auksinė varpa. – 2019, lapkr. 30, p.7. 

Išėjusiai  kolegei atminti/ Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos infor.: [In memorium ilgametei 

Linkuvos padalinio vyresn. bibliotekininkei Dalei Dambrauskienei]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, 
kovo 6, p. 1.  

Išėjusiai  kolegei atminti/ Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos infor.: [In memorium ilgametei 

buvusiai Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkei Danutei Parčiauskienei]. – Iliustr. // Auksinė varpa.–
2019, spal. p.1. 

Juodytė, Genė.  Pakruojo kraštas:[ Sukaktys]. – Žiemgala, 2019, Nr. 2. P.62 – 63. 

Juodytė, Genė. Rengiama monografija apie Pakruojį: siūlykite įžymius žmones: [„Žiemgalos“ leidykla 

planuoja išleisti monografiją apie Pakruojį, o jos skyrių „Pakruojiečių biografijų sąvadas“ patikėta parengti 
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkei kraštotyrai Genei Juodytei] // Auksinė 

varpa. – 2019, gruod. 18, p. 4. 

Juodytė, Genė. Atminties šviesa: [apie Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos  rengiamą rimties ir 
susikaupimo vakarą, skirtą 2018-2019 metais Amžinybėn išėjusiems Pakruojo rajono žmonėms] // Auksinė 

varpa. – 2019, spal. 26, p. 1. 

Juodytė, Genė. Atsiminimų popietė Kazimierui Kalibatui atminti: [apie Juozo Paukštelio viešosios 
bibliotekos renginį, skirtą kraštiečiui muzikui ir etninės kultūros puoselėtojui Kazimierui Kalibatui] // 

Auksinė varpa. – 2019, liep. 31, p. 2. 

Juodytė, Genė. Dėmesio: keičiasi renginių laikas!: [apie kai kurių Pienių žydėjimo šventės renginių 

pasikeitimo laiką] // Auksinė varpa. – 2019, geg. 11, p. 1. 
Juodytė, Genė. „Pienių vynas“ – talentingiems žmonėms: [apie gegužės 14-15 dienomis Pakruojyje 

vyksiančią Pienių žydėjimo šventę] // Auksinė varpa. – 2019, geg. 9, p. 1. 

Kulšytė, Romualda. Šveicarija – lietuvių akimis... :[ apie Šveicarijos Lietuvių bendruomenės fotografijų 
parodos „Lietuvių „Šveicarija“  atidarymą ir susitikimą su Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininke 

Jūrate Caspersen.] // Auksinė varpa. – 2019, rugpj. 10, p.3 . 

Livanienė,  Rima. Viešoji biblioteka šeštadieniais nedirbs:[ apie pakeistą bibliotekos darbo laiką vasaros 
metu.] // Auksinė varpa. – 2019, geg. 29, p. 2. 
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Maasienė, Gitana. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje:[ inf. apie įvyksiančius bibliotekoje 

renginius balandyje.] // Auksinė varpa. – 2019, bal. 3, p. 3. 
Maasienė, Gitana. Finansuoti trys bibliotekos projektai:[ Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

gavo finansavimą trims Lietuvos kultūros tarybai pateiktiems projektams.] // Auksinė varpa. – 2019, kovo 

6, p. 2. 
Norgailienė, Gitana. 17-oji kaimo teatro šventė: [Bardiškiuose septynioliktą kartą surengta kaimo teatro 

šventė „Auksinis kiaušinis“; šįkart ji skirta kraštiečio  rašytojo Juozo Paukštelio 120–osioms gimimo 

metinėms.]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, kovo 27, p. 3. 
„Paimi knygą į rankas ir pasijunti kažkaip kitaip...“:[ Linkuvos bibliotekos darbuotojų inf. apie  

Tarptautinės vaikiškos knygos renginį, organizuotą bibliotekoje, kur buvo pristatytos interaktyvios knygos 

ir vykusį edukacinį - pažintinį užsiėmimą, mokymasi skaityti.] // Auksinė varpa. – 2019, bal. 13, p. 3. 

Ramonienė, Lina. Garbingos kalbos turnyras barono prizui laimėti: [ apie liepos 25 – rugsėjo 1 dienomis 
Vaikų erdvėje vykusį garbingos kalbos turnyrą barono prizui laimėti. Turnyrą „Po šimts pypkių tas rupūžes 

iš burnos“ paskelbė Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos Vaikų erdvės ir Pakruojo dvaro sodybos 

komanda]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, rugpj. 7, p. 2. 
Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekose: sužinoti, išbandyti, suprasti / bibliotekos inf. // Auksinė 

varpa. – 2019, gruod. 4, p. 2. 

Susitikimas su kraštiete. / Linkuvos padalinio inf.: [apie  kovo 22-ąją bibliotekoje įvyksiantį susitikimą su 

kraštiete Jelena Gasiniauskiene, kurio metu bus pristatyta viešnios rankdarbių paroda.] // Auksinė varpa. – 
2019, kovo 20, p. 1. 

Urbienė, Genė. Naujos skaitmeninės technologijos bibliotekoje - išbandykite!: [Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešoji biblioteka kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina projektą 
„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“.] // Auksinė varpa. – 2019, kovo 30, p. 2. 

Urbienė, Genė. Bibliotekininkės  – egzamino laimėtojos: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 
ir jos padalinių darbuotojos savo žinias apie Europos Sąjungą patikrino laikydamos egzaminą] // Auksinė  

varpa. – 2019, geg.15, p.1. 

Urbienė, Genė. Skaitydami mes pakeisime pasaulį.: [apie kasmet su vasaros pradžia skelbiamą akciją 

“Skaitymo išūkis”, konkurso sąlygas ir prizus] // Auksinė varpa. – 2019, birž. 5, p. 1. 
Urbienė, Genė. Europos diena Pakruojyje: [renginių programa] // Auksinė varpa. – 2019,  geg. 4, p. 3. 

Venclovienė, Zita. Guostagalyje paminėtas Juozo Paukštelio 120-asis jubiliejus: [Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė surengė popietę 
„Kūrybos pagrindas – iš vaikystės“, skirtą kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo 

metinėms.]. – Iliustr. // Auksinė varpa . – 2019, vas. 28, p. 1. 

Žiemos taku – į „Metų knygos“ rinkimus / Pakruojo Juozo  Paukštelio viešosios bibliotekos inf.: 
[ Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvės bibliotekininkės Lina  Ramonienė ir Gitana 

Maasienė kartu su Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos bibliotekininke Asta Sutkiene organizavo 

2-3 klasių mokiniams akciją „Metų knygos rinkimai“ vaikų kategorijos knygų penketuko pristatymą ir 

jiems labiausiai patikususios knygutės rinkimus] // Auksinė varpa. – 2019, saus.19, p. 2. 
 

▪ Ne bibliotekos darbuotojų straipsniai spaudoje 

Bajalienė, Alma. Paruošta kraštotyrinė medžiaga apie Pakruojo rajono kryžius: [apie Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos trečius metus organizuojamą Lietuvos kultūros tarybos 

finansuojamą kraštotyros ekspediciją „Kur liūdi kryžiai pakelėm“, į kurią šįmet įsijungė ir Pakruojo Juozo 
Paukštelio viešoji biblioteka.]. -  Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019,  spal. 30, p. 2. 

Bajalienė, Alma. Vasara su knyga: [apie prasidėjusį, kasmet nuo  birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos 

organizuojamą akciją “Skaitymo iššūkis“]  // Auksinė varpa. – 2019, birž. 15, p. 3. 

Finansuoti trys bibliotekos projektai / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus inf.: [Pakruojo 
Juozo Paukštelio viešoji biblioteka gavo finansavimą trims Lietuvos kultūros tarybai pateiktiems 

projektams.] // Auksinė varpa. – 2019, kovo 2, p. 2. 
Juškaitė, Justina. Smagu išmokti naujų dalykų: [bendrijos „Pakruojo viltis“ nariai Juozo Paukštelio 
viešojoje bibliotekoje tobulino savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius, dalyvaudami mokymuose 

„Skaitmeninės technologijos Tau: ateik, sužinok, išmok“ // Auksinė varpa. – 2019, kovo 30, p. 2. 
J. Paukštelio viešoji biblioteka kviečia paminėti Europos dieną / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių 
skyriaus inf.: [ šventės renginių programa] // Auksinė varpa . – 2019, geg. 5, p. 5. 
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Medenis V. Medikonių bibliotekoje – dailės paroda: [atidaryta Pakruojo Juozo  Paukštelio viešosios 

bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos Juditos Jereckienės tapybos darbų paroda.].- Iliustr. // 
Auksinė varpa. – 2019, kovo 27, p. 1. 
Nilytė N. Autobusų stotyje atverkite ir knygų namelio dureles!: [Pakruojo autobusų stotyje atidarytas 

knygų namelis – tai akcentas Radviliškio viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Keliauju su 
knyga“.]. –Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019,  bal. 27, p. 4. 
Nilytė. N. Šen visi – į knygų mugę!: [apie ketvirtąjį kartą įvyksiančią knygų mugę sinagogoje] // Auksinė 

varpa. – 2019, rugs. 9, p. 2. 
Nilytė N. Kultūra ir menas tolerancijai ir taikai: [apie Pakruojo sinagogoje vykusį Juozo Paukštelio VB 

vykdomo Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Trapkultūriniai tiltai“ vieną iš  renginių – 

spektaklį „Shalom, Bellissima“ ir susitikimą su spektaklio heroje Bella Shirin]. –  Iliustr.  // Auksinė varpa. 

– 2019, rugs. 25, p. 2.  
Nilytė N. Europos diena – Nepriklausomybės skverelyje: [Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 

miesto Nepriklausomybės skverelyje surengė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje penkiolikos metų 

sukakties paminėjimo šventę]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, geg. 11, p. 5. 
Nilytė. N. Kraštotyros darbe – rajono mažoji architektūra: [Šiais metais Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos padalinių darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos inicijuotame projekte “Kur liūdi kryžiai pakelėm“ – surengtos ekspedicijos metu nufotografavo 

ir aprašė 249 mažosios sakralinės architektūros objektus, esančius rajone ir pristatė juos visuomenei.]. – 
Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019,  gruod. 7, p. 

Nilytė. N. Klovainių ąžuolo ištvermė besikeičiančiame laike...: [Pakruojo sinagogoje pristatytas leidinys 

„Klovainių bendruomenė 2003 – 2018“, kurio sudarytoja vietos bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė]. – 
Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, kovo 27, p. 2. 

 Nilytė. N.  Ką atneš „Poezijos paukštė“ Penktadienį?: [ „Poezijos paukštės“ renginių  programa Pakruojo 

rajone] // Auksinė varpa. – 2019, geg. 22, p. 1. 
Nilytė. N. “Dėkingas pakruojiečiams... jaunimui – nauja knyga...“: [„Žiemgalos“ draugijos Panevėžio 

skyriaus pirmininkas, istorikas, publicistas, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos bičiulis Juozas 

Brazauskas išleido knygelę “Universalusis Juozas Tumas – Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ ir planuoja 

ją pristatyti Pakruojyje.] // Auksinė varpa. – 2019, liep. 17, p. 2. 
Nilytė. N.  Su aktoriais – į Vaižganto pasaulį: [gruodžio 20-ąją į Juozo Tumo – Vaižganto kūrybos pasaulį 

Pakruojo sinagoje ves aktoriai Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas] // Auksinė varpa. – 2019, gruod. 14, 

p. 5. 
Nilytė N. Su šimtamečiu lyros banglaužiu – tarsi sielos kompasu...: [apie kraštiečio poeto Eduardo 

Mieželaičio 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Pakruojo kultūros centre. Straipsnyje minima, kad renginio 

metu parodytos skaidrės, įamžinusios keturis poeto apsilankymus gimtinėje, kurias parengė bibliotekininkė 
Genė Juodytė]. – Iliustr.  //  Auksinė varpa. – 2019, spal. 9, p. 2. 

Nilytė. N. Teatro šventė – su literatūros klasiko vardu: [apie kovo 23-ąją Bardiškiuose įvykusį 17-ąjį  

teatro mėgėjų renginį „Auksinis kiaušinis“, kurio organizatorė vietos bibliotekininkė Gitana Norgailienė ir 

šventėje pasirodžiusį Guostagalio bibliotekininkės Zitos Venslovienės vadovaujamą dramos kolektyvą.] // 
Auksinė varpa. – 2019, kovo 20, p. 2. 

Nilytė. N. „Paveikslai – kaip vaikai...“: [Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos salėje atidaryta  

pakruojietės tautodailininkės  Rožės Džiaugienės  tapybos paroda “Gyvenimas“].–Iliustr. // Auksinė varpa. 
– 2019, lapkr. 30, p. 3. 

Nilytė. N. Juozo Paukštelio premijos laureatai: [Knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio 

literatūrinės premijos laureatai“ sutiktuvės Linkuvoje ir Pakruojo sinagogoje] // Auksinė varpa. – 2019, 

rugs. 14, p. 4. 
Nilytė. N. Popietę stiprins ne tik ąžuolai: [leidinio „Klovainių bendruomenė 2003 – 2018“ sutiktuvės 

Pakruojo sinagogoje, kurio viena iš sudarytojų yra Klovainių padalinio bibliotekininkė Vida 

Grigaliūnienė.] // Auksinė varpa. – 2019, kovo 16, p. 3. 
Nilytė. N. Aktorius Severinas Norgaila: “Nereikia vaidinti superherojaus...“: [apie Pakruojo sinagogoje 

surengtą susitikimą su kraštiečiu, Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriumi Severinu Norgaila, 

suvaidinusiu pagrindinį Lietuvos žydo Jozefo vaidmenį naujame Raimundo Banionio filme „Purpurinis 
rūkas“.]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, kovo 9, p. 1. 
Nilytė. N. Molio kalboje – Lietuvos didybė: [Pakruojo sinagogoje pristatyta Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijos moksleivių keramikos darbų paroda „Talismanas Lietuvai“.] // Auksinė 

varpa. – 2019, kovo 6, p. 1. 
Nilytė N. „Ar jūs gyvenate pagal priesaiką?“: [apie Pakruojyje surengtą atsiminimų popietę, skirtą 

kraštiečiui muzikui Kazimierui Kalibatui]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, rugpj. 24, p. 2. 
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Nilytė N. Europos paveldo ekskursija „siauruku“: [apie Europos paveldo dienų renginį, kurį kartu su 

Pakruojo kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriumi bei Pakruojo gidų asociacijos nariais surengė 
viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė] // Auksinė varpa. – 2019, rugs. 28, 

p. 2. 

Nilytė. N. Gaubiamas paslaptingos nežinomybės... : [apie Pakruojyje surengtą Rimos Palijanskaitės naujos 
knygos apie mąstytoją, rašytoją, kultūros veikėją Vydūną pristatymą.]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 2019, 

saus. 5, p. 7. 
Nilytė. N. Pedagogės, kraštotyrininkės atminimas.: [Plaučiškių kultūros darbuotoja Angelė Kurauskienė ir 
bibliotekininkė Orinta Maksimavičienė pagerbė kraštietės, Rozalimo vidurinės mokyklos mokytojos, 

kraštotyrininkės, visuomenininkės Genovaitės Valčiukienės atminimą.] // Auksinė varpa. - 2019, vas. 28, 

p. 1. 

Nilytė. N. Vaižgantas – Lietuvoje ir Pakruojyje: [informacinė žinutė apie rugsėjo 24 d.  sinagogoje  Juozo 
Brazausko naujos knygos “Universalus Juozas Tumas – Vaižgantas kaip viešpaties diena“ sutiktuves] // 

Auksinė varpa. – 2019, rugs. 21, p. 5. 
Nilytė. N. Pagarbos, vilties gyvenimo tėkmėje: [apie Atminties vakarą, skirtą Amžinybėn išėjusiems 
žymesniems Pakruojo rajone gyvenusiems žmonėms]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, lapkr. 9, p. 4. 

Nilytė. N. Kultūrinėje knygų mugės srovėje...: [apie sinagogoje vykusios Pakruojo knygų mugės renginius 

ir joje pristatomą Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorės Romualdos Kulšytės sudarytą 

knygą apie kraštietį Juozą Paukštelį ir Juozo Paukštelio premijos laureatus.]. – Iliustr. // Auksinė varpa. -  
2019, lapkr. 27, p. 2.  

Nilytė. N. „Ir saugok mus nuo piktojo...“: [apie žurnalistės Rūtos Janutienės naujausios knygos sutiktuves 

sinagogoje ] // Auksinė varpa. – 2019,birž. 8, p. 4. 
Nilytė. N. Poezijos ir muzikos paukštės skrydis..: [Poezijos pavasario renginiai Pakruojo rajone.]. – Iliustr. 

// Auksinė varpa. – 2019,  birž. 8, p. 4. 

Padora, Algis. “Poezijos pavasaris“ Pakruojyje: [inf. apie gegužės 24-ąją „Poezijos pavasario“ dalyvių  
įvyksiantį susitikimą su Pakruojo poezijos mylėtojais.] // Auksinė varpa .- 2019,  geg. 18, p. 2. 
Padora, Algis. Knygų žmonės – 20-ojoje Vilniaus knygų mugėje:[ Vilniuje vykusioje 20-ojoje knygų 

mugėje dalyvavo ir Pakruojo rajono bibliotekininkai.].- Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, kovo 2, p. 3. 
Pagerbtas rašytojo Juozo Paukštelio atminimas. / Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus inf./: 
[apie Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo Virginijaus Kacilevičiaus dalyvavimą renginyje, 

skirtame kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 120–osioms gimimo metinėms paminėti ir nauja knyga  

“Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ [sudarytoja Romualda Kulšytė] // 
Auksinė varpa. – 2019, rugs. 21, p. 5. 

Pakruojiečiai paminėjo Juozo – Tumo Vaižganto 150-ąsias gimimo metines /Kultūros, paveldosaugos ir 

viešųjų ryšių skyriaus inf. /: [apie renginius Pakruojo rajone, skirtus 150-osioms Juozo Tumo – Vaižganto 
gimimo metinėms paminėti] // Auksinė varpa. – 2019, rugs. 28, p. 5. 

Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekose: sužinoti, išbandyti, suprasti / bibliotekos inf. // Auksinė 

varpa. – 2019, gruod. 4, p. 2. 

Skurauskienė, Irena. Debiutas – „Pienių šventėje“: [Pamūšio ir Mikniūnų kaimų moterys, vadovaujant 
Pamūšio kultūros namų meno vadovei, susibūrė  į ansamblį, kurio debiutas įvyko Pakruojo sinagogoje per 

„Pienių žydėjimo“ šventę] // Auksinė varpa. – 2019,  geg.18, p. 1. 
Skurauskienė, Irena. J. Paukšteliui – 120 metų: [apieTitonių bendruomenės salėje įvykusią popietę, skirtą 
J. Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti, kur pasirodė Guostagalio bibliotekos mėgėjų dramos 

kolektyvas su minėto rašytojo komedija „Vaiduokliai“] // Auksinė varpa. – 2019, lapkr. 13, p. 3. 

Skurauskienė, Irena. Bardiškiuose – pirmąkart Protų mūšis: [Bardiškiuose vietos bibliotekininkė Gitana 

Norgailienė surengė protų mūšį „Ar pažįsti savo kraštą?“] // Auksinė varpa. – 2019, kovo13, p. 2. 
Skurauskienė, Irena. Biblioteka – laisvalaikio užimtumo centras: [apie išradigą, kūrybingą Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Bardiškių padalinio vyresniąją bibliotekininkę Gitaną Norgailienę]. 

– Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, lapkr. 13, p. 3.  
Skurauskienė, Irena. Įdomus bibliotekos projektas apie žydus: [apie Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios 

bibliotekos įgyvendinamą projektą “Tarpkultūriniai tiltai“, kuriuo siekta atskleisti savo krašto istoriją per 

žydų tautos paveldą]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, spal. 23, p. 2. 
Skurauskienė, Irena. Naujos knygos bibliotekoms: [apie nuo 2005 metų šalyje vykstančios skaitymo 

populiarinimo akcijos „Metų knygų rinkimai“ organizatorių sprendimą Pakruojo Juozo Paukštelio 

viešosios bibliotekos Vaikų erdvei ir Medikonių padaliniui paskirti du knygų komplektus.] // Auksinė 

varpa. – 2019, spal. 30, p. 3.   
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Sutkienė, Asta. Dovana jauniesiems skaitytojams: [apie Tarptautinę Vaikų knygos šventę, kurioje 

dalyvavo Naisių vasaros teatro aktoriai su spektakliu „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“] // 
Auksinė varpa. – 2019,  geg. 25, p. 3. 

Šaparnienė, Janina. Literatūros gyvenimo pokyčių kronika: [apie pristatomą naują knygą „Juozas 

Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“]. – Iliustr.// Šiaulių kraštas. - 2019, spal. 31, 
priedas „Atolankos“, p. 6.  

Šimkus, Alfredas. Pažintinis leidinys apie universalią asmenybę: [apie Pakruojo jaunimui sinagogoje 

pristatytą naują panevėžiečio, istorijos mokytojo, eksperto Juozo Brazausko knygą „Universalus Juozas 
Tumas – Vaižgantas kaip Viešpaties diena“]. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 2019, gruod. 28, p. 4. 

„Vienu ritmu su Europa“. /Inf. parengė Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius: [apie J. 

Paukštelio viešosios bibliotekos suorganizuotą šventinį renginį Europos dienai paminėti.] // Auksinė varpa. 

– 2019, geg. 11, p. 2. 
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3 priedas 

 

     Ataskaitiniu laikotarpiu pravestos 96 užsakomosios ekskursijos, kuriose dalyvavo 1960 lankytojų. 

Bendra ekskursijų trukmė:  70 val.  

 

Eil.nr. Data Dalyviai Trukmė/ 

val. 

Dalyvių 

skaičius 

Ekskursiją 

pravedė 

1 2 3 4 5 6 

1. 2019-01-04 Vilniaus Medardo Čoboto TAU senjorai 2 40 Gitana Maasienė 

2. 2019-01-04 UAB „GRIDA“ kolektyvas 0,40 30 Gitana Maasienė 

3. 2019-01-04 UAB „Kelionių laikas“ kolektyvas 0,30 16 Gitana Maasienė 

4. 2019-01-05 Turizmo fakulteto studentai (Vilnius) 0,40 50 Sigyta 
Kavaliauskienė 

5. 2019-02-06 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos neformaliojo ugdymo būrelio 

mokiniai. Juos lydėjo soc. pedagogės 
Kristina Averjanova ir Inga  Misiūnienė 

0,35 10 Sigyta 

Kavaliauskienė 

6. 2019-02-12 Autorinė ekskursija „Pakruojo sinagoga. 

Štetlas“ būsimiesiems Pakruojo gidams. 

Grupės koordinatorė – Irma Norkevičienė. 
Ekskursija vyko ne tik sinagogoje, bet ir 

Pakruojo mieste 

2 10 Gitana Maasienė 

7. 2019-02-15 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, 
fizikas, profesorius, habilituotas mokslų 

daktaras Jūras Banys ir jį lydinti grupė 

kolegų 

0,30 12 Gitana Maasienė 

8. 2019-02-22 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 
mokyklos aštuntokai, neformaliojo ugdymo 

būrelio mokiniai. Juos lydėjo soc. 

pedagogė Kristina Averjanova ir mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja Aida Stakutienė  

1 16 Gitana Maasienė 

9. 2019-02-22 Lankėsi labdaros ir paramos fondo 

„Laisvės vartai“ kolektyvas 

0,30 12 Gitana Maasienė 

10. 2019-03-06 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijos mokiniai 

0,30 19 Sigyta 
Kavaliauskienė 

11. 2019-03-14 Lydimi Lietuvos žydų (litvakų) 

bendruomenės Tarybos nario Jakovo Bunkos 

labdaros ir paramos fondo direktoriaus 
Daumanto Levo Todeso ir Jakovo Bunkos 

labdaros ir paramos fondo projektų vadovės, 

vertėjos  Juditos Gliauberzonaitės, apsilankė 
Iš Izraelio atvykęs knygų vertėjas į rusų 

kalbą Feliksas Dektoras ir žurnalistas, 

rašytojas, žurnalo “Lechaim” 

redaktorius  Boruch Gorin 

1,20 4 Gitana Maasienė 

12. 2019-03-28 Lydimi Šiaulių apskrities žydų 

bendruomenės pirmininko Sanio Kerbelio, 

lankėsi svečiai iš Izraelio 

1 3 Gitana Maasienė 

13. 2019-03-30 Lankėsi CAMINO LITUANO 
bendruomenės grupė 

 

1,20 20 Gitana Maasienė 
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1 2 3 4 5 6 

14. 2019-04-03 Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 
mokiniai ir mokytojai 

0,30 32 Gitana Maasienė 

15. 2019-04-11 Projekto „Keliauk Lietuvoje“  turizmo 

firmų atstovai 

0,40 25 Gitana Maasienė 

16. 2019-04-27 Vilniaus TAU senjorai 0,40 35 Gitana Maasienė 

17. 2019-05-06 Tarptautinio projekto Erasmus+ dalyviai: 

„Atžalyno“ gimnazistai, juos lydintys 

mokytojai ir svečiai, atvykę į Pakruojį 
pagal programą 

0,40 37 Gitana Maasienė 

18. 2019-05-07 Pušaloto (Pasvalio r.) bendruomenės ir 

Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio 

architektūros studijų studentų grupė 

0,40 18 Gitana Maasienė 

19. 2019-05-08 Svečiai iš Izraelio ir Pietų Afrikos 0,35 7 Sigyta 

Kavaliauskienė 

20. 2019-05-14 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 
mokyklos 7c klasės mokiniai 

0,45 22 Sigyta 
Kavaliauskienė 

21. 2019-05-20 Lankėsi šeima iš Kosta Rikos 0,40 4 Gitana Maasienė 

22. 2019-05-21 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos 7b klasės mokiniai 

0,45 21 Sigyta 

Kavaliauskienė 

23. 2019-05-21 Pakruojo sinagogoje vyko išvažiuojamasis 

Šiaulių regiono sveikatos centro 

administracijos posėdis, kurio metu dalyviai 
supažindinti su sinagoga 

0,20 22 Gitana Maasienė 

24. 2019-05-22 „Žemynos tako vingiais“ mokiniai 

(ekskursija po Pakruojį ir sinagogą) 

60 12 Gitana Maasienė 

25. 2019-05-22 Vilniaus centrinio projektų valdymo 
skyriaus kolektyvas 

0,40 6 Gitana Maasienė 

26. 2019-05-23 Šiaulių regiono bibliotekų vadovų tarybos 

posėdžio dalyviai  

0,20 21 Gitana Maasienė 

27. 2019-05-25 Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokiniai. 
Ekskursija po sinagogą ir Pakruojį 

60 37 Gitana Maasienė 

28. 2019-05-26 Studentai iš Niujorko 0,35 18 Gitana Maasienė 

29. 2019-05-28 Svečiai iš Kalifornijos (San Fransisko) – 

rabinas Moshe Levin su šeima 

0,40 6 Sigyta 

Kavaliauskienė 

30. 2019-05-30 Grupė turistų iš JAV, Pietų Afrikos, 
Izraelio 

0,30 14 Gitana Maasienė 

31. 2019-05-30 Svečiai iš Baltarusijos 60 22 Gitana Maasienė 

32. 2019-06-03 Ekskursantai iš Australijos 0,20 5 Gitana Maasienė 

33. 2019-06-05 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos LBD skyriaus organizuota 

kolegių bibliotekininkių grupė 

0,45 27 Gitana Maasienė 

34. 2019-06-09 UAB „Rinkuškiai“ kolektyvas 0,45 14 Gitana Maasienė 

35. 2019-06-13 Panevėžio rajono sveikatos biuro 

darbuotojai 

0,40 37 Gitana Maasienė 

36. 2019-06-17 Svečiai iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR), 

kuriuos lydėjo gidė Regina Kopilenč 

0,30 16 Gitana Maasienė 

37. 2019-06-17 Lankėsi svečiai iš Niujorko 60 7 Sigyta 

Kavaliauskienė 

38. 2019-06-18 Lankėsi svečiai iš Kanados 0,30 8 Sigyta 

Kavaliauskienė 
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1 2 3 4 5 6 

39. 2019-06-20 Ekskursija Kultūros programos atidarymo 
renginio dalyviams 

0,40 47 Gitana Maasienė 

40. 2019-06-21 Kolegos iš Plungės viešosios bibliotekos 0,55 36 Gitana Maasienė 

41. 2019-06-22 Vilniaus Gaono muziejaus muziejininkai 0,25 5 Gitana Maasienė 

42. 2019-06-28 Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės 

mokyklos vasaros stovyklos „Gervelė“ 

dalyvės 

60 9 Gitana Maasienė 

43. 2019-07-02 Vilkaviškio rajono Pajevonio miestelio 

gyventojai. Yra įrašas svečių knygoje 

0,45 19 Gitana Maasienė 

44. 2019-07-03 Širvintų miesto jaunimo dienos centro 

dalyviai. Yra įrašas svečių knygoje 

0,45 22 Gitana Maasienė 

45. 2019-07-03 Pakruojo sinagogoje vyko edukacinė 

pamokėlė, kurioje dalyvavo Pamūšio 
(Pakruojo r.) kaimo bendruomenės vaikų 

dienos centro „Gerovės namai“ lankytojai. 

Jaunuosius pamūšiečius lydėjo centro 

vadovė Danutė Gaubienė. Yra įrašas 
svečių knygoje 

0,40 11 Gitana Maasienė 

46. 2019-07-05 Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono 

skyrius Pakruojo rajono savivaldybės 
teritorijoje organizuoja priežiūrai esantiems 

nepilnamečiams užsiėmimų ciklą, skirtą 

bausmių vykdymo sistemos 100-mečiui. 

Ciklo vadovė – mokytoja Regina 
Stonkuvienė. Liepos 5 d. užsiėmimo tema – 

„Aš ir mano miestas“. Lydimi vadovės,  

jaunuoliai lankėsi Pakruojo sinagogoje, kur 
sužinojo seniausios iki šių dienų išlikusios 

medinės sinagogos istoriją. Kartu su gide 

Gitana pavaikščiojo buvusio Pakruojo štetlo 
gatvelėmis, stabtelėdami prie dar išlikusių 

žydų namų, prisimindami čia gyvenusių 

žmonių likimus, aptardami žydų tautos 

papročius, tradicijas, gyvenimo būdo 
savitumą 

1,20 6 Gitana Maasienė 

47. 2019-07-07 Svečiai iš Prancūžijos. Domėjosi 

sinagogos istorija, pastato interjeru. Yra 
įrašas svečių knygoje 

0,25 7 Gitana Maasienė 

48. 2019-07-08 Lankėsi svečiai iš Bostono (JAV ) Kacų 

šeimos, gyvenusios Pakruojyje, 
palikuonys. Yra įrašas svečių knygoje 

0,60 7 Sigyta 

Kavaliauskienė 

49. 2019-07-09 LRT PLUS laidos „Daiktų istorijos“ 
kūrybinė grupė. Ekskursija po sinagogą, 

interviu. Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 3 Gitana Maasienė 

50. 2019-07-09 Panevėžio miesto TAU lankytojai   0,40 16 Gitana Maasienė 

51. 2019-07-11 Ekskursija senjorams, TAU dalyviams, iš 
Klaipėdos 

0,35 8 Gitana Maasienė 

52. 2019-07-11 Ekskursija rusų kalba šeimai iš Latvijos. 

Yra įrašas svečių knygoje 

0,25 3 Gitana Maasienė 

53. 2019-07-17 Lankėsi Akmenės miesto TAU lankytojai. 

Ekskursija po sinagogą. Yra įrašas svečių 

knygoje 

 

0,40 36 Sigyta 

Kavaliauskienė 
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54. 2019-07-23 Lankėsi Tauragės aklųjų centro 
kolektyvas. Pravesta išsami ekskursija po 

sinagogą. Yra įrašas svečių knygoje 

0,30 19 Sigyta 
Kavaliauskienė 

55. 2019-08-08 Lankėsi Kauno rajono savivaldybės meras 
Valerijus Makūnas su delegacija ir 

Pakruojo savivaldybės vadovai. Pravesta 

išsami ekskursija po sinagogą 

0,30 13 Sigyta 
Kavaliauskienė 

56. 2019-08-14 Lankėsi grupelė keliautojų iš Kauno. Yra 
įrašas svečių knygoje  

0,35 5 Gitana Maasienė 

57. 2019-08-21 Ekskursija Širvintų Igno Šeiniaus 

viešosios bibliotekos darbuotojams ir 
lankytojams. Yra įrašas svečių knygoje  

0,40 18 Gitana Maasienė 

58. 2019-08-22 Ekskursija Aukštelkės (Šiaulių r.) 

socialinės globos namų gyventojams. 

0,30 9 Gitana Maasienė 

59. 2019-08-23 Ekskursija grupei biržiečių. Yra įrašas 

svečių knygoje  

0,30 7 Gitana Maasienė 

60. 2019-08-24 Lankėsi japonų delegacija. Ekskursija 

vyko dalyvaujant vertėjui. Yra įrašas 

svečių knygoje 

0,30 10 Gitana Maasienė 

61. 2019-08-24 Ekskursija Joniškio r. savivaldybės 

darbuotojams. Yra įrašas svečių knygoje 

0,30 12 Gitana Maasienė 

62. 2019-08-25 Ekskursija šeimai iš Mažeikių. Yra įrašas 
svečių knygoje 

0,40 5 Gitana Maasienė 

63. 2019-08-27 Ekskursija švedų delegacijai. Dalyvavo 

vertėjas. Yra įrašas svečių knygoje 

0,45 15 Gitana Maasienė 

64. 2019-09-05 Šeima iš Šiaulių. Yra įrašas svečių 

knygoje 

0,30 5 Gitana Maasienė 

65. 2019-09-06 Lankėsi Rokiškio r. Pandelio gimnazijos 
mokiniai  ir mokytojai. Yra įrašas svečių 

knygoje 

0,40 22 Gitana Maasienė 

66. 2019-09-07 Lydimi KIVEDA kelionių agentūros 
vadovo P. Lingės, lankėsi grupė turistų iš 

Vilniaus. Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 31 Gitana Maasienė 

67. 2019-09-08 Turistų grupė iš JAV. Ekskursija dalyvaujant 

vertėjui. Yra įrašas svečių knygoje 

0,35 12 Gitana Maasienė 

68. 2019-09-14 Ekskursija Panevėžio miesto žydų 
bendruomenei. Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 50 Gitana Maasienė 

69. 2019-09-15 Ekskursija keliauninkams iš Švėkėnos. 

Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 30 Gitana Maasienė 

70. 2019-09-19 Ekskursija rusų kalba delegacijai iš 

Ukrainos 

0,20 14 Gitana Maasienė 

71. 2019-09-21 Ekskursija Camino Lituano žygeiviams. 

Yra įrašas svečių knygoje  

0,40 2 Gitana Maasienė 

72. 2019-09-22 Ekskursija rusų kalba svečiams iš Rygos. 
Yra įrašas svečių knygoje 

0,60 47 Gitana Maasienė 

73. 2019-10-01 Ekskursija rusų kalba senjorams iš 

Latvijos. Yra įrašas svečių knygoje 

0,30 45 Gitana Maasienė 

74. 2019-10-03 Ekskursija pedagogams iš Kelmės 0,35 8 Gitana Maasienė 

75. 2019-10-04 Ekskursija pedagogams iš Jurbarko 

Antano Giedraičio gimnazijos. Yra įrašas 
svečių knygoje 

 

0,40 47 Gitana Maasienė 
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76. 2019-10-09 Ekskursija (dalyvaujant vertėjui) svečiams 
iš Izraelio ir Brazilijos 

0,45 7 Sigyta 
Kavaliauskienė 

77. 2019-10-10 Ekskursija Kauno r. Ežerėlio pagr. 

mokyklos ir Kauno r. Piliuonos 
gimnazijos mokiniams ir mokytojams. 

Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 36 Gitana Maasienė 

78-79. 2019-10-14 Dvi ekskursijos „Atžalyno“ gimnazistams. 

Lydimi mokytojų L. Činčinies ir I. 
Ušinskaitės vaikščiojome po buvusį 

Pkaruojo štetlą 

1,30 54 Gitana Maasienė 

80. 2019-10-15 Ekskursija Trakų r. savivaldybės rajono 

mokyklų mokiniams 

0,45 47 Gitana Maasienė 

81. 2019-10-18 Lankėsi Camino Lituano žygeiviai 0,40 37 Gitana Maasienė 

82. 2019-10-29 Jaunimo grupė iš Plungės. Yra įrašas 
svečių knygoje 

0,30 12 Gitana Maasienė 

83. 2019-11-04 Ekskursija „Atžalyno“ gimnazistams (2 

kl.). Lydimi mokytojų L. Činčinies ir I. 
Ušinskaitės vaikščiojome po buvusį 

Pkaruojo štetlą 

0,40 19 Gitana Maasienė 

84. 2019-11-19 Ekskursija Šiaulių regiono mokyklų 
mokytojams – seminaro Pakruojyje 

dalyviams 

0,30 18 Gitana Maasienė 

85. 2019-11-20 Ekskursija Pakruojo gimnazistams, skirta 
Karjeros dienai. Teminės ekskursijos 

metu išsamiai pristatyta ne tik sinagogos 

istorija, bet  papasakota apie gido 
profesiją, atsakinėta į įvairius klausimus 

1,20 19 Gitana Maasienė 

86. 2019-11-30 Ekskursija grupei iš Vilniaus. Yra įrašas 

svečių knygoje  

0,40 37 Gitana Maasienė 

87. 2019-11-30 Ekskursija keliautojams iš Vilniaus. Yra 

įrašas svečių knygoje 

0,30 7 Gitana Maasienė 

88. 2019-11-30 Ekskursija grupei iš Klaipėdos 0,30 19 Gitana Maasienė 

89. 2019-12-06 Ekskursija Ramygalos lopšelio/darželio 

„Gandriukas“ kolektyvui. Yra įrašas 
svečių knygoje 

0,35 15 Gitana Maasienė 

90. 2019-12-06 Ekskursija Vilniaus bočių bendrijai 

„Gyvenimas yra gražus“. Yra įrašas 
svečių knygoje 

0,40 50 Gitana Maasienė 

91. 2019-12-13 Ekskursija grupei iš Jonavos. Yra įrašas 

svečių knygoje 

0,40 24 Gitana Maasienė 

92. 2019-12-14 Ekskursija MČTAU Turizmo fakulteto 

lankytojams. Yra įrašas svečių knygoje 

0,40 52 Gitana Maasienė 

93. 2019-12-14 Ekskursija grupei „Kiveda“  turistų. Yra 
įrašas svečių knygoje 

0,40 59 Gitana Maasienė 

94. 2019-12-14 Ekskursija senjorams, lydimiems gidės 
Valentinos Alekseriūnaitės 

0,40 16 Gitana Maasienė 

95. 2019-12-15 Ekskursija grupei iš Kėdainių miesto. 0,40 37 Gitana Maasienė 

96. 2019-12-15 Ekskursija grupei vilniečių. 0,25 12 Gitana Maasienė 
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4 priedas 

 

2019-01-01 iki 2019-12-31 

 

Eil. 

Nr. 
Data Filmo pavadinimas Lankytojai 

1 2 3 4 

1-3. 
2019-01-05 

(trys kino seansai) 

„Tarp mūsų mergaičių“ 

 
111 

4. 2019-01-11 „Širdys“ 36 

5. 2019-01-18 „Visi nori Nicolės“ 8 

6-7. 
2019-01-26 

(du kino seansai) 

„Moliūgėlis“ 

 
15 

8. 2019-02-01 „Jūsų Vincentas“ 13 

9-11. 
2019-02-09 

(trys kino seansai) 

„Tarp pilkų debesų“ 

 
306 

12. 2019-02-15 „Širdys“ 120 

13. 2019-02-15 „Astridos Lindgren jaunystė“ 14 

14. 2019-02-22 „Daug vaikų, beždžionė ir pilis“ 5 

15. 2019-03-02 „Purpurinis rūkas“ 242 

16. 2019-03-09 „Arktis. Įkalinti sniegynuose“ 55 

17-18. 
2019-03-15 

(du kino seansai) 
„Žalgirio mūšis“  123 

19-21. 
2019-03-16 

(trys kino seansai) 
„Ir visų jų vyrai“  228 

22-23. 
2019-03-23 

(du kino seansai) 
„Žalgirio mūšis” 26 

24. 2019-03-29 „Mažieji padaužos“ 110 

25. 2019-03-29 „Tarp mūsų mergaičių“ 35 

26. 2019-04-05 „Tarp pilkų debesų“ 43 

27. 2019-04-10 „Dėdė Chackelis“ 90 

28-30. 
2019-04-13 

(trys kino seansai) 
„Pasmerkti. Kauno romanas“  65 

31. 2019-04-19 „Astridos Lindgren jaunystė“ 50 

32-34. 
2019-04-20 

(trys kino seansai) 
„Išgyventi vasarą“  50 

35-36. 
2019-04-27 

(du kino seansai) 
„Rūgštus miškas” 8 

37. 2019-05-03 „Tarp pilkų debesų“  11 

38-40. 
2019-05-11 

(trys kino seansai) 
„WHITNEY“  23 

41. 2019-05-17 „Mažieji padaužos“ 9 

42-43. 
2019-05-24 

(du kino seansai) 
„Aš iš kitos veidrodžio pusės“  19 

44-46. 
2019-05-31 

(trys kino seansai) 
„Second hand“  20 

47. 2019-06-28 „Aš iš kitos veidrodžio pusės“ 9 

48. 2019-09-04 Projektas “Izraelio kinas tavo mieste” 37 

49. 

 

 

2019-09-17 

 

 

Projektas „Izraelio kinas tavo mieste“.  

“Obuoliai iš dykumos” 

 

27 
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50. 2019-09-23 
Projektas „Izraelio kinas tavo mieste“. 

“Testamentas” 
29 

51. 2019-09-26 
Projektas „Izraelio kinas tavo mieste“. 

“Kalnas” 
10 

52. 2019-09-30 Projektas „Izraelio kinas tavo mieste“ 14 

53-55. 
2019-10-04/05 

(trys kino seansai) 

„Muzika tavo rankose“ 

 
26 

56-58. 
2019-10-11/12 

(trys kino seansai) 

„Vestuvės“ 

 
24 

59-61. 
2019-10-18/19 

(trys kino seansai) 

„Čia buvo Saša“ 

 
90 

62-64. 
2019-10-25/26 

(trys kino seansai) 
„Pats sau milijonierius“  135 

65-67. 
2019-11-08/09 

(trys kino seansai) 
„Nepaprasta Remio kelionė“  54 

68-70. 
2019-11-15/16 

(trys kino seansai) 

„Kita tylos pusė“  

 
74 

71-73. 
2019-11-22/23 

(trys kino seansai) 

„Aš esu Leonardo“ 

 
68 

74-76. 
2019-11-29/30 

(trys kino seansai) 

„Sutemose“ 

 
59 

77-79. 
2019-12-06/07 

(trys kino seansai) 

„Čia buvo Brita Marija“ 

 
15 

80. 2019-12-10 „Manu. Gimęs skraidyti“ 54 

81. 2019-12-12 „Manu. Gimęs skraidyti“ 64 

82-84. 
2019-12-13/14 

(trys kino seansai) 

„Manu. Gimęs skraidyti“  

 
46 

85-87. 
2019-12-20/21 

(trys kino seansai) 

„Tulpės“ 

 
15 

88. 2019-12-27 „Išgyventi vasarą“ - 

Iš viso: 2685 

Iš jų:   

suaugusieji 1625 

jaunimas 581 

vaikai 152 

nemokamų kino seansų dalyviai 327 

                                      

  
 


